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โดย ถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยี ู่ชุมชน

ค ามรู้นี้เป็น ิ่งที่ าคัญ จะติดตั ไป า รับอนาคต

".....

ถ้าผู้ที่มีค ามรู้ในด้าน ิชาการพยายามที่จะฝึกฝนตนเอง
ใ ้มีค ามรู้ในชี ิต ใน ิ่งที่ดีที่งามที่ค ร ใ ้ ามารถที่จะ
ปฏิบัติตน างตั ใ ้ดีใน ังคมได้เพียงไรก็เป็นกาไรเพียงนั้น
กาไรนั้นจะเป็น ิ่งที่จะทาใ ้ชี ิตและอนาคตมีค ามรุ่งเรืองได้
เพราะ ่าพลเมืองมีค ามรู้ พลเมือง ามารถที่จะเข้า ากันและกัน
ได้เพื่อ ร้าง ังคมที่แข็งแรง ังคมที่มีระเบียบเรียบร้อยและ
มีค ามมั่นคง....."

กระแ พระราชดารั พระบาท มเด็จพระเจ้าอยู่ ั ฯ
พระราชทานแก่คณะนัก ึก า ิทยาลัยการค้า
11 กันยายน 2516
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คานา
คู่มือการจัดการค ามรู้ ม า ิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ฉบับนี้ จัดทาขึ้นโดย ถาบันถ่ายทอด
เทคโนโลยี ู่ชุมชน โดยการร บร ม ิเคราะ ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ ถาบันฯ เพื่อกา นดเป็นองค์ค ามรู้
ในการ ร้างค ามรู้ค ามเข้าใจเกี่ย กับการจัดการค ามรู้และใ ้แน ทางในขั้ นตอนกระบ นการจัดการค ามรู้
ในองค์กรใ ้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น
ถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยี ู่ชุมชน ม า ิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ังเป็นอย่างยิ่ง ่าคู่มือ
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ูง ุด

ถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยี ู่ชมุ ชน
ม า ิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
กรกฎาคม 2558
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บทที่ 1
ค ามรู้เบื้องต้นเกี่ย กับการจัดการค ามรู้
ค าม มายของค ามรู้ (Knowledge)
่ิงที่ ั่ง มมาจากการ ึก าเล่าเรียน การค้นค ้า รือประ บการณ์ ร มทั้งค าม ามารถเชิงปฏิบัติและทัก ะ
ค ามเข้าใจ รือ าร นเท ที่ได้รับมาจากประ บการณ์ ิ่งที่ได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิด รือการ
ปฏิบัติ
(ราชบัณฑิตย ถาน, 2542)
าร นเท ที่ผ่าน กระบ นการคิด การเปรียบเทียบเชื่อมโยงกับค ามรู้อื่นจนเกิดเป็นค ามเข้าใจและนาไปใช้
ประโยชน์ในการ รุปและตัด ินใจใน ถานการณ์ต่างๆ ได้โดยไม่จากัดช่ งเ ลา รือกล่า ได้ ่าเป็น าร นเท
ที่ก่อใ ้เกิดประโยชน์กับเราในการนาไปใช้งาน
(Hideo. Yamazaki อ้างถึงใน บุญดี บุญญากิจ 2549)
ค ามเข้าใจในเรื่องบางเรื่อง รือ ิ่งบาง ิ่ง ซึ่งอาจจะร มไปถึงค าม ามารถในการนา ิ่งนั้นไปใช้เพื่อเป้า มาย
บางประการ ค าม ามารถในการรู้บางอย่างนี้เป็น ิ่ง นใจ ลักของ ิชาปรัชญา (ที่ ลายครั้งก็เป็นเรื่องที่มีการ
โต้เถียงอย่างมาก) และมี าขาที่ ึก าด้านนี้โดยเฉพาะเรียก ่าญาณ ิทยา (epistemology) ค ามรู้ในทาง
ปฏิบัติมักเป็น ิ่งที่ทราบกันในกลุ่มคน และในค าม มายนี้เองที่ค ามรู้นั้นถูกปรับเปลี่ยนและจัดการใน ลายๆ
แบบ
( ิกิพีเดีย ารานุกรมเ รี, 2558)
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ประเภทของค ามรู้

รูป 1 ภาพแ ดงการจาแนกค ามรู้
(อ้างอิงจาก: บทค ามเรื่อง ค ามรู้: ประเภทของค ามรู้ (อดิ ร เนา นนท์, 2557))

