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  ตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2545 ในมาตราที่ 8 การศึกษา หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงาม ของบุคคลและ
สังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง
ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัย
เกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 11 กล่าวว่า “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ใน
ส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อย่างสม่่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและ
สามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อน่ามาประยุกต์ใช้ในด้านการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
และเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพ่ือ
ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระ
ราชกฤษฎีกา” ดังนั้น การจัดการความรู้จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่สถานศึกษาต้องถือปฏิบัติ โดยการวิเคราะห์แนว
ทางการจัดการความรู้ภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือค้นหาความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรน ามาพัฒนาให้เป็น
องค์ความรู้ มีการถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ พัฒนาตนเอง
ให้เป็นผู้รู้ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
ที่ยั่งยืน 

  คู่มือการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือ
ตอบสนองการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยและสอดรับกับบริบทในการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยกองวิ เทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่กรุณา
เสียสละเวลาและระดมก าลังความคิดในการจัดท าและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานการ
จัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย และหวังเป็นอย่างยิ่งคู่มือการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้การด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
บรรลุตามพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

 

 กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ 
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บทท่ี 1 องค์กรแห่งการเรียนรู้และการจดัการความรู้ 
 
 

การจัดการความรู้ หรือ Knowledge Management เกิดขึ้นจากการค้นพบว่า องค์กรต้องสูญเสีย
ความรู้ไปพร้อมกับการที่บุคลากรลาออกหรือเกษียณอายุราชการ อันส่งผลกระทบต่อการด าเนินการ         
ขององค์กรเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น  การบริหารจัดการความรู้จึงสัมพันธ์กับเรื่ององค์กรแห่งการเรียนรู้     
(Learning Organization) เป็นอย่างยิ่ง หากองค์กรจะพัฒนาตนเองให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ก็จ าเป็น
จะต้องบริหารจัดการความรู้ภายในองค์กรให้เป็นระบบเพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้ได้จริงและต่อเนื่อง     
หากองค์กรใดมีการจัดการความรู้โดยไม่มีการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร ก็นับเป็น
การลงทุนที่สูญเปล่าได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการความรู้ มีความซับซ้อนมากกว่าการพัฒนา
บุคลากรด้วยการฝึกอบรม เพราะเป็นกระบวนการที่ต้องด าเนินการต่อภายหลังจากที่บุคลากรมีความรู้ความ
ช านาญแล้ว องค์กรจะท าอย่างไรให้บุคลากรเหล่านั้นยินดีถ่ ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้ อ่ืน และ       
ในขั้นตอนสุดท้าย องค์กรจะต้องหาเทคนิคการจัดเก็บความรู้เฉพาะไว้กับองค์กรอย่างมีระบบเพ่ือที่จะน า
ออกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM to LO) 
 
 “องค์กรแห่งการเรียนรู้” เป็นองค์กรที่มีการสร้างช่องทางให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน
ภายในระหว่างบุคลากร ควบคู่ไปกับการรับความรู้จากภายนอก เป้าประสงค์ส าคัญ คือ เอ้ือให้เกิดโอกาสใน
การหาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาและสร้างเป็นฐานความรู้ที่เข้มแข็ง     
(Core competence) ขององค์กร เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา 
 
 องค์ประกอบขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

1. การเรียนรู้ (Learning) หรือ พลวัตการเรียนรู้ (Learning Dynamics) ได้แก่ 
1.1 ระดับการเรียนรู้ ได้แก่ การเรียนรู้ระดับบุคคล ระดับกลุ่มและระดับองค์การ 
1.2 ประเภทของการเรียนรู้  ได้แก่  การเรียนรู้จากการปรับตัว จากการคาดการณ์  

 การเรียนรู้เพ่ือเรียนรู้และการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
1.3 ทักษะการเรียนรู้ ได้แก่ บุคคลรอบรู้ (Personal Mastery) แบบแผนทางความคิด 

 (Mental Model) การมีวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team 
 Learning) การคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) และ การสนทนาแบบมีแบบแผน 
 (Dialogue) 
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 2. องค์กร (Organization) หรือ การปรับเปลี่ยนองค์การ (Organization Transformation) ได้แก่
วิสัยทัศน์ วัฒนธรรมองค์กร กลยุทธ์ และโครงสร้างองค์กร 
 3. สมาชิกในองค์กร (People) หรือการเสริมความรู้แก่บุคคล (People Empowerment) ได้แก่ 
ผู้บริหาร/ผู้น า บุคลากร ผู้รับบริการ หน่วยงานในลักษณะเดียวกัน พันธมิตร และชุมชน 
 4. ความรู้ (Knowledge) หรือการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ได้แก่ การแสวงหา
ความรู้ การสร้างความรู้ การจัดเก็บความรู้ การถ่ายโอนความรู้และการใช้ประโยชน์ และเทคโนโลยี 
(Technology) หรือการน าเทคโนโลยีไปใช้ (Technology Application) ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีพ้ืนฐานของการเรียนรู้ และระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
 
 แนวทางในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

1. บุคคลรอบรู้ (Personal Mastery) หมายถึง การเรียนรู้ของบุคลากรจะเป็นจุดเริ่มต้นคนในองค์กร
จะต้องให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ ฝึกฝน ปฏิบัติ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไปตลอดชีวิต (Lifelong Learning) 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ 

2. แบบแผนทางความคิด (Mental Model)  หมายถึง แบบแผนทางความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ 
แสดงถึงวุฒิภาวะ(Emotional Quotient, EQ) ที่ได้จากการสั่งสมประสบการณ์กลายเป็นกรอบความคิดที่ท า
ให้บุคคลนั้นมีความสามารถในการท าความเข้าใจ วินิจฉัย ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 

3. การมีวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) หมายถึง การสร้างทัศนคติร่วมของคนในองค์กร ให้สามารถ
มองเห็นภาพและมีความต้องการที่จะมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน 

4. การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning) หมายถึง การเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกในลักษณะ
กลุ่มหรือทีมงานเป็นเป้าหมายส าคัญที่จะต้องท าให้เกิดขึ้นเพ่ือให้มีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์กัน
อย่างสม่ าเสมอ 

5. การคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) หมายถึง การที่คนในองค์กรมีความสามารถเชื่อมโยง
สิ่งต่างๆ โดยมองเห็นภาพความสัมพันธ์กันเป็นระบบโดยรวม (Total System) ได้อย่างเข้าใจ แล้วสามารถ
มองเห็นระบบย่อย (Subsystem) ที่จะน าไปวางแผนและด าเนินการท าส่วนย่อยนั้นให้ส าเร็จเสร็จตามส่วน 
 
 ลักษณะส าคัญ 5 ประการขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

1. มีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (Systematic problem Solving) โดยอาศัยหลักทางวิทยาศาสตร์ 
เช่น การใช้วงจรของ Demming ( PDCA : Plan, Do, Check, Action) 

