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Knowledge  Management
แนวทางการทาํความเขาใจ
เชา หลักคิด และ หลักวิชา

บาย หลักปฏิบตัิ

เรื่องเลา เราพลัง จากใจ ของ JJ ฮาเฮสรางสรรค

•กําเนิด ที่ BCC สีมวงทอง
•โตจากรั้วสีชมพู
•มาเปนครู ที่ ศรีนครินทร มอดินแดง
•รวม กูสรางสรรค ที่ มมส ตักศิลา
แหงอีสาน

Cevil2002

กรุงเทพคริสเตยีนวิทยาลัย (2500– 2512)
แพทยจุฬา รุน 26 (2513-2519)
แพทยประจําบานสาขารังสีวิทยาท่ัวไป (2520-2523)
สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง รุน 53
หัวหนาภาควิชารังสีวิทยา
รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา
นายกสโมสรไลออนสขอนแกน(2540-41)
ประธานฝายพัฒนาผูนําไลออนสสากล ภาค310 อี(2542-43)
เลขาธิการสํานักงานเพื่อนํามหาวิทยาลัยเปน ม.ในกํากับ
ประธาน เขต 14 ไลออนส สากลภาค 310 อี ( 2544-2545 )
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ชุดท่ี 21(2547-2549)
ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ( 2546-2550)
รักษาการผูอํานวยการศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพ มมส 
รองประธาน กรรมการ การจัดการความรู มมส
วิทยากร IQA สกอ

ประวัติโดยสังเขปการเขารับการอบรม ศึกษา ดูงาน ต้ังแต ป 2529-2549

1. 22-24 สค 29 หลักสูตรวิทยากร QCC (สสท)
2. เมย -พ.ค 31 หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงรุน 53
3. 1 กย 31 หลักสูตร 5 ส (สสท)
4. 2-9 ตค 31 ดูงาน Total Quality Control ที่ประเทศญี่ปุน (สสท)
5. 28-29 พย 32 หลักสูตรการใชเกมสในการอบรม (สสท)
6. 22-24 มค 33 หลักสูตรการจัดการ (ศูนยเพิ่มผลผลิต)
7. 17-19 กย 33 หลักสูตรเทคนิคการจัดการ   (ศูนยเพิ่มผลผลิต)
8. 3-10 ธค 34 รวมประชมุ ICQCC ที่ประเทศสิงคโปร (สสท)
9. 13-15 กค 35 วุฒิบัตร หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการ ทํางาน  (มสธ)
10. 14-18 ธค 35 วุฒิบัตรหลักสูตรสูความเลิศของนักบริหาร(นิดา และ ฐานเศรษฐกิจ)

11. ตค 35-มิย 36 หลกัสูตร The Boss รุนที่ 17 (ศ.ดร.หลยุ จําปาเทศ )
12. 29-30 พย 36 หลกัสูตรเทคนิคการเตรียมงานวิทยากร (สสท สมาคมสงเสริมไทยเทคโนโลยีญี่ปุน)
13. 26 กค 40 หลกัสูตร Train The Trainers (สทท)
14. 17-19 มีนาคม 2542 Performance Management for Academic Administrators จัดโดยสํานกังานประกันคุณภาพ

การศกึษา มหาวิทยาลยันเรศวร
15. 20-24 มีนาคม 2543 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลกัสูตร Surveyor รุนที่ 2 (สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 

พรพ)
16. 6-8 กนัยายน 2543 วุฒิบัตร “ การฝกอบรมผูตรวจสอบคุณภาพการศกึษาภายในสถาบัน” ( Internal Auditor 

Training) จัดโดย สํานกังานพัฒนาและประกันคุณภาพการศกึษา สถาบนัพัฒนาคุณภาพวิชาการ
17. 23 ตุลาคม-1พฤศจิกายน 2544 ศึกษาดูงานการบรหิารงานมหาวิทยาลยั ในประเทศนิวซีแลนด
18. 2-5 ธนัวาคม 2544 สัมมนาเรื่อง Senior Leadership จัดโดย Lions International 
19. 2-5 กนัยายน 2545 สัมมนาเรื่อง Educational Reformed “ Key success factors”
20. 9-11 ตุลาคม 2545 อบรมหลกัสูตร Supervisory Grid จัดโดย Grid Thailand
21. พฤษภาคม 2547 อบรมหลกัสูตรการพัฒนาระบบบรหิารยุทธศาสตร จัดโดยมหาวิทยาลยัขอนแกน
22. ตุลาคม 2548 7 Habits จัดโดยมหาวิทยาลยัขอนแกน
23. กรกฎาคม 2549 หลกัสตูรผูประเมินคุณภาพภายนอก สมศ รุนที่ ๔
24. 18 ธนัวาคม 2549  หลกัสูตร บทบาทของ HR กับการเปลี่ยนแปลงสูองคกร นวตกรรม จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแหง

ประเทศไทย



ประสบการณการทํางานดานการพัฒนาองคกร และ องคกรแหงการเรียนรู

1. กรรมการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแกน และ คณะแพทยศาสตร
2. วิทยากรอบรมผูตรวจสอบคุณภาพ หลักสูตรทบวงมหาวทิยาลัย
3. ผูตรวจสอบคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน และ สภามหาวิทยาลัย
4. ผูประเมนิคณุภาพระดับคณะ 4 คณะ และ ระดับมหาวทิยาลัย ม.นเรศวร
5. ผูประเมนิคณุภาพคณะเภสชัศาสตร(๔๔-๔๙) มหาวิทยาลัยศิลปากร
6. ผูประเมนิคณุภาพคณะเภสชัศาสตร(๔๗) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7. ที่ปรึกษา วทิยากร สถาบนัพัฒนาและรับรองคณุภาพโรงพยาบาล
8. สอนปริญญาโทนักศึกษาคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร คณะ

สาธารณสขุศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน คณะเภสัชศาสตร มหาวทิยาลัย
อุบลราชธานี คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยสารคาม

ประสบการณการทํางานดานคณุภาพ และ การจัดการความรู

1. ประธานกรรมการประเมินการประกันคุณภาพ ปการศึกษา คณะวิทยาศาสตร 
(๔๗/๔๘) คณะวิศวกรรมศาสตร (๔๘) คณะเภสัชศาสตร(๔๘) คณะ
แพทยศาสตร(๔๘) มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

2. ผูประเมินภาพนอก สมศ ๒๕๔๙ รอบที่ ๒ (มรฎ.เชยีงราย มมส ม.ศิลปากร/ 
วสส ขอนแกน)

3. ที่ปรึกษาคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัศิลปากร
4. เลขานกุาร คณะกรรมการอํานวยการการจัดการความรู มหาวิทยาลยัขอนแกน ๔๗
5. ที่ปรึกษาโครงการการจัดการความรู สถาบนันมแมแหงชาติ ธันวาคม ๒๕๔๙
6. ประธานชุมชนคุณอํานวยแหงชาติ
7. รองประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการจดัการความรู มข (48-50)
8. รองประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการจดัการความรู มมส (ปจจุบนั)
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เรียนรู จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั
เปนแบบอยาง ในการทํางาน พระองคทาน
ทรงเปนผูสรางความรู มากกวาผูใชความรู 
ทรงใชแนวทางการศึกษาแกปญหา ของ
ประเทศชาติ โดยการลงพื้นที่ศึกษาดูสภาพ
เพื่อใหเขากบับรบิทของสังคม 
วัฒนธรรม วิถีชีวิตของประเทศ จะไมหยบิ
ความรูจากตํารา หรอื ความรูจากตางชาติ



เราตองใจกวางตออนาคต
เพราะความใจกวางตออนาคต 

จะสอนใหเรารูจักทุมเทกับปจจบุนั
อยางเขาใจ

ในคุณคาของชวีิตและวนัเวลา
26/05/51 14
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. . . เปนไปไดยากยิ่ง ท่ีทุกคน
จะมโีอกาสไดทํางานตรงกับ
วิชาที่เรียนมา หรือ พอดกีับ
คณุวุฒิท่ีมอียู.
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. . . บางคนอาจตองทํางานต่ํา
กวาระดบัวิทยฐานะ บางคน
อาจตองทํางานคนละ
แนวทางกับที่ศึกษา.
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. . . จะเปนอยางใดกต็าม กค็วร
ยินดีและเต็มใจทํา เพราะแตละ
คนมพีืน้ฐานการศึกษาเพยีงพอ
อยูแลว ทีจ่ะคิดหาแนว
ปฏบิัติงานทัง้นัน้ใหดีได.
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. . . ขอสําคญัจึงอยูที่วา จะตองตั้งใจ
ทํางานใหจริง ดวยความคดิ ดวย
ความพยายาม ดวยความ
พอเหมาะพอดี และ ดวยความรู
จกัสงัเกตศึกษา
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. . . เพือ่ใหสามารถ ทํางานได
เสร็จสมบูรณทุกสิ่ง พรอมทั้ง
ไดรับความรู และ 
ประสบการณเพิม่พนูขึ้นเปน
ลําดับดวย