ค ามรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge)
เป็นค ามรู้ที่ได้จากประ บการณ์ พร รรค์ รือ ัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการทาค ามเข้าใจใน ิ่งต่างๆ
เป็นค ามรู้ที่ไม่ ามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคาพูด รือลายลัก ณ์อัก รได้โดยง่ายเช่น ทัก ะในการทางาน
งานฝีมือ รือการคิดเชิง ิเคราะ ์บางครั้งอาจเรียก ่าค ามรู้แบบนามธรรม
ค ามรู้ที่ชัดแจ้ง(Explicit Knowledge)
เป็นค ามรู้ที่ ามารถร บร ม ถ่ายทอดได้ โดยผ่าน ิธีต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลัก ณ์อัก ร ทฤ ฎี
คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียก ่าเป็นค ามรู้แบบรูปธรรม
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ค าม มายของการจัดการค ามรู้ (Knowledge Management, KM)
การร บร มองค์ค ามรู้ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตั บุคคล รือเอก าร มาพัฒนาใ ้เป็นระบบ
เพื่ อ ใ ้ ทุ ก คนในองค์ ก ร ามารถเข้ า ถึ ง ค ามรู้ แ ละพั ฒ นาตนเองใ ้ เ ป็ น ผู้ รู้ ร มทั้ ง ปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประ ิทธิภาพ อันจะ ่งผลใ ้องค์กรมีค าม ามารถในเชิงแข่งขัน ูง ุด
( านักงาน กพร., 2557)
า รับนักปฏิบัติ การจัดการค ามรู้ คือ เครื่องมือเพื่อการบรรลุเป้า มายอย่างน้อย 4 ประการไปพร้อมๆ กัน
ได้แก่ 1) บรรลุเป้า มายของงาน 2) บรรลุเป้า มายการพัฒนาคน 3) บรรลุเป้า มายการพัฒนาองค์กรไปเป็น
องค์กรเรียนรู้ และ 4) บรรลุค ามเป็นชุมชน เป็น มู่คณะ ค ามเอื้ออาทรระ ่างกันในที่ทางาน
( ิจารณ์ พานิช, 2557)
การบริ ารจัดการองค์กรโดยเน้นการใช้ค ามรู้และประ บการณ์ของคนทางานร มทั้ง าร นเท ที่จาเป็นต้อง
ใช้ในการทางานเพื่อเพิ่มผลผลิตแก่องค์กรใ ้แข่งขันได้ในอุต า กรรมนั้นๆ เพื่อการดารงอยู่ของขององค์กร
และชี ิตและครอบครั ของพนักงานร่ มกัน
(ณพ ิ ฏ์ จักรพิทัก ์, 2552)
ทาไมต้องมีการจัดการค ามรู้
ประเด็นปัญ าช นคิดในองค์กร
o
o
o
o
o
o
o
o

เมื่อมีบุคลากรเก ียณอายุ รือลาออก มักมีผลกระทบกับงาน
เ ลามีปัญ าในการทางาน ไม่ทราบ ่าจะไปถามผู้ที่เก่งในเรื่องนั้นได้ที่ไ น
มีผู้ทรงค ามรู้มาก แต่คนในองค์กรไม่ นใจในการเพิ่มและแบ่งปันค ามรู้
องค์ ค ามรู้ ที่ มี อ ยู่ ใ นองค์ ก ร ไม่ ไ ด้ ถู ก น ามาใช้ แ ลกเปลี่ ย น ต่ อ ยอดค ามรู้ ใ ม่ แต่ เ ป็ น
การทางานซ้าซ้อนกับคนอื่นที่ได้ทามาแล้
องค์กรมีการ ร้าง/แลกเปลี่ยน/ประยุกต์ใช้ค ามรู้แบบไม่เป็นระบบ
การตัด ินใจมักกระทาโดยไม่ได้ใช้ค ามรู้ที่ดีที่ ุดที่มีอยู่ภายในองค์กร
ใช้เ ลานานในการค้น าข้อมูลที่ต้องการ ซึ่ง ่ นใ ญ่ าไม่ค่อยพบ รือถ้าพบข้อมูลก็ไม่
ทัน มัย ไม่ มบูรณ์ รือไม่ตรงตามที่ต้องการ
มีข้อมูล+ าร นเท ท่ มท้น แต่ไม่ ามารถนามาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

3

คู่มือการจัดการค ามรู้ ม า ิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ลัก าคัญของการจัดการค ามรู้
o ทาใ ้เกิดการเปลี่ยนแปลงจาก Tacit Knowledge เป็น Explicit Knowledge ใ ้มากที่ ุด
เพื่อใ ้เกิดค ามรู้และประโยชน์ ูง ุดต่อองค์กร
o บริ ารจัดการใ ้คนที่มี Tacit Knowledge ถ่ายทอดออกมา ู่คนอื่นๆ ที่ต้องการค ามรู้นั้น
ด้ ย ิธีการอย่างเป็นระบบ เช่น เอก ารคู่มือ / ื่อรูปแบบต่างๆ รือการ อนงานแบบเป็น
พี่เลี้ยง/การถ่ายทอดแลกเปลี่ยนค ามรู้
แน ทางการจัดการค ามรู้
ใช้ ิ ธี ก ารง่ า ยๆ ก่ อ น แล้ ค่ อ ยขยายไปใช้ ิ ธี ก ารที่ ซั บ ซ้ อ นยิ่ ง ขึ้ น ิ่ ง าคั ญ คื อ ต้ อ งใ ้ เ กิ ด การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge, Sharing, Ks)
o การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ จ าก ิ ธี ก ารท างานแบบ Best Practice (ผลงานที่ มี ผ ล ั ม ฤทธิ์ ู ง
มีประ ิทธิภาพ ูง รือมีคุณภาพ ูง)
o การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice, CoP)
แน คิดการจัดการค ามรู้
แน คิดการจัดการค ามรู้มีจุดเน้นไม่เ มือนกัน ถ้าเป็นชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เน้น 2T คือ
Tool & Technology เครื่องมือ และเทคโนโลยี แต่ถ้าเป็นฝังลึก (Tacit Knowledge) เน้น 2P Process &
People กระบ นการและคน การจัดการค ามรู้ทั้ง 2 ่ นมีจุดเชื่อมที่ าคัญคือ การนาไปปรับใช้ ซึ่งจะช่ ยใน
การปรับค ามรู้ชัดแจ้งใ ้เกิดขึ้นในบุคคล และนาค ามรู้ที่มีอยู่ในตั บุคคล ค ามรู้ฝังลึก นามาปรับใช้ ทด อบ
ลายครั้งจนนาไป ู่ค ามรู้ที่ชัดแจ้ง จัดเก็บและเผยแพร่ได้ ยกตั อย่างเช่น ในตาราบอก ่าการเป็นผู้บริ ารที่ดี
ต้องทาตามนี้ แต่ทุกคนที่นาไปปฏิบัติใช่ ่าจะ าเร็จทุกคน ต้องมีองค์ค ามรู้ที่มีอยู่ในตั คน ประกอบด้ ย
การจัดการค ามรู้ทั้ง อง ่ นต้อง มดุลกัน ( ิจารณ์ พานิช, 2553)