2. มีการทดลองปฏิบัติ (Experimental) ในสิ่งใหม่ ๆ ที่มีประโยชน์ต่อองค์การเสมอ โดยอาจจะเป็น 
Demonstration Project หรือเป็น Ongoing program 
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3. มีการเรียนรู้จากบทเรียนในอดีต (Learning from their own experience) มีการบันทึกข้อมูล
เป็น case study เพ่ือให้สมาชิกในองค์การได้ศึกษาถึงความส าเร็จและความผิดพลาดที่เกิดขึ้น เพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ในอนาคต มีการแลกเปลี่ยนความรู้และ ประสบการณ์ของสมาชิก 

4. มีการเรียนรู้จากผู้อ่ืน (Learning from the Others) โดยการใช้การสัมภาษณ์ (Interview) ,    
การสังเกต (Observation) เป็นต้น 

5. มีการถ่ายทอดความรู้โดย Report, Demonstration, Training&Education, Job Rotation, 
อ่ืนๆ 
 
 อุปสรรคต่อการเรียนรู้ขององค์กร 
 

1. สมาชิกในองค์กรรู้แต่หน้าที่ของตนเอง แต่ไม่รู้เป้าหมายขององค์กร 
2. สมาชิกรู้ว่าปัญหาขององค์กรอยู่ที่ใด แต่ไม่รู้ว่าตัวเองมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไร 
3. ท าตามแบบท่ีเคยท า ไมไ่ด้แก้ปัญหาที่สาเหตุที่แท้จริง 
4. ยึดติดอยู่กับเหตุการณ์มากเกินไป 
5. เข้าใจผิดว่าการเรียนรู้มาจากประสบการณ์เท่านั้นแต่ไม่เข้าใจในความแตกต่างของอดีตกับปัจจุบัน 
6. มีผู้บริหารที่ดี แต่ไม่ได้สืบทอดความรู้ให้ผู้บริหารรุ่นต่อไป 
7. ขาดสติไม่รู้ตัวกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 

 
 การจัดการความรู้ (KM) 
 

การจัดการความรู้ หรือ KM : Knowledge Management คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
องค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถ
เข้าถึงความรู้ และ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กร     
มีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ 

 

1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือ
สัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็น
ค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง   
จงึเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 

2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่าน      
วิธีการต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม 
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ภาพแสดงการเปรยีบเทียบการแบง่ประเภทของความรู ้
 

 
 

 
 การจัดการความรู้สามารถใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการ ได้แก่  
1) บรรลุเป้าหมายของงาน 2) บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน 3) บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ และ 4) บรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอ้ืออาทรระหว่างกันในที่ท างาน 
 โดยการจัดการความรู้เป็นการด าเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ได้แก่ 1) การก าหนดความรู้
หลักที่จ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 3) การ
ปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วน ให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 4) การประยุกต์ใช้ความรู้ใน
กิจการงานของตน 5) การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้       
และสกัด “ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้ และ 6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับไว้ใช้
งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้
การด าเนินการ 6 ประการนี้ ควรบูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เก่ียวข้องเป็นทั้งความรู้ที่ชัดแจ้ง อยู่ในรูป
ของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอ่ืนที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่ในสมอง  
(Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ในมือหรือส่วน
ต่างๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) 

การจัดการความรู้ที่ถูกต้องจะต้องเริ่มที่งานหรือเป้าหมายของงาน เป้าหมายของงานที่ส าคัญ คือ   
การบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ที่เรียกว่า Operation Effectiveness และนิยาม
ผลสัมฤทธิ์ ออกเป็น 4 ส่วน คือ 1) การสนองตอบ (Responsiveness) หมายถึง การตอบสนองความต้องการ
ของกลุ่ มผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสี ย  กลุ่ มผู้ ปฏิบัติ งานและสนองตอบความต้องการของสั งคมส่วนรวม  
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2) การมีนวัตกรรม (Innovation) หมายถึง นวัตกรรมทั้งที่เป็นนวัตกรรมในการท างานและนวัตกรรมด้าน
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ 3) การมีขีดความสามารถ (Competency) หมายถึง การมีขีดความสามารถขององค์กร     
และของบุคลากรที่พัฒนาขึ้น ซึ่งสะท้อนสภาพการเรียนรู้ขององค์กร และ 4) การมีประสิทธิภาพ (Efficiency) 
หมายถึง การมีประสิทธิภาพของสัดส่วนระหว่างผลลัพธ์กับต้นทุนที่ลงไป การท างานที่ประสิทธิภาพสูง 
หมายถึง การท างานที่ลงทุนลงแรงน้อย แต่ได้ผลมากหรือคุณภาพสูง 

เป้าหมายสุดท้ายของการจัดการความรู้ คือ การที่กลุ่มคนที่ด าเนินการจัดการความรู้ร่วมกัน           
มีชุดความรู้ของตนเอง ที่ร่วมกันสร้างเอง ส าหรับใช้งานของตน คนเหล่านี้จะสร้างความรู้ขึ้นใช้เองอยู่
ตลอดเวลา โดยที่การสร้างนั้นเป็นการสร้างเพียงบางส่วน เป็นการสร้างผ่านการทดลองเอาความรู้จากภายนอก
มาปรับปรุงให้เหมาะต่อสภาพของตน และทดลองใช้งาน จัดการความรู้ไม่ใช่กิจกรรมที่ด าเนินการเฉพาะหรือ
เกี่ยวกับเรื่องความรู้ แต่เป็นกิจกรรมที่แทรก/แฝง หรือในภาษาวิชาการเรียกว่า บูรณาการ อยู่กับทุกกิจกรรม
ของการท างาน และที่ส าคัญตัวการจัดการความรู้เองก็ต้องการการจัดการด้วย ตั้งเป้าหมายการจัดการความรู้
เพ่ือพัฒนา 3 ประเด็น 

 

งาน พัฒนางาน 
คน พัฒนาคน 
องค์กร เป็นองค์กรการเรียนรู้ 

 
 องค์ประกอบส าคัญของการจัดการความรู้ 
 
 ประกอบไปด้วย 3 ส่วน ทีจ่ะต้องเชื่อมโยงและบูรณาการอย่างสมดุล ได้แก่  
  คน เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดเพราะเป็นแหล่งความรู้ และเป็นผู้น าความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 
  เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือเพ่ือให้คนสามารถค้นหา จัดเก็บ แลกเปลี่ยน รวมทั้งน าความรู้ไปใช้
อย่างง่ายและรวดเร็วขึ้น 
  กระบวนการ เป็นการบริหารจัดการ เพ่ือน าความรู้จากแหล่งความรู้ไปให้ผู้ใช้ เพ่ือท าให้เกิด
การปรับปรุง และนวัตกรรม 
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 กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 
 

กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้เกิด
พัฒนาการของความรู้ หรือ การจัดการความรู้ที่จะเกิดข้ึนภายในองค์กร มีกระบวนการทั้งหมด 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) เป็นการพิจารณาว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายคืออะไร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ต้องใช้อะไร ปัจจุบันมีความรู้อะไรบ้าง อยู่ใน
รูปแบบใด และ อยู่ที่ใคร 

 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) เป็นการ
สร้าง แสวงหา รวบรวมความรู้ทั้งภายในและภายนอก รักษาความรู้เดิม แยกความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้วออกไป 

 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) เป็นการก าหนดโครงสร้าง
ความรู้ แบ่งชนิด ประเภท เพ่ือให้สืบค้น เรียกคืนและใช้งานได้ง่าย 

 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement)
เป็นการปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษาเดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

 

5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) เป็นการท าให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่
ต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) , Web board , บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็น
ต้น 

 

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) เป็นการแบ่งปัน สามารถท าได้
หลายวิธีการ โดยกรณีที่เป็นความรู้ชัดแจ้ง(Explicit Knowledge) อาจจัดท าเป็นเอกสาร ฐานความรู้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีที่เป็นความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) จัดท าเป็นระบบทีมข้ามสายงาน 
กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพ่ีเลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวที
แลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น 

 
 

7. การเรียนรู้ (Learning) เป็นการน าความรู้มาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ แก้ปัญหา และท า
ให้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้จากสร้างองค์ความรู้ การน าความรู้ในไปใช้ เกิดการเรียนรู้ 
และประสบการณ์ใหม ่และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
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ภาพแสดงกระบวนการจดัการความรู ้
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 เครื่องมือในการจัดการความรู้ (KM Tools) 
 

การจัดการความรู้ ประกอบด้วยกระบวนการหลัก ได้แก่ การค้นหาความรู้ การสร้างและแสวงหา 
ความรู้ใหม่ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
สุดท้ายคือ การเรียนรู้ และเพ่ือให้มีการน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร เครื่องมือหลากหลาย
ประเภทถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือน าไปใช้ในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก ่ 
1) เครื่องมือที่ช่วยในการ “เข้าถึง” ความรู้ ซึ่งเหมาะส าหรับความรู้ประเภท Explicit มักเป็นแบบทางเดียว  
2) เครื่องมือที่ช่วยในการ “ถ่ายทอด” ความรู้ ซึ่งเหมาะส าหรับความรู้ประเภท Tacit อาศัยการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลเป็นหลัก โดยสามารถจ าแนกเครื่องมือในการจัดการความรู้ได้ ดังนี้ 
 

 1. ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice - CoP) คือ กลุ่มคนที่มาจากกลุ่มงานเดียวกันหรือมี
ความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งร่วมกันรวมตัวกันอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ในเรื่องที่มีความสนใจร่วมกัน 

 2. ทีมข้ามสายงาน (Cross-Functional Team) คือ การจัดตั้งทีมงานหรือคณะท างานเพ่ือมาท างาน
ร่วมกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ก าหนดขึ้นภายใต้ความเชื่อที่ว่าการท างานในแต่ละเรื่องต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญจาก
หลายๆ ด้านมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และท างานร่วมกัน จึงจะประสบความส าเร็จ  

 3. การทบทวนสรุปบทเรียน (After Action Review - AAR) คือ การร่วมกันทบทวนกระบวนการ
ท างานแต่ละขั้นตอน เพ่ือค้นหาโอกาสและอุปสรรคในการด าเนินการ ซึ่งในการทบทวนนั้น อาจได้ค้นพบวิธี
ปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และแนวทางการปรับปรุงให้เกิดผลงานที่ดีขึ้น ซึ่งจ าเป็นต้องท าการสรุปบทเรียน
ทุกครั้ง เมื่อเสร็จกระบวนการท างานที่ส าคัญแต่ละขั้นตอน รวมถึงเป็นการตรวจสอบระดับของการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ด้วย 

 4. เวทีเสวนา / สุนทรียสนทนา (Dialogue) คือ การจัดกลุ่มพูดคุยกันเพื่อเอาสิ่งดีๆ ที่แต่ละคนมีอยู่ใน
ตัวเองหรือในการปฏิบัติออกมา โดยไม่ขีดวงที่ชัดเจนมากเกินไป มีเพียงการก าหนดประเด็นกว้างๆ ในเรื่องที่จะ
สนทนากัน ไม่รู้ค าตอบสุดท้ายว่าคืออะไร ไม่ก าหนดเวลาสนทนาของแต่ละคน เปิดกว้าง ด้านเวลา สถานที่
บุคคลและเปิดกว้างทางใจของทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมกัน บรรยากาศสบายๆ บรรยากาศเชิงบวก 

5. เพ่ือนช่วยเพ่ือน (Peer Assist) คือ การให้หรือขอรับค าแนะน าหรือประสบการณ์ที่มีคุณค่าจาก
บุคคลหรือหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จในเรื่องนั้นๆ เพ่ือจะได้น าไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน 

6. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Action Learning) คือ การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือให้เข้าใจ
ถึงสาเหตุและน าไปสู่การแก้ไขปัญหา โดยสามารถพัฒนาวิธีการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ 
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7. การสอนงาน (Coaching) คือ การถ่ายทอดจากผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่าหรือรุ่นพ่ีที่มีผลงานดี 
มาแนะน า สอนให้คนที่มาใหม่หรือคนที่ต้องการเรียนรู้ได้ปรับปรุงวิธีการท างาน 

8. พ่ีเลี้ยง (Mentoring) คือ การให้คนท างานที่อยู่คนละฝ่าย/กลุ่มงาน/แผนกหรือแผนกเดียวกันก็ได้ 
มาช่วยแนะน าวิธีการท างาน ช่วยเหลือสนับสนุน คอยให้ค าปรึกษาชี้แนะ มักใช้ในการเรียนรู้ในกลุ่มผู้บริหาร
หรือผู้ที่จะก้าวไปเป็นผู้บริหาร 

9. การเรียนรู้จากบทเรียนที่ผ่านมา (Lesson Learned) คือ การเรียนรู้โดยอาศัยข้อมูลความส าเร็จ
และความผิดพลาดจากการด าเนินการที่ผ่านมา เพ่ือหาแนวทางในการวางแผนการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด เกิดข้อผิดพลายน้อยที่สุดหรืออย่างน้อย ไม่เกิดความผิดพลาดในประเด็นที่เคยผิดพลาดมาแล้ว 

10. แฟ้มงานเพ่ือการพัฒนา (Portfolio) คือ การบันทึกผลงานดีๆ นวัตกรรมในการท างาน ค าชื่นชม
ความภาคภูมิใจทั้งระดับบุคคล ระดับแผนกหรือระดับองค์การ เรียกอีกอย่างว่าบัญชีความสุข 