พระบรมราโชวาทในพธิพีระราชทานปรญิญาบัตรของวิทยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา วันที ่๙ กรกฎาคม ๒๕๓๐ 26/05/51 KM_QA_JJ3Feb2008 20

• ตั้งใจคือเอาใจตั้งในงาน หรือ เอางานตั้งไว
หนาใจ

• ตั้งทุกอยางที่มีอยูในใจ คือ ความสามารถ 
ความรู และ ความดใีนตัว ใหใสลงไปใน
งาน และ งานนั้นจะมีความสําเร็จ มีคุณ

• เปนเกียรติสําหรับตนเอง  เปนเกียรติ
สําหรับหมูคณะ สําหรับประเทศชาติ

การเปลี่ยนแปลง และ 6H + 5L
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6Hs  เพื่อความอยูรอด

• HEAD ทํางานอยาสักแตวาทําไปวนัๆ 
ตองคดิใหถูกตอง และ ใชวิจารณญาณ
ประกอบการตัดสนิใจ

• HAND  ทํางานใหเต็มกําลงัและเต็ม
ฝมือ พรอมที่จะยื่นมอืไปชวยผูอืน่ใน
ทีมงาน

• HEART ทํางานดวยหัวใจ เตม็ใจ ตัง้ใจ
และ ดวยใจรัก
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6Hs  เพื่อความอยูรอด

•HARMONY ทํางานอยาง
สอดคลองสอดประสานกนั

•HABIT ควบคุมนิสัย สติ และ 
ตนเอง อยูในกติกา

•HUMOR มีอารมณสุนทรี            
Joy + Join สราง Joint
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5 Ls  เพื่อความอยูรอด

• LOVE รกัท่ีจะเรียนรู
• LISTEN ฟงคนอื่นจะทําใหเรา    

ไดเรียนรูมากขึน้
• LOOK มองคนอื่น ทําอะไรดี 

คิด นํามาปฎิบัติ โดยปรับ
ใหเขากับความเปนตัวตน
ของเจาของ
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4 Ls  เพื่อความอยูรอด

• LEARN เรียนรูจากคนอื่น พรอมที่จะ
เรียนตลอดเวลา   องคกรทีทั่นสมัย  
ตองเปนองคกรแหงการเรียนรูท่ีเรียก 
Learning Organization

• LAUGH พกอารมณขัน เปนยา
บํารุง เพือ่ผอนคลายความตึงเครียด
ในการแกสถานการณ และ เผชญิ
ปญหา เสนทางนี้จะไปไหน ขางหนามอีะไร

ไดคิด 
และ
 คิด
อะไร
ได แบกไมไปไหน

ตดัภาระ ออกหนอย ทาจะดี

ตัด
ภาระ
เบา
สบาย



เจานาย ขอตัดอกีหนอย จะไดไปเรว็ขึ้น

ขอบคุณ เจานาย เดินทางสะดวกขึ้น
เห็นไหม ฉันเดินมาขางหนาแลว

มาถึงกอนดวย แต เอ จะขามไดไหมนี่ พวกเรามาถึงแลว ใชไมเปนตัวชวย นิ



ไม สั้น เกนิไป ฉันขามไมได หนัก และ เหนื่อย  หากไมเลือ่ย คงไปได

เคร่ืองมอื
มีไวใช
ใช

ไมได 
เพือ่

เปน ภาระ

นิทาน ฅน กับ ไม
ไดคิด และ
 คิดอะไรได

หลักวิชา
อานเอง 
หรอื
เรยีนรู 
จากผูรู

26/05/51 42

เปาหมาย ของ การ เรยีนรู คือ         
เพื่อใหทํางานอยางฉลาดขึ้น

ไมใชเพื่อทํางานหนักข้ึน
- Peter F. Drucker
เจาพอดานบริหาร



เคลด็วิชา
การพฒันา

คือ
เพือ่น ชวย เพือ่น

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี

พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 11

“สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวน
ราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหง
การเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูล
ขาวสารและสามารถประมวลผลความรูใน
ดานตางๆ”

ความรู และ ความเขาใจ ตองสอดประสานกัน

“เพือ่นาํมาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการได
อยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับ

สถานการณ รวมท้ังตองสงเสรมิและพฒันา
ความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและ

ปรับเปลีย่นทัศนคติของขาราชการในสงักดัให
เปนบุคลากรที่มปีระสทิธภิาพและมกีารเรียนรู

รวมกนั”

KM คืออะไร?
ท่ีแนๆ... ตองไมใชแบบนี้



มาตรฐานอดุมศึกษา
ประชุม คณะกรรมการอุดมศึกษา

 ครั้งที่ ๗/๒๕๔๙
วนัที ่๖ กรกฎาคม ๔๙

ประกาศใช ๗ สิงหาคม ๔๙

๓ มาตรฐาน ๔๔ ตัวบงชี้

1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑติ
2. มาตรฐานดานจดัการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานดานการสรางและ

พัฒนาสังคมฐานความรู และ 
สังคมแหงการเรียนรู

3.มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู และ 
สังคมแหงการเรียนรู

•มกีารบริหารจัดการความรูอยางเปนระบบ 
โดยใชหลักการวิจัยแบบบูรณาการ 
หลักการแลกเปลีย่นเรียนรู หลกัการสราง
เครือขาย และ หลักการประสานความ
รวมมอื รวมพลงัอนันําไปสูสงัคมแหงการ
เรียนรู

จัดการความรูไปทําไม?

... เพราะ ความรูมีมาก แต ความรักมีนอย 

• วิชาการ หลกัวชิา
• ทฤษฎี (Theory)

ปริยัติ
• มาจากการสังเคราะห วิจัย 

ใชสมอง 
(Intellectual)

• เปนกฎเกณฑ วิธีการ 
ขั้นตอนที่ผานการพิสูจน

• ภูมิปญญา เคล็ดวชิา
• ปฏิบัติ (Practice) 

ประสบการณ 
• มาจากวิจารณญาณ 

ใชปฏิภาณ 
(Intelligent)

• เปนเทคนคิเฉพาะตัว 
เปนลูกเลนของแตละคน

Explicit K. Tacit K.VS.
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องคกร แหงการเรียนรู และ การจัดการความรู

องคกร แหงการเรียนรู และ การจัดการความรู

อยาดวนสรุป องคกร แหงการเรียนรู และ การจัดการความรู

•
 



องคกร แหงการเรียนรู และ การจัดการความรู

•ฟง ฟง ฟง และ คดิ 
นําไป ปรับ ปรุง พัฒนา 
ใหเขากับ ความเปน
ตัวตนของเรา

องคกร แหงการเรียนรู และ การจัดการความรู

•นําไปเลา แลก เปลี่ยน ใหฟง 
วาเรานํามา(จากคนอื่น) และ 
เรานําไป พฒันา ตอยอดเพือ่
พฒันา ตน ฅน งาน องคกร 
อยางไร

Ignorance (อวิชชา)

“Tacit Knowledge”

“Explicit Knowledge”
“Implicit Knowledge”

ระดบัปจเจก

ไมรู วา

รู วา

รู อะไร ไมรู อะไร

เขตซอนรู
We know more than
we can tell (Polanyi)

เขตไมรูเขตรู

เขตมดืบอด

1

2

3

4

เรียนรู
ปฏบิตัิ

เปดใจ

*  นําเสนอแนวคิดโดย ดร. ประพนธ ผาสุขยืด สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม  (สคส.)