รูป 2 แน คิดของการจัดการค ามรู้
(อ้างอิงจาก: งานนาเ นอ"การบรรยาย เรื่อง “Knowledge Management in Health Care” โดย ดร. ประพนธ์ ผา ขุ ยืด)
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บทที่ 2
ขั้นตอนการดาเนินงานการจัดการค ามรู้ภายในองค์กร
การดาเนินงานการจัดการค ามรู้ภายในองค์กร เพื่อพัฒนาการเข้า ู่ ถาบันการเรียนรู้ ค รปฏิบัติตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ ( ิธีทา KM ในงาน)
ขั้นตอนที่ 1
จะต้องกา นดเป้า มายใ ้ชัดเจนก่อน ่า ิ่งที่องค์กรต้องการจากการจัดการค ามรู้ คือ อะไร เรียก ่า
กา นดเป้า มาย (Desired State) ซึ่งการกา นดเป้า มายอาจจะพิจารณาจาก ยุทธ า ตร์ขององค์กร รือ
จากปัญ าขององค์กร
ขั้นตอนที่ 2
เมื่อได้เป้ า มายแล้ ก็ ต้ อง างแผนและกิ จ กรรมที่จ ะ นั บ นุ น ตาม 6 องค์ป ระกอบ ที่ เรี ย ก ่ า
งจรการจัดการค ามรู้ (Change Management Process) ดังนี้
2.1 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การทาใ ้คนในองค์กรอยากเป็นทั้งผู้ใ ้ และผู้รับค ามรู้ จนทาใ ้เกิดการแลกเปลี่ยนแบ่งปันและ
การเรียนรู้
2.2 การ ื่อ าร
ทาใ ้ทุกคนในองค์กรเข้าใจ ่า ทาอะไร เพื่ออะไร ทาเมื่อไร และทาอย่างไร โดย ื่อ ารอย่างต่อเนื่อง
จนการแลกเปลี่ยนค ามรู้และการเรียนกลายเป็น ัฒนธรรม
2.3 กระบ นการและเครื่องมือ
ซึ่ ง กระบ นการ ลั ก ๆ ในการจั ด การค ามรู้ มี 7 กระบ นการซึ่ ง จะกล่ า ถึ ง รายละเอี ย ดใน
กระบ นการจัดการค ามรู้ (KM Process) ่ นนี้เป็นแกน ลักของการจัดการค ามรู้ทั้ง มด
2.4 การใ ้ค ามรู้
การใ ้ค ามรู้เรื่องการจัดการค ามรู้ใ ้กับคนในองค์กรไม่ ่าจะฝึกอบรม เอก าร รือ ไฮเทคอย่างไร
ก็ได้ตามค ามเ มาะ มขององค์กรที่ าคัญคือพยายาม อดแทรกค ามรู้ด้านการจัดการค ามรู้เข้าไปบ่อยๆ
2.5 การ ัดผล
การดาเนินการตามแผน ผลผลิตที่ได้และผลลัพธ์จากการจัดการค ามรู้ ในช่ งแรกของการดาเนินการ
อาจจะ ัดเพียงค ามก้า น้าตามกิจกรรมต่างๆ ที่กา นดในแผนก็พอ
2.6 การยกย่องชมเชยและใ ้ราง ัล
เป็นการจูงใจใ ้คนในองค์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใ ้ นใจที่จะแลกเปลี่ยนค ามรู้กันมากขึ้น
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ขั้นตอนที่ 3
จัดทา KM Process ซึ่งมี 7 ขั้นตอน คือ

รูป 3 KM Process
(ที่มา: ดัดแปลงจาก านักงาน กพร., 2548)