11. การถ่ายทอดความรู้โดยการเล่าเรื่อง (Storytelling) คือ การถอดความรู้ฝังลึกโดยการมอบหมาย
ให้ผู้ที่มีผลงานดีหรือมีวิธีการท างานที่ดี มาเล่าให้คนอ่ืนๆ ฟังว่าท าอย่างไร ผู้เล่าจะเล่าให้เห็นการปฏิบัติใช้
ภาษาเชิงปฏิบัติจริง และมีการบันทึกเก็บไว้อย่างเป็นระบบ 

12. การศึกษาดูงาน (Study tour) คือ การเรียนลัดจากประสบการณ์ของผู้อ่ืนโดยเข้าไปดูสถานที่จริง 
การปฏิบัติจริง เพ่ือให้เห็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม สามารถน ามาประยุกต์ใช้งานได้ 

13. เวทีส าหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Forum) คือ การจัดการประชุมหรือกิจกรรม
อย่างเป็นกิจจะลักษณะอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือเปิดพ้ืนที่ให้บุคลากรในองค์กรมีโอกาสพบปะพูดคุยกัน เป็นอีกวิธี
หนึ่งซึ่งสามารถกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันได้ ซึ่งอาจท าได้ในหลายลักษณะ เช่น การ
สัมมนาและการประชุมทางวิชาการท่ีจัดอย่างสม่ าเสมอ 

14. แหล่งผู้รู้ในองค์กร (Center of Excellence - CoE) คือ การก าหนดแหล่งผู้รู้ในองค์กรให้
สามารถติดต่อสอบถามผู้รู้ได ้

15. ฐานความรู้ (Knowledge Bases) คือ การเก็บข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่องค์กรมีไว้ในระบบฐานข้อมูล
และให้ผู้ต้องการใช้ค้นหาข้อมูลความรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา 
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต หรือระบบอ่ืนๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 

16. Intranet, Web คือ ระบบเครือข่ายสื่อสารที่รองรับส าหรับการจัดเก็บองค์ความรู้ที่ท าให้สามารถ
เข้าถึงได้ง่ายจากทุกที่ ทุกเวลา 
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17. Webblog คือ เครื่องมือสื่อสารรูปแบบ 2 ทาง ที่สะดวกรวดเร็วในการสื่อสาร อาจเป็นการ
ประกาศข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น การเผยแพร่ผลงาน ฯลฯ 

18. IQCs (Innovation & Quality Circles) คือ กลุ่มที่พัฒนามาจากกลุ่ม QCs (Quality Circles) 
ซึ่งสมาชิกของกลุ่มจะมาจากต่างหน่วยงานหรือต่างระดับในองค์กรหรืออาจจะมาจากต่างองค์กรก็ได้  
กลุ่ม IQCs จะรวมตัวกันเพ่ือค้นหาวิธีการที่ช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ หรือเพ่ือปรับปรุงกระบวนการ
ท างานต่างๆ การท ากลุ่ม IQCs นี้จะเป็นการระดมสมองเพ่ือก าหนดแนวคิดต่างๆ ที่หลากหลายในการพัฒนา
องค์กรตามหัวข้อเรื่องท่ีตั้งไว้และค้นหาทางเลือกท่ีดีที่สุด ช่วยแก้ปัญหาในการท างานของหน่วยงานหรือองค์กร 

19. สภากาแฟ (Knowledge Café) คือ การเล่าเรื่องพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนั่ง
รับประทานกาแฟ ในเรื่องานที่สนใจและงานที่เกิดปัญหาเพื่อแสวงหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข 

20. การสับเปลี่ยนงาน (Job Rotation) คือ การย้ายบุคลากรไปท างานในหน่วยงานต่างๆ ซึ่งอาจอยู่
ภายในสายงานเดียวกันหรือข้ามสายงานเป็นระยะๆ เป็นวิธีการที่มีประสิทธิผลในการกระตุ้นให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของทั้งสองฝ่าย ท าให้ผู้ถูกสับเปลี่ยนงานเกิดการพัฒนาทักษะที่
หลากหลายมากข้ึน 

21. วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) คือ การเรียนรู้จากวิธีการท างานที่ดีที่สุดในเรื่องนั้นๆ 
เพ่ือใช้เป็นต้นแบบเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการท างาน ซึ่งอาจจะเป็นระบบบริหารเทคนิควิธีการต่างๆ ที่ท า
ให้ผลงานบรรลุเป้าหมายระดับสูงสุด 

 แบบจ าลองการจัดการความรู้ (KM Model) 
 
แบบจ าลองเซกิ (SECI Model) 
 

 แบบจ าลองเซกิ (SECI Model) คือ แผนภาพแสดงความสัมพันธ์การหลอมรวมความรู้ในองค์กร
ระหว่างความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) กับความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ใน 4 กระบวนการ เพ่ือ
ยกระดับความรู้ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นวัฎจักร เริ่มจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Socialization) การสกัด
ความรู้ออกจากตัวคน (Externalization) การควบรวมความรู้ (Combination) และการผนึกฝังความรู้ 
(Internalization) และวนกลับมาเริ่มต้นท าซ้ าที่กระบวนการแรก เพ่ือพัฒนาการจัดการความรู้ให้เป็นงาน
ประจ าที่ยั่งยืน 
 

1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Socialization) S : Tacit to Tacit  กระบวนการที่ 1 อธิบาย
ความสัมพันธ์ทางสังคมในการส่งต่อระหว่างความรู้ฝังลึก (Tacit knowledge) ด้วยกัน เป็นการแบ่งปัน
ประสบการณ์แบบเผชิญหน้าระหว่างผู้รู้ เช่น การประชุม การระดมสมอง ที่มาจากความรู้ การเรียนรู้ และ
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ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล เฉพาะเรื่อง เฉพาะพ้ืนที่ แล้วน ามาแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสภาพแวดล้อม
เดียวกัน ที่มิใช่เป็นเพียงการอ่านหนังสือ คู่มือ หรือต ารา 

 

2. การสกัดความรู้ออกจากตัวคน (Externalization) E : Tacit to Explicit กระบวนการที่ 2 อธิบาย
ความสัมพันธ์กับภายนอกในการส่งต่อระหว่างความรู้ฝังลึก (Tacit knowledge) กับความรู้ชัดแจ้ง (Explicit 
knowledge) อาจเป็นการน าเสนอในเวทีวิชาการ หรือบทความตีพิมพ์ เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ที่ถูกฝังอยู่ใน
ความรู้ฝังลึกให้สื่อสารออกไปภายนอก อาจเป็นแนวคิด แผนภาพ แผนภูมิ เอกสารที่สนับสนุนให้เกิดการ
สื่อสารระหว่างผู้เรียนรู้ด้วยกันที่เข้าใจได้ง่าย ซึ่งความรู้ฝังลึกจะถูกพัฒนาให้ตกผลึกและถูกกลั่นกรอง แล้ว
น าไปสู่การแบ่งปัน เปลี่ยนเป็นฐานความรู้ใหม่ที่ถูกน าไปใช้สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ในกระบวนการใหม่ 