แกนการจัดการความรู
 เสนทางสูสังคมเรียนรู

มี  สราง  ปรับปรุง  
ความรูของตนเอง 



เสนทางสูสังคมเรียนรู เสนทางสูสังคมเรียนรู

เสนทางสูสังคมเรียนรู

•  
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ฅน - ฅน
ผูกพัน-ไวเนื้อ-เชือ่ใจ

ฅนหลายฅน
แลกประสบการณ

ในกลุม
กลุมหลายกลุม
“ลปรร”ระหวาง

กลุม

นําไปปฏิบัติ/พัฒนา
ปรับ/ปรุง/ตอยอด
ตน/ฅน/งาน

JJ ปรุง ๓๐ มีนาคม ๔๙/ปรับ ๕ กันยายน ๔๙
26/05/51 72

กําหนดเปาหมาย
ของงาน งานบรรลุเปาหมาย

Model 3 มติิ ของ สคส. (ดัดแปลงจากหนังสือ Learning to Fly)

จัดเก็บ  ปรับปรงุ

คลังความรู (ภายใน)

คนหา

แลกเปลีย่นเรียนรู
ยกระดับความรู

ใช

ความรูจากภายนอก

เลือกควา

ความรู

งาน

ฅน + วัฒนธรรม + องคกร



ความรูสามแบบ
1. ความรูเปดเผย/ ความรูชัด
แจง (Explicit K)
รูกนัท ั่ว เขาถึงงาย เขารหัส 
(codify) ได แลกเปลีย่นงาย

ความรูสามแบบ
2. ความรูฝงลึกในคน (Tacit K)
ความคิด ความเชื่อ คานิยม 

ประสบการณ สั่งสมมานานแตพูด
และเขยีนออกมายาก เขารหสั 
(codify) ยากแลกเปลีย่นยาก อยูใน
ตัวใครตัวคนนั้น เจาตัวเองกอ็าจไมรู

ความรูสามแบบ
3. ความรูแฝงในองคกร 
(Embedded K)
 แฝงในรปูกระบวนการ
ทาํงาน คูมอื กฎเกณฑ กติกา 
ขอตกลง 26/05/51 KM_QA_JJ3Feb2008 76

ความสําเร็จของการดําเนินการ KM 
ตองการการจัดการหรือตองมี 

“Management of the
KM System”
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ใครคือนักจัดการความรู 
• “คณุอํานวย” ทาํหนาที่สงเสรมิ 
เอ้ืออํานวยความสะดวกตอการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู การดดูซบั 
(capture) ความรูจากภายนอก และ 
การถอดความรูจากประสบการณ 
บันทึกเปน“ขมุความรู”

26/05/51 KM_QA_JJ3Feb2008 78

ใครคือนักจัดการความรู 
• “คณุกจิ” คือ ผูสรางความรู (บันทึกเปน “ขุม
ความรู” – Knowledge Assets) ใชความรู 
แลกเปลีย่นเรียนรู และดดูซบัความรูจากภายนอก 
เอามาทําใหงานของตนบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน
ขององคกร และ ของหนวยงาน ความรูที่ “คณุกจิ” 
สัมผัสคือความรูที่แนบแนนอยูกับงาน
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ใครคือนักจัดการความรู 
• “คุณเอือ้ (ระบบ)” หรือ CKO – Chief -

Knowledge Officer) ทําหนาที่ดูแล จดัระดม
ความคิดในกลุม “คุณอํานวย” และ “คุณกจิ”
ใหมกีารกําหนดเปาหมายของ KM ให
สอดคลองกบัวิสัยทัศน และ พันธกจิหลกัของ
องคกร
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ใครคือนักจัดการความรู 
• “คุณเอื้อ (ระบบ)” ชวยดูแลจดัสรร
ทรัพยากรสําหรับใชในกิจกรรม KM 
ดูแลระบบ KM ใหครบถวนสมบูรณ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งดูแลการปรับ
วัฒนธรรมองคกรใหเปนวัฒนธรรม
แนวราบใหมากที่สุด 

26/05/51 KM_QA_JJ3Feb2008 81

ใครคือนักจัดการความรู 
• คือ “คุณประสาน” (KM Network

Coordinator) ทําหนาทีป่ระสาน
เครือขายจัดการความรูระหวาง
องคกร ระหวางพื้นที่ และ ระหวาง
ประเด็น
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ใครคือนักจัดการความรู 
• “ที่ปรึกษา” (consultant) กจิกรรมจดัการ
ความรูเปนกิจกรรมเชิงซอน มคีวาม
ซับซอน ตองใช “ความรู” หรือทักษะ
มากมาย ตองมวีิธีการ “ขับเคลือ่นพลัง
ภายใน” หรอืศักยภาพของมนษุยออกมา
รเิริม่สรางสรรคงานและเรียนรูรวมกนั 
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ใครคือนักจัดการความรู 
•“คุณลิขิต” ผูท่ีบันทึกกิจกรรมที่
เกิดขึ้นในการ ลปรร หรือ แลก 
เปล่ียน เรียน รู เพื่อ สรางองคกร
แหงการเรียนรู ดวยการพัฒนา ตน 
ฅน งาน องคกร

การจัดการความรูในองคกร

การแลกเปลีย่นเรียนรูใน
องคกร เพ่ือนําสู best practice 
และเก็บความรู Tacit 
knowledge ของบุคลากรไวใน
องคกร 



ความรู

งาน คน
KM

สถานการณ
ภายนอก

ลาสมยัเรว็

องคกรเรียนร ู

การจดัการความรูคอื

• เครื่องมือ ใช & เสริม พลงัตาม
ธรรมชาติของมนุษย  พลังสรางสรรค  
พลงัดานดี

• สรางพลงัทวีคูณจากการรวมหมู
• ใชพลงัปญญาของคนทั้งมวล
• ไปสูนวตักรรมจากการทํางาน

 ใน & นอก หนวยงาน

การจัดการความรูคือ

• กระบวนการนํา ทุนปญญา ไปสราง มูลคา & 
คุณคา  และเพิม่พูนทุนปญญา

• วงจรไมรูจบ  วงจรยกระดบั  เกลียวความรู
• การใชงาน & ความรู เปนเครื่องมือพัฒนา
คน  พัฒนาตน  พัฒนาองคกร  พัฒนา
ความเปนชุมชนในที่ทํางาน … สรางสวรรค
ในที่ทํางาน

การจัดการความรูคือ

• เครือ่งมือในการพัฒนางาน & คน
• เครือ่งมือทําสิ่งที่ไมคาดคิดวาจะทําได

• เครือ่งมือใชความรูของทั้งโลก

• เครือ่งมือดงึศกัยภาพของคน & ทีมออกมาใช
• เครือ่งมือเพื่อความอยูรอดในสถานการณที่พลิกผัน

ทําทลีะเล็กละนอย
ส่ังสม

กาวกระโดด

KM อะไร

• ไมใช จัดระบบความรูใหผูอื่นใช
• ไมใช จัดความรูเขาระบบ ไอที
• คอืการดาํเนินการเพือ่ใหงานมีผลสัมฤทธิ์
สูงขึ้น  โดยมีการใช&สรางความรูเพิ่มขึ้น

• จัดการความรูสวนที่เกี่ยวของกับงาน
• แลกเปลี่ยนเรียนรู(Sharing)ในกลุม
ทีมงาน

การจัดการความรูเปนทักษะ  ไมใช
ความรูเชิงทฤษฎี

ไมทํา ไมรู
ฟงการบรรยาย ทําไมเปน

คนระดับปฏิบัติผานการฝก ทําได อธิบายไมได



วิธกีาร (บางอยาง)

• ชมุชนนกัปฏิบัติ (Community of Practice CoP)
• เพ่ือนชวยเพื่อน (Peer Assist) 
• การทบทวนหลังปฏิบตักิาร (After Action Review: 

AAR)
• เรื่องเลาเราพลัง (Springboard Storytelling)
• การคนหาส่ิงดีๆรอบตวั (Appreciative Inquiry)
• เวทีสนทนา (Dialogue)
• แนวคิด Just-in-Time KM

Community of Practice CoP

• รวมตัว ไมเปนทางการ
• มีปญหาคลายกนั

• แลกเปลีย่นเรียนรูซ่ึงกันและกนั

• ตัวอยาง ผูปวยเบาหวาน
• ขอคิด:

• ปจจยัสูความสําเรจ็

แนวคิด
ธรรมชาติของ CoP
การสนับสนนุ CoP
มุมมองตอการเรยีนรู
การหาโอกาสเรยีนรู
ขอควรระวงั