3.1 บ่งชี้ค ามรู้
เป็นการค้น า ่า ค ามรู้ที่ าคัญ ต่อการบรรลุเป้า มาย คืออะไร อยู่ที่ใครยังขาดค ามรู้อะไร
3.2 การ ร้างและแ ง าค ามรู้
เป็นการ า ิธีในการดึงเอาค ามรู้จากแ ล่ง ต่างๆ ในข้อ 3.1 บาง ่ นค ามรู้ที่ยัง ขาดอยู่จะ ร้าง
อย่างไร อาจจะ ึก าต่อยอดค ามรู้เดิม รือนาค ามรู้ ภายนอกองค์กรมาใช้
3.3 การจัดค ามรู้ใ ้เป็นระบบ
เมื่อได้เนื้อ าค ามรู้มาแล้ ต้องมีการแบ่ง ประเภทค ามรู้ จัดทา ารบัญเพื่อ ใ ้การเก็บร บร มและ
การค้น าได้ง่าย ะด กและร ดเร็
3.4 การประม ลและกลั่นกรองค ามรู้
ก่อนนาเข้า ู่ระบบจะต้องปรับปรุงเนื้อ าการใช้ภา าใ ้เป็นภา าเดีย กัน (เช่น คา ่า ด้านเขตกรรม
ด้านปรับปรุงการผลิตจะใช้คาใดก็ใช้คาเดีย เพื่อไม่ใ ้ผู้ที่นาค ามรู้ไปใช้ ับ น) ร มทั้งรูปแบบของข้อมูล เพื่อ
ค าม ะด กในการป้อนเข้า ู่ระบบ
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3.5 การเข้าถึงค ามรู้
เป็นการกา นด ิธีการกระจายค ามรู้ ู่ผู้ใช้อาจทาเป็น มุด น้าเ ลือง (บอก ่ามีข้อมูลเรื่องที่ต้องการ
อยู่ที่ใดและเข้าถึงข้อมูลนั้นอย่างไร แทนที่จะเป็นเบอร์โทร ัพท์) ซึ่ง ค ามรู้อาจจัดเก็บเป็นรูป แบบง่ายๆ ยาก
ขึ้นอีกนิดก็ทาเป็นฐานค ามรู้ IT การจัดอบรม การจัดใ ้มีระบบ อนงานแบบพี่เลี้ยงซึ่งมี ิธีการอื่นๆ อีก ลาย
ิธีที่ทาใ ้ค ามรู้นั้นถูกคนในองค์กรนาไปใช้
3.6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนแบ่งปันค ามรู้
เป็นการจัดใ ้มีช่องทางการถ่ายเทค ามรู้จากผู้รู้ ทั้งที่เป็น Tacit และ Explicit Tacit เช่น การเป็น
พี่เลี้ยง อนงานการจัดเ ทีแลกเปลี่ ยนค ามรู้ การจัด hot line ายด่ นผู้เชี่ย ชาญ เป็นต้น Explicit เช่น ผู้รู้
จัดทาเอก ารคู่มือ บันทึกประ บการณ์ จัดทา CD VDO การปฏิบัติงาน า รับผู้ นใจไ ้ ึก า เป็นต้น
3.7 การเรียนรู้ (Learning)
เมื่อค ามรู้ขององค์กรมีการน าไปใช้จนเกิดการเรียนรู้และเกิด องค์ค ามรู้ใ ม่กลับมาใ ้องค์กร (ไม่ใช่
ค ามรู้ใ ม่แล้ เก็บไ ้กับตั ) โดยแลกเปลี่ยนแบ่งปันใ ้ผู้อื่น นาไปใช้อีก การเรียนรู้เป็น ่ น าคัญในการทาใ ้
เกิดองค์ค ามรู้ขององค์กรเพิ่มขึ้น ซึ่งองค์กรจะมี ิธีการ นับ นุนใ ้เกิดการเรียนรู้ อย่างไร (อาจจะกา นดใ ้
การเรียนรู้เป็น ่ น นึ่งในการ ประเมินผลงานบุคลากร เป็นต้น)
ในระยะเริ่ มต้น ของการทาโครงการการจัดการค ามรู้ ค รใ ้ค าม าคัญกับการ ปรั บเปลี่ย น
พฤติกรรม การ ื่อ ารและการใ ้ค ามรู้เรื่องการจัดการค ามรู้ ก่อน เนื่องจากทั้ง 3 องค์ประกอบนี้ จะมี
่ น าคัญในการปรับ ภาพบรรยากา ขององค์กรใ ้ KM Process เติบโตได้ ใน ่ นของการ ื่อ ารและการ
ใ ้ค ามรู้ นั้น มี ิธีการมากมาย จะโดยการอบรม นัง ือเ ียน ทาง web แล้ แต่ค ามเ มาะ ม แต่ค ามยาก
มันอยู่ที่ ่า จะมีกิจกรรมอะไรบ้างที่จะทาใ ้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บางครั้งพฤติกรรมที่พึงประ งค์
อาจจะมีแฝงอยู่แล้ เพียงแต่ไม่มีเ ทีใ ้เปิดเผย คนที่อยากใ ้ไม่รู้ ่าจะไปใ ้ใคร จะมีใครอยากรับ รือไม่ จะไป
่งมอบกันที่ไ น คนที่อยากรับจะเข้าไป าค ามรู้อย่างไร ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่ยากเพียงแต่จัดเ ทีมีการประชุม
แล้ ก็ถาม ่าทาไม ทาไม ทาไม ? ใ ้ ที่ป ระชุมคิด า าเ ตุที่แท้จริ งของปัญ า ประธานที่ประชุมจะต้อง
พยายามใ ้ช่ ยกันคิดและแ ดงค ามคิดออกมาดังๆ ค ามคิดของทุก คนจะถูกนาขึ้นบนจอ ถ้าบรรยากา การ
ประชุมแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆ พฤติกรรมการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนแบ่งปันจะกลายเป็น ่ น นึ่งของการทางาน
ไปโดยไม่รู้ตั เพราะทุกคนจะกล้านาเ นอ แบ่งปันค ามรู้ของตั เองออกมา คนที่ยังมีค ามรู้น้อย ก็จะเรียนรู้
เพิ่มพูนค ามรู้ เพื่อจะได้มี ่ นร่ มมากขึ้น ( ิจารณ์ พานิช , การจัดการค ามรู้ Knowledge management
(KM) 2553)
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บทที่ 3
การจัดทาแผนการจัดการค ามรู้
จากการ ึก าข้อมูลเบื้องต้น ในขั้นตอนกระบ นการจัดการค ามรู้ นั้น ถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยี
ู่ชุมชน จึงได้ออกแบบแน ทางการดาเนินงานการจัดการค ามรู้ในม า ิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอน

คาอธิบาย
ขั้นตอนที่ 1
น่ ยงาน ามารถออกคา ั่งแต่งตั้ง
แต่งตั้งคณะทางาน KM
คณะกรรมการด้านการจัดการ
ค ามรู้ในองค์กรเพื่อดาเนิน
กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 2
คณะทางาน KM จัดการประชุม
ประชุมคณะทางาน KM
เพื่อกา นดประเด็นค ามรู้เรื่อง
เพื่อกา นดประเด็นค ามรู้
ที่จะดาเนินงานในปีนั้นๆ
ขั้นตอนที่ 3
คณะทางาน KM จัดทาแผนการ
จัดทาแผนการจัดการค ามรู้
จัดการค ามรู้ตามประเด็นค ามรู้/
กิจกรรมตามขั้นตอนและกา นด
งบประมาณเพื่อเ นอขอ
งบประมาณจากม า ิทยาลัยฯ
ขั้นตอนที่ 4
คณะทางาน KM ดาเนินกิจกรรม
ดาเนินกิจกรรมตามแผน
ตามขั้นตอนและกิจกรรมตามที่ได้
จัดทาแผนและของบประมาณ
ขั้นตอนที่ 5
น่ ยงาน รุปผลการดาเนินงาน
รุปผลการดาเนินงาน
เป็น 2 ่ นคือ
(KM RMUTL/QA RMUTL)
1.เผยแพร่และแบ่งปันองค์ค ามรู้ที่
ได้ผ่านเ ็บไซต์ KM RMUTL ตาม
ม ด มู่ของ น่ ยงานนั้นๆ
2.จัดทารายงานการประเมินตนเอง
เพื่อ ่งรายงานการประกันคุณภาพ
การ ึก าของ น่ ยงาน
ขั้นตอนที่ 6
น่ ยงาน ่งองค์ค ามรู้เข้า
ประก ดแน ทางปฏิบั ติที่ ดี ข อง ประก ดตามที่ม า ิทยาลัยฯ
มทร.ล้านนา
โดยจะกา นดใ ้มีการประก ด
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เอก ารที่เกี่ย ข้อง
คา ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด้านการจัดการค ามรู้
รายงานการประชุม รือเอก ารที่
ระบุการกา นดประเด็นค ามรู้ที่
จะดาเนินกิจกรรม
แผนการจัดการค ามรู้
แผนงบประมาณ
(ประยุกต์ได้จากตั อย่างในคู่มือ
ฉบับนี้)
ามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเ ็บไซต์
KM RMUTL ของม า ิทยาลัยฯ ได้
ตาม ม ด มู่ที่กา นดใ ้
www.kaewpanya.com/km

นัง ือเชิญช น/ประกา
การประก ดของม า ิทยาลัยฯ
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ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 7
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 9 มทร

คาอธิบาย
เอก ารที่เกี่ย ข้อง
แน ทางปฏิบัติทีดี/องค์ค ามรู้
ของแต่ละ น่ ยงานขึ้นในแต่ละปี
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกย่อง
เชิดชูเกียรติ
น่ ยงานเข้าร่ มกิจกรรมเพื่อ
ประกา เชิญช น ่งผลงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ เข้าร่ มกิจกรรมของ 9 ราชมงคล
แบ่งปันค ามรู้ การ
ประชุม ัมมนาเครือข่ายการ
จัดการค ามรู้ของ 9 ราชมงคล
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เป้า มาย KM (Desired State) างแผนการจัดการค ามรู้ในองค์กร และ ่งเ ริมใ ้บุคลากรนาองค์ค ามรู้ไปใช้เพิ่มประ ิทธิภาพของการทางานของตนเอง
น่ ยที่ ัดผลได้เป็นรูปธรรม : เป้า มายของแต่ละกิจกรรม

10

แผนการจัดการค ามรู้ KM Action Plan
ชื่อ ่ นราชการ :
ลาดับ กิจกรรมการจัดการค ามรู้
1 การบ่งชี้ค ามรู้
-องค์ค ามรู้..........
2 การ ร้างและแ ง าค ามรู้
-ภายใน น่ ยงาน
-ภายนอก น่ ยงาน
3 การจัดค ามรู้ใ ้เป็นระบบ
-จัดทาทะเบียนค ามรู้/คลังค ามรู้
4 การประม ลและกลั่นกรองค ามรู้
-จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
5 การเข้าถึงค ามรู้
-เผยแพร่ผ่านทาง Website
-จัดทาเป็นเอก าร, E-document,
นัง ือเ ียน
-บอร์ดประชา ัมพันธ์
-การอบรม, ัมมนา,กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้

ระยะเ ลา
ต.ค. 57-ก.ย.58
ต.ค. 57-ก.ย.58
ต.ค. 57-ก.ย.58
ต.ค. 57-ก.ย.58
ต.ค. 57-ก.ย.58

ตั ชี้ ัด
เป้า มาย
กุล่มเป้า มาย
จาน นองค์ค ามรู้
...........เรื่อง
บุคลากรที่เกี่ย ข้อง
ปีงบประมาณ พ. .2558
จาน นบุคลากรที่เข้า ไม่น้อยก ่าร้อยละ ...... บุคลากรที่เกี่ย ข้อง
ร่ มกิจกรรม
จาน นทะเบียน
ค ามรู้/คลังค ามรู้
จาน นกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
จาน นช่องทางที่
เข้าถึงค ามรู้

ผู้รับผิดชอบ
ทีม KM
ทีม KM

........ทะเบียนค ามรู้/ บุคลากรที่เกี่ย ข้อง
คลังค ามรู้
.....กิจกรรม
บุคลากรที่เกี่ย ข้อง