3. การควบรวมความรู้ (Combination) C : Explicit to Explicit กระบวนการที่ 3 อธิบาย
ความสัมพันธ์การรวมกันของความรู้ชัดแจ้ง (Explicit knowledge) ที่ผ่านการจัดระบบ และ บูรณาการความรู้
ที่ต่างรูปแบบเข้าด้วยกัน เช่น น าความรู้ไปสร้างต้นแบบใหม่ สร้างสรรค์งานใหม่ ได้ความรู้ใหม่ โดยความรู้ชัด
แจ้งได้จากการรวบรวมความรู้ภายในหรือภายนอกองค์กร แล้วน ามารวมกัน ปรับปรุง หรือผ่านกระบวนการที่
ท าให้เกิดความรู้ใหม่ แล้วความรู้ใหม่จะถูกเผยแพร่ แก่สมาชิกในองค์กร 

4. การผนึกฝังความรู้ (Internalization) I : Explicit to Tacit กระบวนการที่ 4 อธิบายความสัมพันธ์
ภายในที่มีการส่งต่อความรู้ชัดแจ้ง (Explicit knowledge) สู่ความรู้ฝังลึก (Tacit knowledge) แล้วมีการ
น าไปใช้ในระดับบุคคล ครอบคลุมการเรียนรู้และลงมือท า ซึ่งความรู้ชัดแจ้งถูกเปลี่ยนเป็นความรู้ฝังลึกในระดับ
บุคคลแล้วกลายเป็นทรัพย์สินขององค์กร 

 
ภาพแสดงแบบจ าลองเซกิ (SECI Model) 
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แบบจ าลองวงจรชีวิตแบบก้นหอย (Spiral Model) 
 

 วงจรชีวิตของการพัฒนาองค์ความรู้ด้วยตัวแบบก้นหอย (Spiral Model) หรือ วงจรชีวิตแบบก้นหอย 
(Spiral life cycle model) คือ การพัฒนาองค์ความรู้ให้สมบูรณ์ จ าเป็นต้องมีการด าเนินการหลายวงรอบ 
ทบทวนจนกว่าจะได้องค์ความรู้ที่สมบูรณ์ ในแต่ละรอบมีรายละเอียดกิจกรรมแตกต่างกันไป อาทิ ก าหนด
แนวคิดความต้องการ ก าหนดการด าเนินการ ก าหนดความต้องการของแผน สร้างต้นแบบ ประเมินทางเลือกที่
เหมาะสม ทบทวนแผน พัฒนาต้นแบบและทดสอบใหม่ และน าไปใช้งาน 

 

โดยประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม หากพบว่าขั้นตอนใดไม่สมบูรณ์ให้มีการทบทวน และ 
ท าซ้ า ดังนี้ 1) ก าหนดวัตถุประสงค์ (Determine objectives) เป็นกิจกรรมแรกของทุกรอบ ที่ต้องอาศัย
ข้อมูลก่อนหน้านี้ไปประกอบการวางแผน ก าหนดตัวชี้วัด ระบุทางเลือก 2) ระบุปัญหา และ แก้ไขความเสี่ยง 
(Identify and resolve risks) เป็นกิจกรรมที่น าทางเลือกมาประเมินความเสี่ยง และหาแนวทางแก้ไข  
3) พัฒนาและทดสอบ (Development and test) เป็นกิจกรรมที่ด าเนินการให้ความเสี่ยงหมดไป ด้วยการ
แก้ปัญหาตามที่ได้ประเมินไว้ และ 4) วางแผนส าหรับวงรอบต่อไป (Plan the next iteration) เป็นกิจกรรมที่
มองไปขา้งหน้า ทดสอบ และประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ในแต่ละรอบ 

 
 

ภาพแสดงแบบจ าลองวงจรชีวิตแบบก้นหอย (Spiral Model) 
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แบบจ าลองแผนผังก้างปลา (Fish Bone Diagram) 
 

 แบบจ าลองแผนผังก้างปลา (Fish Bone Diagram) เรียกเป็นทางการว่า แผนผังสาเหตุและผล 
(Cause and Effect Diagram) แผนผังสาเหตุและผลเป็นแผนผังที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา 
(Problem) กับสาเหตุทั้งหมดที่เป็นไปได้ที่อาจก่อให้เกิดปัญหานั้น (Possible Cause) โดยแผนผังนี้มีลักษณะ
เหมือนก้างปลาที่เหลือแต่ก้าง จึงเรียกว่าผังก้างปลา หรือ เรียกว่าแผนผังอิชิกาว่า (Ishikawa Diagram)     
ตามชื่อผู้พัฒนาแผนผังก้าง พัฒนาครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1943 (พ.ศ.2486) โดย ศาสตราจารย์คาโอรุ อิชิกาวา 
แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียว ส านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งญี่ปุ่น (JIS) ได้นิยามความหมายของผังก้างปลา
นี้ว่า "เป็นแผนผังที่ใช้แสดงความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบระหว่างสาเหตุหลายสาเหตุที่เป็นไปได้ที่ส่งผลกระทบ
ให้เกิดปัญหาหนึ่งปัญหา" การก าหนดปัจจัยบนก้างปลา หลักการ 4M 1E เป็นกลุ่มปัจจัย (Factors) เพ่ือจะ
น าไปสู่การแยกแยะสาเหตุต่างๆ 

1. Man    คนงาน หรือพนักงาน หรือบุคลากร 
2. Machine   เครื่องจักรหรืออุปกรณ์อ านวยความสะดวก 
3. Material   วัตถุดิบหรืออะไหล่ อุปกรณ์อ่ืนๆ ที่ใช้ในกระบวนการ 
4. Method   กระบวนการท างาน 
5. Environment อากาศ สถานที่ ความสว่าง และบรรยากาศการท างาน 

 
ภาพแสดงแบบจ าลองแผนผังก้างปลา (Fish Bone Diagram) 
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แบบจ าลองปลาท ู(Tuna Model) 
 แบบจ าลองปลาทู (Tuna Model) เป็นกรอบความคิดอย่างง่ายในการจัดการความรู้ โดยเปรียบการ
จัดการความรู้เสมือนปลาหนึ่งตัว ซึ่งมีส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ ส่วนหัว ล าตัว และหางปลา โดยมีรายละเอียด
ดังนี้คือ 
 