Peer Assist

ส่ิงทีคุ่ณรู

ในบริบทของเรา
สรางส่ิงที่เปนไปได

รวมกัน

ส่ิงทีท่ั้งสองฝายรู ส่ิงทีเ่รารู

ในบริบทของเขา

ลงมอืทํา
After Action Review: AAR

• จัด ลปรร ทนัททีีย่ังอยูครบ สรางบรรยากาศทีเ่หมาะสม
• จัดใหมีผูนําแหงความสําเร็จ หรือ ผูประสานงาน
• ใชกระบวนการ สุนทรียสนทนา
• ตรวจสอบความเขาใจเรื่องเปาหมาย ทีไ่ดกําหนดไว
• ทบทวนวาเกิดอะไรขึน้ ไดมาก ไดนอย เพราะอะไร จะ
นําไปพัฒนา ตน ฅน งาน องคการอยางไร

• เปรียบเทียบแผน กับ ความเปนจริง ทไีดเรียนรู
• บันทึกการเรียนรู หรือ ผลการ ลปรร

Springboard Storytelling

• เปนการแลกเปลี่ยนความรู
• ผลของการเลาเร่ืองราว ที่เปนประสบการณตรง 
จริง

• ขอดขีองการเลาเร่ืองราว สิ่งที่ไดผลคือการเลา
เร่ือง ไมใชเร่ืองที่เลา

• ลักษณะของเรื่องเลาที่เราพลัง ที่สาํเร็จเลก็ๆ
• คนทุกคนเปนนักเลาเร่ือง

KM อยางธรรมชาติ
• แลกเปลี่ยนเรียนรู   “Best Practices”
• Benchmarking
• Community of Practice (CoP)

ความรูที่แนบแนนกับงาน

ใชหลายเครื่องมอื
ประกอบกนั



การเทียบเคียงสมรรถนะ (BMK)
• กําหนดเปาหมาย/ มาตรฐาน
• หา Best Practice ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
• ศึกษาระบบ/ กระบวนการทํางาน จาก BP
• พัฒนาระบบ/ กระบวนการของตน
• วัดและพัฒนาเปนวงจร Process

BMK

เริม่อยางไร
ตั้งเปาพัฒนางาน
รวมกันดําเนินการ

ความสําเร็จ ปติยินดี ความสขุ

หาวธีิ
ชวยกันคดิ เรียนรูจากผูอื่น

ดูงาน เชิญเขามาเลา
เรียนรู

คุณภาพ องคกรเรียนรู
จัดการความรู และ ไมรู

Aim

Measure

Improve

Context

ความรูมาจากไหน
• ประสบการณ ทดลอง สรุปบทเรียน
• คําบอกเลา แลกเปลีย่นความรู
• ตํารา นักวิชาการ

– คิดไตรตรองจาก 3 ขอขางบน

 อะไร ?.. ที่ไมใช KM !
• KM ไมใช เกมสเศรษฐี

ไมมีคําตอบสุดทาย, ไมมีสูตรสําเร็จ, not one-size fit all

• KM ไมใช สุกีM้K
ที่ 10 นาทีพรอมทาน, อาหารจานดวน, 3 เดือนสอบผาน

• KM ไมใชตัว เปาหมาย
KM เปนตัวกระบวนการ/เครื่องมือ (ใหเบ็ด สอนตกปลา)

• KM เร่ิมตนที่ คน วกวนอยูกบั งาน
เปนเรือ่งการพัฒนา “ภาวะผูนํา”  เปนเรื่องการสราง “วัฒนธรรม”

-

Knowledge
Vision (KV)

สวนหัว สวนตา
มองวากําลงัจะไปทางไหน

ตองตอบไดวา “ทํา KM ไปเพื่ออะไร”

Knowledge Management  
ฉบบั “ปลาท”ู (KM = KV+KS+KA) >ประเดน็ ตัวเรา 

>>จะนํา เครื่องมอื
>>>การจดัการความรู

 ไปใชประโยชน อะไร
•สัญญาใจ ไฟ ปรารถนา



สวนหัว สวนตา
มองวากําลังจะไปทางไหน

ตองตอบไดวา “จะใช KM ไปเพ่ือ อะไร”

Knowledge
Vision (KV)

Knowledge
Sharing (KS)

สวนกลางลําตัว 
สวนที่เปน “หัวใจ”
ใหความสําคัญกบั
การแลกเปลี่ยนเรียนรู
ชวยเหลือ เก้ือกูลซึ่งกนัและกัน 
(Share & Learn)

KM  “TUNA” Model (continued)

สวนหัว สวนตา
มองวากําลังจะไปทางไหน

ตองตอบไดวา “ทํา KM ไปเพื่ออะไร”

Knowledge
Vision (KV)

Knowledge
Sharing (KS)

สวนกลางลําตัว สวนทีเ่ปน “หัวใจ”
ใหความสําคัญกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ชวยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
(Share & Learn)

Knowledge
Assets (KA)

สวนหาง สรางคลงัความรู
เช่ือมโยงเครือขาย ประยุกตใช ICT
“สะบัดหาง” สรางพลงัจาก CoPs

KM  “TUNA” Model (continued)

การตกผลึกแหงปญญา

ขอมลู
ความรู ความเขาใจ

ความเชือ่มั่น
การตกผลกึแหงปญญา

สต/ิสมาธิ/ปญญา
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Care & Share /  Give & Grow

 การจัดการความรู การจัดการความสมัพนัธ

Share & Shine

Learn - Care - Share - Shine

วงจรแหงการเรียนรู ของ โนนากะ ฅน - ฅน
ผูกพัน-ไวเนื้อ-เชื่อใจ

ฅนหลายฅน
แลกประสบการณ

กันในกลุม

กลุมหลายกลุม
“ลปรร”ระหวางกลุม

นําไปปฏิบัติ/พัฒนา
ปรับ/ปรุง/ตอยอด

ด้ังเดิม ศ.นพ.พิเชษ อุดมรัตน ม.อ JJ ปรุง กันยายน ๔๙



บันไดสี่ขั้นสูการเรียนรู (Learning)

ไมรู
ไมรู ไมชี้ vs. ไมรู แลวชี้

1

รับรู 
แตอาจไมไดนําไปใช

2

เลียนรู 
รับมา ทําเลียนแบบ

3

เรียนรู
เลียนแบบ 
พัฒนาตอยอด

4

นําเสนอแนวคิดโดย ดร. ประพนธ ผาสขุยืด สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม (สคส.) 19 ธ.ค. 47

จะ “จัดการ” กับความรู 2 ประเภทนี้อยางไร?

รวบรวม/จัดเก็บ นําไปปรับใช

เขาถึง
ตีความ

Explicit
Knowledge

Tacit
Knowledge

สรางความรู
ยกระดับ

มีใจ/แบงปน

เรยีนรูรวมกัน

Create/Leverage

Care & Share

Access/Validate

Capture
& Learn

store apply/utilize

เรยีนรู
ยกระดับ

Body of 
Knowledge

Process 
of Knowing

การจัดการความรู  3 มุมมอง

Learning
Community

ความรูในกระดาษ

ความรูในคนความรูในเครือขาย “Total”
Knowledge

Management
เปน KM ท่ีรอบดาน
ตองจัดการทั้ง 3 อยาง
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วิธีแลกเปลีย่นเรยีนรูตามแนวทาง 
KM

ศ.นพ.วิจารณ พานิช
28 เม.ย.48

เรยีนรู จาก VCD ชุดนี้ ตัวเรา
ไดเรยีนรู อะไร

 จะนําไปตอยอด อยางไร
ดูแลว คิด เขียน และ 

เตรยีม ลปรร
26/05/51 114

วงสนทนาที่เรียกวา “Dialogue” อาจจะ
เขาใจผดิคิดวาเปนการ “ฝกพดู” แตจริงๆ 

แลว
วง Dialogue เปนการ 

“ ฝกฟง ” “ ฝกคิด ”
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เปนการ ฝกฟง 
สอนใหเราฟงอยางตั้งใจ 
เปนการฟงอยางลกึซึ้ง 

(Deep Listening)
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 สวนการ ฝกคิด ก็เปนการทํา
ไปตามหลัก

“โยนโิสมนสิการ” คอื 
ฝกใหมีการใครครวญ ไตรตรอง

26/05/51 KM_QA_JJ3Feb2008 117

Dialogue เปนการ 
“Create” Solution
เปนการ “สรางใหม”