ทีม KM

อย่างน้อย......ช่องทาง บุคลากรที่เกี่ย ข้อง

ทีม KM

ทีม KM

คู่มือการจัดการค ามรู้ ม า ิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ตั อย่างแผนการจัดการค ามรู้ แบบที่ 1

ลาดับ กิจกรรมการจัดการค ามรู้
ระยะเ ลา
6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ต.ค. 57-ก.ย.58
-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/Email/Facebook ฯลฯ
-ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
7 การเรียนรู้
ต.ค. 57-ก.ย.58
-การนาการจัดการค ามรู้มาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงาน

ตั ชี้ ัด
เป้า มาย
-จ าน นครั้งของการ ………ครั้ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

-จาน น CoP
..........CoP
จ าน นบุ ค ลากรที่ ร้อยละ.......
ไ ด้ รั บ ค า ม รู้ แ ล ะ
ามารถนาผลไปใช้

กุล่มเป้า มาย
บุคลากรที่เกี่ย ข้อง

ผู้รับผิดชอบ
ทีม KM

บุคลากรที่เกี่ย ข้อง

ทีม KM

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

คู่มือการจัดการค ามรู้ ม า ิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

11

ผู้ทบท น:..............................................
(.................................................)

เป้า มาย KM (Desired State) างแผนการจัดการค ามรู้ในองค์กร และ ่งเ ริมใ ้บุคลากรนาองค์ค ามรู้ไปใช้เพิ่มประ ิทธิภาพของการทางานของตนเอง
น่ ยที่ ัดผลได้เป็นรูปธรรม : เป้า มายของตั ชี้ ัดแต่ละกิจกรรม
กระบ นการบริ ารจัดการการเปลี่ยนแปลง
กิจกรรม
ิธีการ ู่ค าม าเร็จ
1.การเตรียมการและ ่งเ ริมบุคลากรใ ้เ ็นถึง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค าม าคัญของการจัดการ
ค ามรู้
2.การ ื่อ าร
ประชุม ประชา ัมพันธ์
12

ระยะเ ลา
ตั ชี้ ัด
ต.ค.57 ร้อยละบุคลากร
ที่ได้รับค ามรู้
เรื่อง KM
ธ.ค.57 จาน นครั้งที่
ประชุม
ม.ค.58 จาน นผลงาน

3.กระบ นการและ
เครื่องมือ
4.การเรียนรู้
5.การ ัดผล

ผลงานที่ได้รับยกย่อง
จัดนิทรร การนาเ นอผลงาน
ประเมินแผน KM

ก.พ.58
มี.ค.58

6.การยกย่องชมเชย
และการใ ้ราง ัล

จัดโครงการ KM เพื่อ าบุคคล
ต้นแบบในงานแต่ละด้าน

เม.ย.58

เป้า มาย
ร้อยละ..........

งบประมาณ
x,xxx

..........ครั้ง

x,xxx

..........เรื่อง

x,xxx

จาน นผลงาน อย่างน้อย........เรื่อง
ประ ิทธิภาพ
ระดับ..........
ของแผน KM
จาน นผลงานที่ อย่างน้อย........เรื่อง
ได้รับยกย่อง

x,xxx
x,xxx
x,xxx

ผู้รับผิดชอบ
..................

ถานะ
ดาเนินการแล้

คู่มือการจัดการค ามรู้ ม า ิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ตั อย่างแผนการจัดการค ามรู้ แบบที่ 2 (งบประมาณ)

กระบ นการจัดการค ามรู้
ธิ ีการ ู่ค าม าเร็จ
ประชุม

ระยะเ ลา
ตั ชี้ ัด
ต.ค.57 จาน นขอบข่าย
ค ามรู้
ธ.ค.57 ค ามรู้ที่จาเป็น
แ ล่งและ ิธีการ
เข้าถึง
ม.ค.58
ม ด มู่ค ามรู้

2.การ ร้างและ
แ ง าค ามรู้

ประชุม อบรม ัมมนา

3.การจัดค ามรู้ใ ้
เป็นระบบ
4.การประม ล
กลั่นกรองค ามรู้
5.การเข้าถึงค ามรู้

จัด ม ด มู่ค ามรู้
กัดค ามรู้ที่ ามารถนาไปใช้
ได้
เผยแพร่องค์ค ามรู้ผ่าน
ช่องทางต่างๆ

ก.พ.58

6.การแบ่งปันและ
เปลี่ยนค ามรู้
7.การเรียนรู้

ประชุม เ นากลุ่มย่อย

เม.ย.58

การต่อยอดองค์ค ามรู้

พ.ค.58

มี.ค.58

เป้า มาย
อย่างน้อย......
ขอบข่าย
รายการค ามรู้ที่
จาเป็น แ ล่ง และ
ิธีการเข้าถึง
รายการ ม ด มู่
ค ามรู้
จาน นองค์
อย่างน้อยด้านละ
ค ามรู้
......เรื่อง
จาน นช่อง
อย่างน้อย....
ทางการเผยแพร่ ช่องทาง
องค์ค ามรู้
ประเด็นค ามรู้ที่ อย่างน้อย.....
เป็นประโยชน์
ประเด็น
จาน นผลงาน อย่างน้อย.......ชิ้น
รือน ัตกรรม

งบประมาณ
x,xxx

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
Km

ถานะ
ดาเนินการแล้

x,xxx
x,xxx
x,xxx
x,xxx
x,xxx
x,xxx

คู่มือการจัดการค ามรู้ ม า ิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
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กิจกรรม
1.การบ่งชี้ค ามรู้

กิจกรรมตามแผนการจัดการค ามรู้
1.การบ่งชี้ค ามรู้
2.การ ร้างและแ ง าค ามรู้
3.การจัดค ามรู้ใ ้เป็นระบบ
4.การประม ลกลั่นกรองค ามรู้
5.การเข้าถึงค ามรู้
6.การแบ่งปันแลกเปลี่ยนค ามรู้
7.การเรียนรู้

งบประมาณ
(บาท)
x,xxx
x,xxx
x,xxx
x,xxx
x,xxx
x,xxx
x,xxx

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.
x,xxx

ปี พ. .2557 - 2558
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
x,xxx
x,xxx
x,xxx
x,xxx
x,xxx
x,xxx

มิ.ย.