 1. ส่วนหัวปลา (Knowledge Vision : KV) ส่วนที่เป็นเป้าหมาย คือเป้าหมาย วิสัยทัศน์หรือทิศทาง
ของการจัดการความรู้ ส ารวจ ค้นหาเส้นทางที่สามารถก้าวไป และคิดวิเคราะห์ว่าจุดหมายอยู่ที่ไหน ต้องว่าย
แบบใด ไปในเส้นทางไหน และ ไปอย่างไร เปรียบเป็นการบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) ก่อนที่
จะด าเนินการสิ่งหนึ่งสิ่งใดต้องรู้ก่อนว่าต้องการอะไร จุดหมายคืออะไร และต้องท าอย่างไรบ้าง ต้องสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ขององค์กร ความเป็นจริงของการจัดการความรู้ไม่ใช่เป้าหมาย แต่เป็นกระบวนการหรือกลยุทธ์ที่
ท าให้งานบรรลุผลตามท่ีต้องการโดยใช้ความรู้เป็นฐานหรือเป็นปัจจัยให้งานส าเร็จ เช่น การจัดการความรู้เพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะสู่ความเป็นเลิศ การจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพให้ได้รับการรองรับมาตรฐาน หรือ การ
จัดการความรู้เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารงาน เป็นต้น โดยที่ส่วนหัวปลาจะต้องเป็นของผู้ด าเนิน
กิจกรรมการจัดการความรู้ทั้งหมด หรือ “คุณกิจ” โดยมี “คุณเอ้ือ” และ “คุณอ านวย” คอยช่วยเหลือ 
 2. ส่วนกลางล าตัว (Knowledge Sharing : KS) เป็นส่วนกิจกรรม คือ ส่วนล าตัวที่มีหัวใจของปลาอยู่
ท าหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย เปรียบเป็นการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge 
Sharing) องค์กรจ าเป็นต้องสร้างบรรยากาศก่อให้เกิดเกิดการเรียนรู้ เพ่ือให้บุคลากรสามารถแลกเปลี่ยน
ความรู้ซึ่งกนัและกัน จัดเป็นส่วนส าคัญท่ีสุดและยากที่สุดในกระบวนการจัดการความรู้ ทั้งนี้เพราะจะต้องสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรยินยอมพร้อมใจที่จะแบ่งปันความรู้ซึ่งกัน โดยเฉพาะความรู้ที่ซ่อนเร้นหรือความรู้
ฝังลึกท่ีมีอยู่ในตัวผู้ปฏิบัติงานหรือคุณกิจ พร้อมอ านวยให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้แบบเป็นทีม ให้เกิดการ
หมุนเวียนความรู้ ยกระดับความรู้และเกิดนวัตกรรม ส่วนตัวปลา บุคคลที่เป็นผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ “คุณ
กิจ” โดยมี “คุณอ านวย” เป็นผู้คอยจุดประกายและอ านวยความสะดวก 

3. ส่วนที่เป็นหางปลา (Knowledge Assets : KA) เป็นส่วนการจดบันทึก คือ องค์ความรู้ที่องค์กรได้
เก็บสะสมไว้เป็นคลังความรู้หรือขุมความรู้ ซึ่งมาจาก 2 ส่วนคือ 

3.1 ความรู้ที่ชัดแจ้งหรือความรู้เปิดเผย (Eplicit Knowledge) คือ ความรู้เชิงทฤษฎีที่
ปรากฏให้เห็นชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม เช่น เอกสาร ต ารา และคู่มือปฏิบัติงาน เป็นต้น 

3.2 ความรู้ซ่อนเร้นหรือความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) คือ ความรู้ที่มีอยู่ในตัวคน        
ไม่ปรากฏชัดเจนเป็นรูปธรรม แต่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามาก เมื่อบุคคลออกจากองค์กรไปแล้วและความรู้นั้นยังคงอยู่
กับองค์กร ไม่สูญหายไปพร้อมกับตัวบุคคล 

การจัดการความรู้ในส่วนนี้เป็นส่วนที่ต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการจัดเก็บ      
จัดหมวดหมู่ เพ่ือสะดวกในการเข้าถึง และปรับปรุงความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ (Update) ช่วยท าหน้าที่เป็น
พ้ืนที่เสมือน (Virtual Space) ให้คนที่อยู่ไกลกันสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Share and Learn) ได้อย่าง
กว้างขวางยิ่งขึ้น บุคคลที่เป็นผู้สกัดแก่นความรู้ คือ “คุณกิจ” โดยมี “คุณลิขิต” เป็นผู้ช่วยจดบันทึก  
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ภาพแสดงแบบจ าลองปลาทู (Tuna Model) 
 

 
 
 
แบบจ าลองปลาตะเพียน (carp Model) 
 แบบจ าลองปลาตะเพียน (carp Model) เป็นการขยายความจากแบบจ าลองปลาทู โดยที่        
“หัวปลาใหญ่” เป็นสิ่งที่ทุกหน่วยงานย่อยร่วมกันก าหนด ที่เรียกว่า วิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) หรือ 
ปณิธานร่วม (Common Purpose) หรือ เป้าหมายร่วม (Common Goal) เมื่อร่วมกันก าหนดแล้ว ก็ร่วมกัน
ด าเนินการตามเป้าหมายนั้น เสมือนการที่ “ปลาเล็ก” ทุกตัวว่ายน้ าไปในทิศทางเดียวกัน โดยที่แต่ละตัวมี
อิสระในการว่ายน้ าของตนเอง เปรียบได้กับผู้บริหารระดับสูงที่จะต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ได้มี
อิสระในการท างาน การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยผู้บริหารมีหน้าที่บริหารจัดการและคอยดูแลบุคลากรและเจ้า
หน้าทุกคนให้ได้มีโอกาสได้ในการใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของตนในการท างานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
ร่วมกัน 
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ภาพแสดงแบบจ าลองปลาตะเพียน (carp Model) 
 

 
 
 บุคคลตามบทบาทการจัดการความรู้ (KM Person) 
 
 บุคคลที่มีบทบาทส าคัญและมีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดการความรู้ให้ส าเร็จตามเป้าหมายนั้ น 
ประกอบด้วยบุคคลหลายกลุ่ม โดยมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป ในจัดการความรู้มีศัพท์เฉพาะส าหรับเรียกขาน
บุคคลดังกล่าวว่า “คุณเอ้ือ” “คุณอ านวย” “คุณกิจ” “คุณลิขิต” “คุณประสาน” และ “คุณวิศาสตร์”       
ซึ่งบุคคลเหล่านี้มีบทบาทหน้าที่และมีทักษะต่างในการด าเนินการจัดการความรู้แตกต่างกันออกไป ดังนี้ 
 

1. คุณเอ้ือ (Chief Knowledge Officer : CKO) การจัดการความรู้ขององค์กร ผู้บริหารสูงสุดควรเป็น
ผู้ริเริ่มกิจกรรมจัดการความรู้ หรือมีผู้ใต้บังคับบัญชาน าความรู้มาเสนอ โดยผู้บริหารสูงสุดขององค์กรท าหน้าที่ 
“คุณเอ้ือ (ระบบ)” ของ KM เพ่ือจัดการระบบของการจัดการความรู้ขององค์กร 