(อาจจะเปนตอยอดจาก “ของเกา”)
ไดคําตอบที่เปน

“ของสด” มีความเปน “ปจจุบนั”
26/05/51 118

เขากลุม คละ หนวยงาน กลุมละ ๖ ทาน
• นัง่ลอมวงเปนวงกลม ทําจติใจใหผองใส
• ขอหนึง่ทานเปน ผูนําใหกลุมดําเนนิกจิกรรม สําเร็จ โดย
สรางบรรยากาศ การ แลก เปลีย่น ประสบการณ ท่ีได
เรียนรู จาก ร.พ บานตาก

• ขอหนึง่ทาน เปน ผูจบัประเดน็
• ขอหนึง่ทานเปน ผูจับเวลา ไมเกิน ๔๕ นาที
• ทุกทาน คิด และ เลา ทีละทาน ไดเรียนรู อะไร และ จะ
นําไปทําอะไรตอในบรบิทของทาน

• กตกิา เมือ่ทานหนึ่งเลา ใหท่ีเหลือฟงดวย ปญญา
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ชมุชนแนวปฏบิัติ

กลุมคนที่รวมตัวกันเพือ่
… แรงปรารถนารวมกนัในเรื่องๆ หนึ่ง
เขาใจเปนอยางดีวาอะไรเปนประเด็นที่
ตองพูดคุยกันมีวิธีการคิดและเขาถึง
ปญหาคลายๆ กัน
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ชมุชนแนวปฏบิัติ

กลุมคนที่รวมตัวกันเพื่อ
… ปฏิสัมพันธและสรางความสัมพันธ

ชวยเหลอืซึ่งกันและกันในการแกไขปญหา
และตอบคาํถามเชื่อมโยงกนัขามทีมและ
หนวยธรุกิจ (หรือองคกร)
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ชมุชนแนวปฏบิัติ

กลุมคนที่รวมตัวกันเพื่อ
… แลกเปลี่ยนและพัฒนาความรู
รวมกัน แลกเปลี่ยนขอมูล เคล็ดลับ และ
แนวปฏิบัติที่เปนเลิศสรางเครื่องมือและ
ฐานขอมลูความรู
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สมาชกิกลุม
•ประกอบดวยคนที่มีความแตกตางกัน เชน
คิดตางกัน ทํางานตางหนวยงาน อยูคนละ
อําเภอ เรียนหนังสอืคนละสาขา เปนตน 
เนื่องจากในการประชมุกลุมนี้เราตองการใช
พลงัของความแตกตางหลากหลาย 
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ทาํงานประจําใหดี
มอีะไรใหคุยกัน
ขยันทบทวน
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MBQ
( Management by

Quality )
ผูจัดการ 24 เมษายน 2545/
JJ modified 17-5-45

Standard
( Plan )
DoCheck

Act
CQI

ทําวัน
นี้ใหด

ีกวาเม
ื่อวาน

S2.P2..S3..P3.มาตรฐาน
D การทําตามมาตรฐาน
C การตรวจสอบผลงาน
A แกไข ปองกัน 
บํารุงรักษา ทบทวน 
ปรับปรุง พัฒนา ดีกวาเดิม

S1
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การจัดการความรู และ
สรางเครือขายดวย
“ ”
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สมดุบนัทึก

เว็บไซต

เรียงลําดับยอนหลัง
ตามวนัเวลา

รวมลงิคตางๆ

จัดเปนหมวดหมู

แสดงความคดิเหน็

Weblog
( We Blog / Web Log)

เนือ้หาครอบคลมุ
ไดทุกเรื่อง
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“ ” กับ “ ”

• สมดุบนัทึกความรูเชิงปฏบิัติ และ เรื่องราวแหงความสําเร็จ
• BAR, DAR, AAR
• เครื่องมือสราง&รวบรวมความรูเปนหมวดหมู
• สรางเครือขายชุมชนนกัปฏิบตัิ
• เปนตูเก็บเอกสาร รูปภาพ
• เปนเครื่องมอืเผยแพรความรู
• เปนเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
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การสราง “ ”

•  ตอกับ Internet
•  ไมจําเปนตองเรียน HTML
•  เวลา สําหรับเขยีน
•  มีเร่ือง อยากพดู-อยากเลา
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สราง“ ”ท่ี Gotoknow.org

1. สมคัรสมาชิก
2. Log in เขาใชระบบ
3. ใชงานที่ “แผงควบคมุ”
4. สรางบล็อก
5. สมคัรเขาชุมชน
6. เขียนบนัทึกลงบล็อก

ผูสรางและพัฒนาระบบGotoKnow.org
รวมกับ ดร.ธวชัชัย ปยะวัฒน

ดร.จันทวรรณ  นอยวัน
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สรปุ 

“Blog”  จึงเปนอีกหนึ่ง เครื่องมือเสริม
ที่ใชในการจดัการความรู 

และ เพื่อสื่อสาร-สรางเครือขาย
ใหขอมูลดวยความฉับไว และ ใหมสด 

มีอิสระทางความคิด  
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สามารถแสดงความคิดเห็น
ลงในบนัทึกตนเอง

หรอื แสดงความคิดเห็นเพื่อ
แลกเปลีย่นความรู

เพื่อตอยอดจากคนอื่นได

• เคร่ืองมอื ผอนแรงในการเรียนรูและพัฒนางาน

• เคร่ืองมอื สรางพลังทวคีูณ (Synergy) จากการ

 รวมหมูพลังที่แตกตาง หลากหลาย

• เคร่ืองมอื สรางความสัมพันธที่ดีในกลุมผูปฏิบตัิงาน

• เคร่ืองมอื ใชความรูของทั้งในและนอกหนวยงาน

• เคร่ืองมอื ดึงศักยภาพของคน & ทมีออกมาใช

• เคร่ืองมอื ทีน่ําไปสูการสรางนวัตกรรม

สรปุ การจัดการความรู คือ...

KM เปน 
“เครื่องมือ”
บริหาร 
ชนิดหนึ่ง 

ตองเลือกใช
ใหเหมาะกับ
สถานการณ

ตองรูจกั “ปรับเครื่องมือ” ใหเขากบับริบท

Desired State of KM

เปาหมาย

ยุทธศาสตร

KM Strategies

KM Focus Areas

พันธกิจ/วิสัยทัศน

Action Plans
(6-step model)

KM กลุม/เครือขาย
• แลกเปลี่ยน Tacit 
• พัฒนา “คุณอํานวย”
• สราง CoPs

KM เชิงองคกร
• โยงยทุธศาสตร
• จัดทําแผน / กาํหนด KPI
• ใชการประเมิน

KM ปจเจก / ใจ
• เร่ิมจากเรือ่งที่สนใจ
• ใช “หวัใจนักปราชญ”
• ตระหนักรู สิ่งที่กํากับอยูในใจ

(Mindset, Mental Model)กระบวนการ
และเครือ่งมอื

(Process Tools)

การเรียนรู
(Learning)

การสือ่สาร
(Communication)

การวดัผล
(Measurements)

การยกยองชมเชย
และการใหรางวลั

(Recognition and Reward)

เปาหมาย
(Desired State)

การเตรียมการและ
ปรับเปลีย่นพฤตกิรรม

(Transition and Behavior
Management)

World-Class KM
Environment

กระบวนการ
และเครือ่งมอื

(Process Tools)

การเรียนรู
(Learning)

การสือ่สาร
(Communication)

การวดัผล
(Measurements)

การยกยองชมเชย
และการใหรางวลั

(Recognition and Reward)

เปาหมาย
(Desired State)

การเตรียมการและ
ปรับเปลีย่นพฤตกิรรม

(Transition and Behavior
Management)

World-Class KM
Environment

KM 3 รูปแบบในประเทศไทย

ประสาทสมัผสัทั้งหา
ตา หู จมูก ลิ้น กาย การตีความ

การรับรู
(จิตสํานึก)

 ผลลัพธ

พฤติกรรม
การกระทํารูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส

“สิ่งท่ีกํากับอยูในใจ”
มีผลตอ “การรับรู” ของเรา 

การรบัรูน้ีมาจาก ...การเหน็ ...การไดยิน 
...การไดกลิ่น ...การลิ้มรส ...การสมัผสั

ความคิด

“ของเรา”

ผาน

(ดัดแปลงจากโมเดลการรับรูของ ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา)



ประสาทสมัผสัทั้งหา
ตา หู จมูก ลิ้น กาย การตีความ

ความคิด
จิตสํานึก
(การรับรู)

จิตใตสํานึก
(ประสบการณ)

 ผลลัพธ

พฤติกรรม
การกระทํา

รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส

การเรียกขอมูล

การบันทึกขอมูล
(ดัดแปลงจากโมเดลการรับรูของ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา)