ก.ค.

.ค.

ก.ย.

คู่มือการจัดการค ามรู้ ม า ิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งบประมาณการดาเนินงานตามแผนการจัดการค ามรู้
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เครื่องมือการจัดการค ามรู้ (KM Tools)
1. ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice รือ CoP)
คือ กลุ่มคนที่มาจากกลุ่มงานเดีย กัน รือมีค าม นใจในเรื่องใดเรื่อง นึ่งร่ มกันร มตั กันอย่างเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ โดยมี ัตถุประ งค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ ร้างองค์ค ามรู้ใ ม่ๆ ในเรื่องที่มีค าม นใจ
ร่ มกัน
2. ทีมข้าม ายงาน (Cross-Functional Team)
คือ การจัดตั้งทีมงาน รือคณะทางานเพื่อมาทางานร่ มกันในเรื่องใดเรื่อง นึ่งที่กา นดขึ้นภายใต้ค ามเชื่อที่ ่า
การทางานในแต่ละเรื่องต้องอา ัยผู้เชี่ย ชาญจาก ลายๆ ด้านมาแลกเปลี่ยนประ บการณ์และทางานร่ มกัน
จึงจะประ บค าม าเร็จ
3. การทบท น รุปบทเรียน (After action review รือ AAR)
คือ การร่ มกันทบท นกระบ นการทางานแต่ละขั้นตอน เพื่อค้น าโอกา และอุป รรคในการดาเนินการ ซึ่ง
ในการทบท นนั้น อาจได้ค้นพบ ิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และแน ทางการปรับปรุงใ ้เกิดผลงานที่ดีขึ้น
ซึ่งจาเป็นต้องทาการ รุปบทเรียนทุกครั้ง เมื่อเ ร็จกระบ นการทางานที่ าคัญแต่ละขั้นตอน ร มถึงเป็นการ
ตร จ อบระดับของการบรรลุ ัตถุประ งค์ที่กา นดไ ้ด้ ย
4. เ ทีเ นา (Dialogue รือ ุนทรีย นทนา)
คือ การจัดกลุ่มพูดคุยกันเพื่อเอา ิ่งดีๆ ที่แต่ละคนมีอยู่ในตั เอง รือในการปฏิบัติออกมา โดยไม่ขีด งที่ชัดเจน
มากเกิน ไป มีเพีย งการกา นดประเด็น ก ้างๆ ในเรื่ องที่จ ะ นทนากัน ไม่รู้ คาตอบ ุ ดท้าย ่าคืออะไร ไม่
กา นดเ ลา นทนาของแต่ละคน เปิดก ้าง ด้านเ ลา ถานที่บุคคลและเปิดก ้างทางใจของทุก คนที่เข้าร่ ม
กิจกรรมกัน บรรยากา บายๆ บรรยากา เชิงบ ก
5. เพื่อนช่ ยเพื่อน (Peer Assist)
คือ การใ ้ รือขอรับคาแนะนา รือประ บการณ์ที่มีคุณค่าจากบุคคล รือ น่ ยงานที่ประ บค าม าเร็จใน
เรื่องนั้นๆ เพื่อจะได้นาไปประยุกต์ใช้ใน น่ ยงาน
6. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Action Learning)
คือ การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อใ ้เข้าใจถึง าเ ตุและนาไป ู่การแก้ไขปัญ า โดย ามารถพัฒนา
ิธีการทางานใ ้มีประ ิทธิภาพยิ่งขึ้นได้
7. การ อนงาน (Coaching)
คือ การถ่ายทอดจากผู้ที่มีประ บการณ์มากก ่า รือรุ่นพี่ที่มีผลงานดี มาแนะนา อนใ ้คนที่มาใ ม่ รือคนที่
ต้องการเรียนรู้ได้ปรับปรุง ิธีการทางาน
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8. พี่เลี้ยง (Mentoring)
คือ การใ ้คนทางานที่อยู่คนละฝ่าย/กลุ่มงาน/แผนก รือแผนกเดีย กันก็ได้ มาช่ ยแนะนา ิธีการทางาน
ช่ ยเ ลือ นับ นุน คอยใ ้คาปรึก าชี้แนะ มักใช้ในการเรียนรู้ในกลุ่มผู้บริ าร รือผู้ที่จะก้า ไปเป็นผู้บริ าร
9. การเรียนรู้จากบทเรียนที่ผ่านมา (Lesson Learned)
คือ การเรียนรู้โดยอา ัยข้อมูลค าม าเร็จและค ามผิดพลาดจากการดาเนินการที่ผ่านมา เพื่อ าแน ทางใน
การ างแผนการทางานใ ้ เกิดประ ิ ทธิภ าพ ู ง ุ ด เกิดข้อผิ ดพลายน้อยที่ ุ ด รื ออย่ างน้ อย ไม่เกิดค าม
ผิดพลาดในประเด็นที่เคยผิดพลาดมาแล้
10. แฟ้มงานเพื่อการพัฒนา (Portfolio)
คือ การบันทึกผลงานดีๆ น ัตกรรมในการทางาน คาชื่นชมค ามภาคภูมิใจทั้งระดับบุคคล ระดับแผนก รือ