2. คุณอ านวย (Knowledge Facilitator : KF) เป็นผู้คอยอ านวยความสะดวกในการจัดการความรู้ 
ความส าคัญของ “คุณอ านวย” อยู่ที่การเป็นนักจุดประกายความคิดและการเป็นนักเชื่อมโยง โดยต้องเชื่อมโยง
ระหว่างผู้ปฏิบัติ (“คุณกิจ”) กับผู้บริหาร (“คุณเอ้ือ”)  เชื่อมโยงระหว่าง “คุณกิจ” ต่างกลุ่มภายในองค์กร, 
และเชื่อมโยงการจัดการความรู้ภายในองค์กรกับภายนอกองค์กร 

3. คุณกิจ (Knowledge Practitioner : KP) “คุณกิจ” หรือผู้ปฏิบัติงาน เป็นผู้ด าเนินกิจกรรมจัดการ
ความรู้ประมาณร้อยละ 90 - 95 ของทั้งหมด “คุณกิจ” เป็นเจ้าของ “หัวปลา” โดยแท้จริง และเป็นผู้ที่มี
ความรู้ (Explicit Knowledge) และเป็นผู้ที่ต้องมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกัน
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ตีความประสบการณ์ที่เกิดขึ้นได้เป็นความรู้ใหม่ จดบันทึกไว้ใช้งาน หมุนเวียนเรื่อยไปเป็นวงจรไม่รู้จบ มีการ
น าเสนอผลงาน กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในหมู่ “คุณกิจ” และน าเสนอขุมความรู้ (Knowledge Assets) 
และ แก่นความรู้ (Core Competence) แก่ “คุณอ านวย” และ “คุณเอ้ือ” รวมทั้งแก่ “คุณกิจ” กลุ่มอ่ืนๆ 
หรือ ในหน่วยงานอื่นเพ่ือให้มีการตีความยกระดับความรู้ความเข้าใจขึ้นไปอีก 

4. คุณลิขิต (Note Taker : NT) “คุณลิขิต” คือผู้ที่ท าหน้าที่จดบันทึก ในกิจกรรมจัดการความรู้ โดย
อาจจะท าหน้าที่เฉพาะกิจหรืออาจท าหน้าที่ในกิจกรรมจัดการความรู้ของกลุ่ม หน่วยงาน องค์กร หรือชุมชน
ท้องถิ่น สิ่งที่ “คุณลิขิต”   จะต้องจดบันทึก ได้แก่ เรื่องเล่าจากกิจกรรมขุมความรู้ (Knowledge Assets) และ 
แก่นความรู้ (Core Competence) เพ่ือการบรรลุเป้าหมายของงานแต่ละชิ้นหรือแต่ละกิจกรรม บันทึกการ
ประชุม หรือบันทึกอ่ืน ๆ เพ่ือให้การด าเนินการจัดการความรู้มีความต่อเนื่อง การจดบันทึกอาจเป็นการจดใน
กระดาษ บันทึกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ หรือบันทึกลงในเว็บบล็อก ก็ได้ ทักษะที่ จ าเป็นส าหรับ “คุณ
ลิขิต” 

5. คุณประสาน (Network Manager : NM) ”คุณประสาน” เป็นผู้ที่คอยประสานเชื่อมโยงเครือข่าย
การจัดการความรู้ระหว่างหน่วยงานให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงที่กว้างขึ้น เกิดพลังร่วมมือทางเครือข่าย
ในการเรียนรู้ 

6. คุณวิศาสตร์ (IT Wizard) “คุณวิศาสตร์” เป็นผู้ที่สามารถออกแบบและจัดด าเนินการระบบไอทีให้
เหมาะสมแก่การจัดการความรู้ คลังความรู้ ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้ขององค์กร หรือ ของเครือข่าย 

 
 ปัจจัยท่ีส่งผลให้การจัดการความรู้ประสบความส าเร็จ (Key Success Factors) 
 
 ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ (Key Success Factors) ของการจัดการความรู้ในองค์กรอาจ ได้จากการ
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้จากประสบการของ   หน่วยงานต่างภายในองค์กร และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้
เหมาะกับบริบทของหน่วยงานตนเองได้โดยอาจมีวิธีการดังต่อไปนี้ 
 

1. ผู้บริหาร การจัดการความรู้ในองค์กร ผู้บริหารควรมีบทบาทหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย
สนับสนุน และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ เช่น
กิจกรรมระดมสมองผู้บริหาร หรือการประชุมจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

2. จิตอาสา การด าเนินการจัดการความรู้ในองค์กร องค์กรควรส่งเสริมและพัฒนาการท างานแบบ        
จิตอาสา โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรที่มีความตั้งใจและสนใจในการการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
เข้ามามีบทบาทในการด าเนินงานจัดการความรู้ 

3. สร้างทีมขับเคลื่อน เพ่ือให้การด าเนินการจัดการความรู้ในองค์กรมีการขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้
อย่างต่อเนื่อง องค์กรควรมีการก าหนดทีมผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการความรู้ เพ่ือขับเคลื่อนการจัดการ
ความรู้ขององค์กร ตลอดจนควรจัดกิจกรรมฝึกอบรมเพ่ือสร้างความเข้าใจในพ้ืนฐานการจัดการความรู้ใน
องค์กรและพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่สามารถด าเนินการการจัดการความรู้ได้ เช่น การอบรมบุคลากรเพ่ือท า
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หน้าที่เป็นคุณอ านวย  (Knowledge Facilitator) คอยอ านวยความสะดวกและกระตุ้นการด าเนินการจัดการ
ความรู้ เป็นต้น ซึ่งจะท าให้องค์กรเกิดการก้าวกระโดดจนถึงระดับการน าองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ได้ 

4. กระบวนการคุณภาพ PDCA (Plan / Do / Check / Act) เพ่ือให้การด าเนินการจัดการความรู้
ใน องค์กรเกิดการด าเนินการอย่างต่อเนื่องและพัฒนาอย่างมีคุณภาพ ควรท าหลักการ PDCA (Plan / Do / 
Check / Act) มาใช้ในการด าเนินการกิจกรรมต่างๆ ของการจัดการความรู้ในองค์กร เริ่มตั้งแต่มีกระบวนการ
วางแผนการจัดการความรู้ มีการปฏิบัติการตามแผน มีการน าองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ มีการวิเคราะห์ปรับปรุง
การด าเนินงาน มีคณะท างานติดตามอย่างจริงจัง มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารและบุคลากรทุก
ระดับอย่างทั่วถึง และมีคณะกรรมการประสานงาน เพ่ือแก้ไขปัญหา 

5. การเปิดหูเปิดตาบุคลากรในองค์กร เพ่ือสร้างความเข้าใจถึงความส าคัญของการจัดการความรู้ใน
องค์กรของบุคลากรในองค์กร ซึ่งอาจด าเนินการได้หลายรูปแบบ เช่น การจัดกิจกรรมการประชุมชี้แจงแก่
บุคลากร เป็นต้น 

6. การเปิดใจยอมรับ เพ่ือให้บุคลากรเปิดใจยอมรับการด าเนินการจัดการความรู้ในองค์กรและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์กรอาจด าเนินการได้โดย การท ากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การสอดแทรกกิจ กรรมการ
ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เช่น Before Action Review (BAR) และ After Action Review (AAR) 
เป็นต้น 