โลกตะวนัตกสอนให “จัดการ” จิตใตสํานกึ
สรางวงจรเสริมแรง

สรางวงจรเสริมแรง

ประสาทสมัผสัทั้งหา
ตา หู จมูก ลิ้น กาย การตีความ ความคดิ

จิตสํานึก
(การรับรู)

จิตใตสํานึก
(ประสบการณ)

รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส

การเรียกขอมูล

การบันทึกขอมูล

สติ
พฤติกรรม
การกระทํา

 ผลลัพธ

ความระลึกรู
(รูกาย รูใจ อยูกับปจจุบัน)

โลกตะวนัออกสอนให “อยูกับปจจุบัน”
ผานการฝกสติ

(ดัดแปลงจากโมเดลการรับรูของ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา)

Desired State of KM

เปาหมาย

ยุทธศาสตร

KM Strategies

KM Focus Areas

พันธกิจ/วิสัยทัศน

Action Plans
(6-step model)

KM กลุม/เครือขาย
• แลกเปลี่ยน Tacit 
• พัฒนา “คุณอํานวย”
• สราง CoPs

KM เชิงองคกร
• โยงยทุธศาสตร
• จัดทําแผน / กาํหนด KPI
• ใชการประเมิน

KM ปจเจก / ใจ
• เร่ิมจากเรือ่งที่สนใจ
• ใช “หวัใจนักปราชญ”
• ตระหนักรู สิ่งที่กํากับอยูในใจ

(Mindset, Mental Model)กระบวนการ
และเครือ่งมอื

(Process Tools)

การเรียนรู
(Learning)

การสือ่สาร
(Communication)

การวดัผล
(Measurements)

การยกยองชมเชย
และการใหรางวลั

(Recognition and Reward)

เปาหมาย
(Desired State)

การเตรียมการและ
ปรับเปลีย่นพฤตกิรรม

(Transition and Behavior
Management)

World-Class KM
Environment

กระบวนการ
และเครือ่งมอื

(Process Tools)

การเรียนรู
(Learning)

การสือ่สาร
(Communication)

การวดัผล
(Measurements)

การยกยองชมเชย
และการใหรางวลั

(Recognition and Reward)

เปาหมาย
(Desired State)

การเตรียมการและ
ปรับเปลีย่นพฤตกิรรม

(Transition and Behavior
Management)

World-Class KM
Environment

KM 3 รูปแบบในประเทศไทย

การจัดการความรู
(Explicit Knowledge)

การจัดการความรูสึก
(Tacit Knowledge)

การจัดการความรูสึกตัว
(Mental Model)ตองมีท้ังสามวงจึงจะเปน LO

การปฏบิัติราชการนั้น
 นอกจากจะมุงกระทาํเพื่อใหงานสําเร็จไปโดย เร็ว

และมปีระสิทธิภาพ
 แลวยังจะตองกระทําดวย สติรูตัว และ ปญญารูคิด วาสิ่งใด
เปนความเจริญ สิ่งใดเปนความเสื่อม อะไรเปนสิ่งที่ตองทํา

 อะไรเปนสิ่งที่ตองละเวน หรือ กําจัด 
ผลท่ีเกิดขึ้นจึงจะเปนประโยชนท่ีแท และยัง่ยนืทั้งแกตนเอง

และสวนรวม
วังไกลกังวล 30 มีนาคม 2544

2

พระราชดํารัชพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว
พ.ศ ๒๓๓๐-๒๓๙๔

การงานสิ่งใดของเขาที่ดี 
ควรจะเรียนร่ําเอาไว
ก็เอาอยางเขา
…..แตอยาใหนับถือเล่ือมใสไปทีเดียว

สถาบนัสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสงัคม (สคส.)
The Knowledge Management Institute

“องคกรเพื่อการขับเคลื่อนพลังภาคี   
เพื่อใหสังคมไทยมีการหา สราง ใชและ
แลกเปลี่ยนความรูในทุกหยอมหญา”

สคส. ดําเนินการสงเสริมการจัดการความรู
ในสังคมไทย ทั้งในภาคสังคมเศรษฐกิจพอเพียง และ
ในภาคสังคม-เศรษฐกิจแขงขัน ทั้งภาครัฐและเอกชน 
ภาคเอกชนไมคากําไร(เอ็นจีโอ) และภาคประชาชน 
ทั้งการดําเนินการสงเสริมการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการดําเนินการจัดความรูในบริบทและรูปแบบที่
หลากหลายและสงเสริมขบวนการเคลื่อนสังคมไทยสู
สังคมความรูและสังคมเรียนรู  โดยมีการสรางศาสตร 
ดานการจัดการความรูในสังคมไทยไปพรอม ๆกับ
การดําเนินการดังกลาว 



1. สงเสริมและสนับสนนุใหเกิดโครงการ “พัฒนาและวิจัย”
การจัดการความรูในกลุมหนวยงาน หรือองคกร กลุม 

1.1 โรงเรียน
1.2 สถาบนัอุดมศึกษา
1.3 โรงพยาบาล
1.4 หนวยราชการ
1.5 องคกรเอกชนไมแสวงกําไร (เอ็นจีโอ)
1.6 ธุรกจิขนาดยอม
1.7 องคกรประชาชน

การดาํเนินการตามยุทธศาสตรสรางขีดความสามารถ
ดานการจดัการความรู 

2. สงเสริมและสนับสนนุใหเกิดโครงการ “พัฒนาและวิจัย”
การจัดการความรูเปนรายประเด็น

2.1 เกษตรยั่งยืน
2.2 การพัฒนาเมล็ดพันธุระดับชาวบาน
2.3 ธุรกจิชุมชน
2.4 โครงการเชงิประเด็นอื่นๆ

3. สงเสริมและสนับสนนุใหเกิดโครงการ “พัฒนาและวิจัย”
การจัดการความรูเปนรายพื้นที่ ภายใตบริบทของไทย 

4. สงเสริมและสนับสนนุใหมีการประชุมปฏิบัติการเพื่อฝกอบรม หลักการ   
ทฤษฎแีละวิธีการ แนวปฏิบัต ิดานการจัดการความรู

5. สงเสริมและสนับสนนุการวิจัย เพื่อพัฒนาศาสตร ดานการจัดการความรู 
ท่ีเหมาะสมสอดคลองกับวัฒนธรรมไทย และสอดคลองกับบริบทตางๆ 
ท่ีหลากหลาย 

 เช่ือมโยงปญญา-ความรูด้ังเดิมและสมัยใหม 
 โดยสังคมไทยกําหนดขับเคลื่อนภาคพีูนพลังปญญา-ความรู  
 ทุกหยอมหญาสังคมไทยประสานความรูโลก-ความรูทองถิ่น 
 เพือ่สุขภาวะรวมกันของสงัคม  ความรูสูความดี ความงาม 

 และการอยูรวมกันอยางมีสันติสุข ศู น ย บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดดําเนินการ
ประสานงานกับหนวยงานต าง ๆ 
เพื่อใหมีการแลกเปลี่ยนความรูจาก
ประสบการณ ของหน ว ย ง านทั้ ง
ภ าครั ฐ  ภาค เอกชน  และชุ มชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ให เกิด
ความรู ท่ีสามรถนําไปใชงาน และมี
การตอยอดไปเรื่ อย  ๆ  ตลอดจน
สงเสริมใหเกิดการพัฒนาเครือขายการ
จัดการความรูในกลุมสาขา และอาชีพ
ตาง ๆ 

สัมผสัKMภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งแรก
การจัดการความรู 
Knowledge 

Management : 
โดย : ดร.ประพนธ ผาสุขยืด
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2546

ณ หองประชุม 1
ศูนยบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน

KM- โรงพยาบาล
 การจดัการความรูเพือ่พัฒนาคณุภาพในโรงพยาบาล :
โดย ศ.นพ.วิจารณ พานชิ และ นพ.อนวุัฒน ศุภชุติกุล 

ทีมงาน จาก พรพ 
วันที่ 17 ธันวาคม 2546

ณ หองประชุม 1 ศนูยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน



KM- ภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน ครัง้ที่ ๒
แกนของการจัดการความรู :
โดย ศ.นพ. วิจารณ พานิช :

วันที่ 22 มกราคม 2547
ศูนยบริการวชิาการ 

โดย
ศ.นพ.วิจารณ พานิช 

ผูเขารวมประชุม
อธิการบด/ีรองอธิการ/ผช.อธิการ 

คณบด/ีรองคณบดี ผอ.ศูนย/สถาบัน/สํานัก

การประชุมผูแทนจาก HACC
เขารวมประชุมเพื่อทบทวนแนวทางการ

ดําเนนิงานและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ  เมือ่
วันที่ 16 กรกฎาคม 2547

ณ หองประชุมสถาบันพัฒนาและ
รับรองคณุภาพโรงพยาบาล

KM- พรพ.