ระดับองค์การ เรียกอีกอย่าง ่าบัญชีค าม ุข
11. การถ่ายทอดค ามรู้โดยการเล่าเรื่อง (Storytelling)
คือ การถอดค ามรู้ฝังลึกโดยการมอบ มายใ ้ผู้ที่มีผลงานดี รือมี ิธีการทางานที่ดี มาเล่าใ ้คนอื่นๆ ฟัง ่าทา
อย่างไร ผู้เล่าจะเล่าใ ้เ ็นการปฏิบัติใช้ภา าเชิงปฏิบัติจริง และมีการบันทึกเก็บไ ้อย่างเป็นระบบ
12. การ ึก าดูงาน (Study tour)
คือ การเรียนลัดจากประ บการณ์ของผู้อื่นโดยเข้าไปดู ถานที่จริง การปฏิบัติจริง เพื่อใ ้เ ็นตั อย่างที่เป็น
รูปธรรม ามารถนามาประยุกต์ใช้งานได้
13. เ ที า รับการแลกเปลี่ยนค ามรู้ (Knowledge Forum)
คือ การจัดการประชุม รือกิจกรรมอย่างเป็นกิจจะลัก ณะอย่าง ม่าเ มอ เพื่อเปิดพื้นที่ใ บ้ ุคลากรในองค์กรมี
โอกา พบปะพูดคุยกัน เป็นอีก ิธี นึ่งซึ่ง ามารถกระตุ้นใ ้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระ า่ งกันได้ ซึ่งอาจทา
ได้ใน ลายลัก ณะ เช่น การ ัมมนาและการประชุมทาง ิชาการที่จัดอย่าง ม่าเ มอ
14. แ ล่งผู้รู้ในองค์กร (Center of Excellence-CoE)
คือ การกา นดแ ล่งผู้รู้ในองค์กร (Center of Excellence) ใ ้ ามารถติดต่อ อบถามผู้รู้ได้
15. ฐานค ามรู้ (Knowledge Bases)
คือ การเก็บข้อมูลค ามรู้ต่าง ๆ ที่องค์กรมีไ ้ในระบบฐานข้อมูลและใ ้ผู้ต้องการใช้ค้น าข้อมูลค ามรู้ผ่าน
ระบบเทคโนโลยี าร นเท ทาใ ้ ามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเ ลา ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต รือ
ระบบอื่นๆ ได้อย่าง ะด กร ดเร็ และถูกต้อง
16. Intranet, Web
คือ ระบบเครือข่าย ื่อ ารที่รองรับ า รับการจัดเก็บองค์ค ามรู้ที่ทาใ ้ ามารถเข้าถึงได้ง่ายจากทุกที่ ทุกเ ลา
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17. Webblog
คือ เครื่องมือ ื่อ ารรูปแบบใ ม่ 2 ทาง ที่ ะด กร ดเร็ ในการ ื่อ าร อาจเป็นการประกา ข่า าร การแ ดง
ค ามคิดเ ็น การเผยแพร่ผลงาน ฯลฯ
18. IQCs (Innovation & Quality Circles)
คือ กลุ่มที่พัฒนามาจากกลุ่ม QCs (Quality Circles) ซึ่ง มาชิกของกลุ่มจะมาจากต่าง น่ ยงาน รือต่างระดับ
ในองค์กร รืออาจจะมาจากต่างองค์กรก็ได้ กลุ่ม IQCs จะร มตั กันเพื่อค้น า ิธีการที่ช่ ยใ ้องค์กรบรรลุ
เป้า มายที่ตั้งไ ้ รือเพื่ อปรับปรุงกระบ นการทางานต่างๆ การทากลุ่ม IQCs นี้จะเป็นการระดม มองเพื่อ
กา นดแน คิดต่างๆ ที่ ลาก ลายในการพัฒนาองค์กรตาม ั ข้อเรื่องที่ตั้งไ ้และค้น าทางเลือกที่ดีที่ ุด ช่ ย
แก้ปัญ าในการทางานของ น่ ยงาน รือองค์กร
19. ภากาแฟ (Knowledge Café)
คือ การเล่าเรื่องพูดคุยแลกเปลี่ยนค ามคิดเ ็นระ ่างนั่งรับประทานกาแฟ ในเรื่องานที่ นใจและงานที่เกิด
ปัญ าเพื่อแ ง าแน ทางปรับปรุงแก้ไข
20. การ ับเปลี่ยนงาน (Job Rotation)
คือ การย้ายบุคลากรไปทางานใน น่ ยงานต่างๆ ซึ่งอาจอยู่ภายใน ายงานเดีย กัน รือข้าม ายงานเป็ น
ระยะๆ เป็น ิธีการที่มีประ ิทธิผลในการกระตุ้นใ ้เกิดการแลกเปลี่ยนค ามรู้และประ บการณ์ของทั้ง องฝ่าย
ทาใ ้ผู้ถูก ับเปลี่ยนงานเกิดการพัฒนาทัก ะที่ ลาก ลายมากขึ้น
21. ิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิ (Best Practice)
คือ การเรียนรู้จาก ิธีการทางานที่ดีที่ ุดในเรื่ องนั้นๆ เพื่อใช้เป็นต้นแบบเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการทางาน
ซึ่งอาจจะเป็นระบบบริ ารเทคนิค ิธีการต่างๆ ที่ทาใ ้ผลงานบรรลุเป้า มายระดับ ูง ุด
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