KM- สํานักงาน ก.พ.
การประชุมเพื่อพัฒนาการจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อผลกัดันกระกวนการจัดการภาครัฐสมัยใหมใหสอดคลองกับยุทธ
ศาสตรบูรณาการตามนโยบายของมหาวิทยาลยัรัฐบาล ในการจัดทําหลกัสูตร”การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐมือ
อาชีพ” เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2547

172

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๗
เครือขาย 
การจดัการ
ความรู 
๕ 

มหาวทิยาลยั

173

เครือขายยอย ลปรร การจัดการความรูระหวาง มน และ มข

174

สัมมนาเชงิปฏบิัตกิาร จดัโดยทีมงาน KKU_KM



175

ครั้งที่ ๒/๔๙
•มหาวิทยาลัยมหิดล
–กรกฎาคม ๔๙
–Communication for 
Change

176

ครั้งที่ ๓/๔๙

•มหาวิทยาลยันเรศวร
–๗-๙ กันยายน ๔๙
–Human 
Capital

177

ครั้งที่ ๔/๔๘

•มหาวทิยาลยัขอนแกน
–๗-๙ ธันวาคม ๔๙ 
–Center of 
Excellence

178

UKM 1/49 

179

มหาวิทยาลัยขอนแกน

แผน-ผล การจัดการความรู
มหาวิทยาลัยขอนแกน

เลาสูกนัฟง โดย JJ
๑๙ พ.ย ๒๕๕๐



พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมอืงที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 11 กําหนดไววา  “ 
สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมี
ลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรู
ขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพือ่
นํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว 
เหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนา
ความรู ความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของขาราชการในสงักดัใหเปนบคุลากรท่ีมีประสิทธิภาพ และมี
การเรียนรูรวมกัน ”

:  สรางเครือขายการเรียนรู
ระหวางมหาวิทยาลัย

การสรางเครือขายการเรียนรูระหวางเครือขาย
มหาวิทยาลยัในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ

โครงการ/กิจกรรม
1. เขารวมเครอืขาย UKM • รวมประชุมเครือขาย UKM

• มอบหมายใหมีผูรับผิดชอบ
• KM ระหวางมหาวทิยาลัย

• ทําความเขาใจและหาแนวทางนํากระบวนKMใน             
มหาวิทยาลัยสําหรับผูบริหารระดับสงู
• หาแนวทางปฏิบตัิที่ดี (Good Practice)

2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตัิการแลกเปลี่ยนองคความรู

• ทําความเขาใจแกผูบริหารในมข.
• ทําความเขาใจและแลกเปลี่ยนการเรียนรูระดับหนวยงาน/
หัวหนาภาควชิาในมหาวิทยาลัยขอนแกน

การพัฒนางานพัฒนากระบวนการ KM
ในมหาวิทยาลัยขอนแกน

โครงการ/กิจกรรม

• จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง KM
ใหกับผูบริหารระดับสูง/กลาง/ตน            
ในมหาวิทยาลัยขอนแกน



:  สรางความเขาใจและจัดทําคานิยม 
วัฒนธรรม ใน มข.ใหเปนองคกรแหงการเรียนรูและพัฒนา
ฐานความรู โดยเนน

การปรับเปล่ียนกระบวนทัศน คานยิม และวัฒนธรรมใน 
มข. เพ่ือใหเกิดองคกรแหงการเรยีนรู

โครงการ/กิจกรรม
1. จดัสัมมนาเชิงปฏิบติัการใหกบัคณะวิชา 

หนวยงานที่สมัครใจเปนโครงการนํารอง

2. จดัอบรม TOT เพ่ือใหเกิด I AM READY
จํานวน 4 ครั้ง

การจดัเวที
เพื่อแลกเปลี่ยนองคความรู 1. จัดทีมเลขา Learning Organization KM ทุกหนวยงาน

2. มีระบบสารสนเทศที่สามารถบันทกึ รวบรวม สืบคน 
แลกเปลีย่นและเผยแพรความรูอยางสะดวก ทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ

การรวบรวมจากประสบการณการดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม
จัดทําฐานขอมลูโดย 

1. ศูนยบริการวิชาการ
2. คณะ หนวยงาน
( คณะแพทยศาสตร )

มรีะบบการใหรางวัลแกบุคลากรและทีมงาน 
ที่มกีารแลกเปลี่ยนความรู

1. ใหมีระบบการใหรางวลัแกบุคลากร
ที่มีการแลกเปลี่ยนความรู
2. เพื่อสราง กระตุนใหเกิดชุมชนแหงการเรียนรู



โครงการ/กิจกรรม
1. กําหนดกจิกรรม/พฤตกิรรมของกลุมเปาหมาย
ที่จะไดรับรางวัล

2. ประกาศ เผยแพร ภาพถาย และผลงานผาน
สื่อตางๆอยางทั่วถึงทั้งองคกร

วัน/เดือน/ป

การดําเนินการจัดการความรูใน มข .

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แผน/ผล

1. KM  02-1/48-49 สําหรับผูบริหารระดับสูง      40/ 27 9 ก.พ.48
2. KM 02-2/48-49 Good Practice 40/110 11 ก.พ.48
สําหรับหัวหนางาน มหาวิทยาลัยขอนแกน
3. KM 02-3/48-49 Good Practice 40/29 1 มี.ค.48
สําหรับเลขานุการคณะ ผูชวยอธกิารบดี 
และผูอํานวยการกอง 
4. KM 02-4/48-49 Good Practice 70/ 18 23 มี.ค.48
สําหรับรองคณบดี 

การดําเนินการจัดการความรูใน มข .

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ วัน/เดือน/ป

5. KM 02-5/48-49 Good Practice 120/40 30 มี.ค.48
สําหรับหัวหนาภาควิชา

6. KM 03-1/48-49 I am ready 100/96 18-19เม.ย.4 
สําหรับคณะวิชา หนวยงาน และตัวแทนสโมสรนักศึกษา 
7. KM 04-1/48-49 KM-TOT 150/70 20 พ.ค.48
สําหรับผูที่เคยเขารับการอบรมหลักสูตร KM
8. KM 04-2/48-49 Good Practice 30/19 24 พ.ค.48
สําหรับบุคลากรศูนยบริการวิชาการ

แผน/ผล

การดําเนินการจัดการความรูในมข .

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ วัน/เดือน/ป

9. KM 04-2/48-49 KM-TOT 60/- 8 มิ.ย.48
สําหรับคณะวิชา
10. KM 04-3/48-49 KM-TOT 60/- 15 มิ.ย.48
สําหรับตัวแทนศูนย สถาบัน สํานัก และ
หนวยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดี
11. KM 05-1/48-49 ระบบสารสนเทศ            มีระบบสารสนเทศกลาง  ตลอดป
ที่เอือ้ตอการจัดการจัดการความรูในองคกร  
12. KM 06-1/48-49 ระบบการใหรางวัล มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ  25 ม.ค.49
แกบุคลากร/ทีมงานที่มีการแลกเปลี่ยนความรู 

แผน/ผล

สรางเครือขาย KM แกหนวยงานภายนอก

-HA_KM แลกเปลี่ยนเรียนรูสูโรงพยาบาลคุณภาพ  (5 ครั้ง)

-KM สํานกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา 1 ขอนแกน

-KM จังหวัดเลย

-KM อบจ.ขอนแกน

-KM สํานกังานจังหวัดขอนแกน



ศูนยบริการวิชาการดําเนินการจัดการความรู 
ภายใตการบริหารงานของรองอธิการฝายพัฒนา
บุคลากร   นโยบายและเปาหมายการบริหารจัดการ
ความรูของมหาวิทยาลัยขอนแกน รวมทั้งการกํากับ
ติ ด ต า ม แ ล ะสนั บ สนุ น ข อ ง ก ร รม ก า ร  2 ชุ ด 
ประกอบดวย 1)คณะกรรมการบริหารจัดการองค
ความรู และ 2) คณะกรรมการดําเนินงานการบริหาร
จัดการองคความรู

การดําเนินการจดัการความรูในมข.
1. การประชุมคณะกรรมการ ( จํานวน 5 ครั้ง)
2. การประชุมเพือ่แลกเปลี่ยนเรียนรูของบคุลากร
มหาวทิยาลัยขอนแกน สายสนบัสนนุ (จํานวน 11 ครั้ง )
3. การจัดประชุมเพื่อเตรียมบคุลากรในการเขารวมเสวนา
สมาชิกเครือขายการจัดการความรู (จํานวน 3 ครั้ง)
4. การอบรมความรูดานการใช IT ในการแลกเปลี่ยน
เรียนรูผานBlogจํานวน 6รุนๆละ 32 คน

การดําเนินการจดัการความรูในมข.
5. เขารวมเสวนาสมาชกิเครือขายการจัดการความรูระหวาง
มหาวทิยาลัย ( จํานวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 4/2548 ณ 
โรงแรมตักสิลา จังหวดัมหาสารคาม และ ครั้งที่ 7(3/2549) 
ณ โรงแรมรอยัลเจมส อ.พุทธมณฑล จังหวดันครปฐม )
6. การเขารวมงานมหกรรมการจัดการความรูแหงชาติ 
ครั้งที่ 2 ระหวางวนัที่ 1-2 ธันวาคม 2548 ณ โรงแรมมิรา
เคิล กรุงเทพฯ

การดําเนินการจดัการความรูในมข.
7. การสรางแรงจูงใจสําหรับบุคลากรที่เขารวมการจดัการความรู
มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยการใหเสื้อคอโปโล สีเหลือง และการ
ใหรางวัลสําหรับการนําเสนอ Best Practice สําหรับ
เสื้อแจกเก็ตเปนรางวัลสําหรับกลุม CoPs ที่ดําเนินงานได
ประสบผลสําเรจ็เปนที่นาชื่นชมและยกยอง
8. การศกึษาดูงานดานระบบการจัดการและการบรหิารทรัพยากร
บุคคล ทีบ่.ปนูซิเมนตไทย(แกงคอย) จํากัด จังหวัดสระบุรี 

การดําเนินการจดัการความรูในมข.
9.การจดัตั้งกลุมชุมชนนกัปฏบิตั(ิCoPs) ของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามที่บคุลากรสายสนบัสนนุไดรวมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรูและไดนําผลจากการแลกเปลีย่นเรียนรูไป
ดําเนนิการตอในคณะ/หนวยงาน 

- ชุมชนการเงินการคลัง (กองคลัง)
- ชุมชนสาํนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
- ชุมชนกองการเจาหนาที่
- ชุมชนกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ
- ชุมชนงานนโยบายและแผน(คณะทันตแพทยศาสตร)

การดําเนินการจดัการความรูในมข.
10. Website&Blog ไดแก 
-Home.kku.ac.th/km/ การจดัการความรู
-gotoknow.org/uackku (: รศ.จิตเจริญ  ไชยาคํา)
-gotoknow.org/porsanal (รศ.รังสรรค  เนียมสนิท)



สรางเครือขาย KM แกหนวยงานภายนอก

-HA_KM แลกเปลี่ยนเรียนรูสูโรงพยาบาลคุณภาพ  (4 ครั้ง)

-KM มหาวิทยาลัยอุบลฯ

-KM สสจ.จังหวัดมหาสารคาม

-KM วิทยาลัยอาชีวศกึษาขอนแกน
เตรียมโดย

พิชชา ถนอมเสียง
www.gotoknow.org/ocsckku

นักวิชาการการศึกษา
ศูนยบริการวิชาการ

มมส 
มหาวิทยาลยัแหงการ
วจิัย และ การเรยีนรู

ตัวบงช้ีที่4.2 มรีะบบบริหารจดัการความรู
จากงานวิจยัและงานสรางสรรค-P10 ม๓

เกณฑมาตรฐาน      : ขอ
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท้ังในวงการวิชาการและการนําไปใชประโยชน
2. มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีเชื่อถือไดและรวดเร็วทันตอการใช

ประโยชน
3. มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
4. มีระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคการภายนอกสถาบันเพื่อการนําผลงานไปใชประโยชน
5. มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการคุมครองสิทธิของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ

หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน

เกณฑการประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนินการ  3  ขอ  มีการดําเนินการอยางนอย  4 ขอ  

แหลงที่มา ศ. นพ. วุฒิชัย ธนาพงศธร

ตัวบงช้ีที่4.2 มีระบบบริหารจัดการความรู
จากงานวิจัยและงานสรางสรรค-P10 ม๓

เกณฑมาตรฐาน      : ขอ

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคทั้งในวงการวิชาการและการนําไปใชประโยชน

2. มีระบบรวบรวม คดัสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัย
และงานสรางสรรคที่เช่ือถอืไดและรวดเร็วทันตอการใชประโยชน

3. มีการสรางเครอืขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยัง
ผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

4. มีระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับ
องคการภายนอกสถาบันเพื่อการนําผลงานไปใชประโยชน

5. มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซ้ือขายทรัพยสินทางปญญา 
ตลอดจนการคุมครองสิทธิของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรม
ใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน
แหลงที่มา ศ. นพ. วุฒิชัย ธนาพงศธร

ตัวบงชี้  7.3 มกีารพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู-P15 
เกณฑมาตรฐาน    : ระดับ
1.  มีการทบทวนและจดัทําแผนการจดัการความรู  เพ่ือมุงสูองคกรแหงการเรียนรู และ

ประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคม ของสถาบันรับทราบ 
2.  มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสาํเรจ็ตามเปาหมายไมนอย

กวา รอยละ 50
3.  มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสาํเรจ็ตามเปาหมายรอยละ 

100
4.   มีการติดตามประเมินผลความ สาํเร็จของการจัดการความรู
5.   มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวน

หนึ่งของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ  3 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 4 ขอแรก

แหลงที่มา ศ. นพ. วุฒิชัย ธนาพงศธร



เกณฑมาตรฐาน    : ระดับ ตอบยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
1. มีการทบทวนและจดัทําแผนการจัดการความรู เพือ่มุงสูองคกรแหง

การเรียนรูและประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของสถาบันรับทราบ 
2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตาม

เปาหมายไมนอยกวา รอยละ 50
3. มกีารดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบ

ความสําเรจ็ตามเปาหมายรอยละ 100
4.  มกีารติดตามประเมินผลความ สาํเร็จของการ

จัดการความรู
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนา

กระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนงานปกติ และ ปรับปรุงแผนการจัดการความรู

แหลงที่มา ศ. นพ. วุฒิชัย ธนาพงศธร

ในวัยเยาว คิดวา เวลามาก
ยามลําบาก อยากให เวลาหาย
ครั้นเติบใหญ ใชเวลา นาเสียดาย
ไมขวยขวาย ใหเวลา คุมคาจริง

ปลอยเวลา เสียไป เหมือนสายฝน
ที่รวงหลน จากฟา คราทุกสิ่ง
ที่สูญเปลา เสียไป ไมประวิง
เหมือนทอดทิ้ง สิ่งมีคา นาละอาย

ยามมีสุข มักกลาววา เวลานอย
หวังจะคอย เพิ่มเวลา อยาคดิหมาย
ที่ลวงพน เวลา มามากมาย
จะคนืคลาย กลับมาใหม อยางไรมี 

ขอใหเพยีง แตคํานึง ถึงวนัหนา
ใชเวลา โดยคํานวณ อยางถวนถี่
มุงสรรคสราง แบบอยาง ในทางดี
เพือ่จะมี ชีวติงาม ตามทีค่วร



ย่ิงสังขาร บงบอก เวลานอย
อยาหลงคอย วันเวลา อยากําสรวล
สิ่งใดดี ทําไป ไมเรรวน
ทกุสิ่งลวน อนิจจัง ทั้งสิ้นเอย
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ทํางานประจาํใหดี
มีอะไรให ลปรร
ขยันเรียนรู นาํไป
ปรับ/ปรุง/พัฒนา

AA(L)R After Action 
(Learning) Review

• วันนี้ไดเรียนรูอะไร
• ไดอะไรมากกวา ความคาดหมาย เพราะ...
• ไดอะไรนอยกวา ความคาดหมาย เพราะ....
• จะนําไปทําอะไรตอ เพื่อพัฒนา ตน ฅน งาน 
และ มทส ...................................

• อื่นที่อยากจะบอก........................