7. การมีส่วนร่วม เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้จากหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร            
และ หน่วยงานภายนอกองค์กร ควรจัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่สนใจเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
รวมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็น   
  8. การสร้างบรรยากาศ การด าเนินการกิจกรรมการจัดการความรู้ ควรมีการสร้างบรรยากาศที่
เหมาะสมต่อกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การยอมรับความคิดเห็นของบุคลากรซึ่งอาจท าได้ในรูปแบบต่างๆ 
เช่น กิจกรรมสภากาแฟ การเปลี่ยนสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การท าเทคนิค Edutainment  มาใช้ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือการเสริมสร้างบรรยากาศใหม่ให้เร้าใจ เป็นต้น 

9. การจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการจัดการความรู้ องค์กรควรส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดเวที
แลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Forum) เพ่ือสกัดขุมความรู้ออกมาจากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
บันทึกไว้ใช้งานต่อ และเกิดการตื่นตัวในการเรียนรู้ ซึ่งสามารถด าเนินการได้หลายรูปแบบ เช่น ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ หรือชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of PracticeCop) การเล่าเรื่องแบบ SST (Success Story 
Telling) กระบวนการสุนทรียสนทนา (Dialogue) เป็นต้น 

10. การให้รางวัล ยกย่องชมเชย เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับ โดยข้อควรพิจารณา ได้แก่ ค้นหาความต้องการของบุคลากร, แรงจูงใจระยะ
สั้นและระยะยาว, การบูรณาการกับระบบที่มีอยู่, ให้รางวัล ยกย่อง ชมเชย อาจท าได้โดยการประเมินผล
พนักงาน, การประกวดเรื่องเล่าเร้าพลัง, การประกวด Cop, การมอบโล่รางวัลหรือเกียรติบัตรหรือจัดให้มีเงิน
รางวัลพิเศษ เป็นต้น 
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11. การจัดเอกสารประกันคุณภาพ (QA Document) เพ่ือให้การด าเนินงานการจัดการความรู้ใน
องค์กรสามารถตรวจสอบและประกันคุณภาพได้องค์กรควรเก็บรวมรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ 
เช่น จดหมายเวียนประกาศใช้แผนด าเนินงาน การถอดบทเรียน คู่มือการจัดการความรู้ การจัดเก็บเอกสารที่
เป็นคลังความรู้ ทั้งนี้อาจใช้ซอฟท์แวร์มาช่วยในการบริหารจัดการ 
  12. การสื่อสารภายในองค์กร เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรทุกคน ทุกระดับสามารถติดตาม ข้อมูล
ข่าวสาร การด าเนินการจัดการความรู้ในหน่วยงานได้อย่าง ต่อเนื่องควรท าการสื่อสารกับ บุคลากรซึ่งอาจ
ด าเนินการ ได้โดยการจัดท าวารสาร/จุลสารการจัดการความรู้ การจัดท าเว็บไซต์ การจัดการความรู้  การ
จัดท า  บันทึกบทความ ของตนเอง (Personal  Journal) ลงบนเว็บไซต์ หรือ web blog ซึ่งมีเครื่องมือ หรือ 
ซอฟท์แวร์ที่ใช้ ในการเขียน Blog ได้มากมาย เช่น Word Press หรือ MovableType เป็นต้น 
 
 การจัดการความรู้ 4.0 (KM 4.0) 
 
 ความเป็นมาของการจัดการความรู้ 

 KM 1.0 คลังความรู้  

  เป็นการรวบรวมความรู้ในองค์กรใส่คลังความรู้ ซึ่งในยุคนี้ไม่ได้อะไรกับความรู้ในระบบ คนใน
องค์กร ไม่เอาความรู้ไปใส่ หรือมีการน าไปใส่ แต่ไม่มีคนดูหรือไม่มีคนน าความรู้ไปใช้ 

 KM 2.0 Human KM  

  เน้นการฝึกทักษะของคน มีการเปิดใจ ยินดี และกล้าแลกเปลี่ยน มี Soft Skills ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการใช้ BAR (Before Action Review) เพ่ือ Review ความรู้และบทบาทของแต่ละคน 
เกิดปัญหาจะส่งไปหาใคร มีการใช้ DAR (During Action Review) และ AAR (After Action Review) ซึ่ง
ควรด าเนินการทันที่เมื่อการท างานเสร็จสิ้น เพ่ือให้ทราบประเด็นปัญหาและเป็นการให้ความรู้ในกลุ่ม
คนท างาน มีถอดความรู้ รวมทั้ง มีลักษณะเป็น Peer Assist เป็นการหาผู้ช่วย (ทีมผู้ช่วย) มาให้ความรู้ หรือ 
เพ่ือนช่วยเพ่ือน ในยุคนี้ ฝึกให้คนมีทักษะ ดี แต่ไม่เป็นระบบ เน้น individual เกินไป ต้องการให้มีระบบมาก
ขึ้น 

 KM 3.0 มีเป้าหมาย 

  มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้อย่างมีระบบ มีการจัดการ “หัวปลา” (เป้าหมาย) และ
สารสนเทศ รวมทั้งมีการจัดการความรู้จากภายนอก 
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 KM 4.0 มีการวางเป้าหมายอย่างชัดเจน มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน มีการวัดและ 
การสื่อสาร กล่าวคือ 

 1. มีการวางเป้าหมายชัดเจน 

  ท าเป้าหมายเล็กก่อนเพ่ือให้บรรลุถึงภารกิจหลักขององค์การ จัดการ Critical Knowledge 
เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของภารกิจหลัก 

 2. ด าเนินการอย่างเป็นระบบ 

  โดยมีกรอบงานของการจัดการความรู้ (KM Framework) มีการวางเป้าหมายของผลิตผล 
ประสิทธิผล ขั้นต่ า หรือ เป็นระยะๆ มีผู้รับผิดชอบแสดงบทบาทและความรับผิดชอบในบทบาทนั้นๆ  
มีกระบวนการที่ใช้เป็นมาตรฐานกลาง มีการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการสนับสนุนอย่างครบวงจร และใช้
ร่วมกันทั้งองค์กร และมีกลไกในการก ากับดูแล ตามกติกาและข้อตกลงที่มีการจัดท าไว้ 

 

 3. ด าเนินการอย่างมีขั้นตอน 

  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ มีการวางแผน มีการทดสอบหรือมีโครงการน าร่อง มีการขยายผล 
และมีการบูรณาการกับงานประจ า 

 4. มีการวัดและสื่อสาร 

  โดยมีการตั้งเป้าถึงผลประโยชน์ ผลิตผล ประสิทธิผล ที่จะได้รับ  มีการสร้างวิธีวัด มีการ
สื่อสาร และสร้างการยอมรับ 
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 บทบาทของผู้บริหารและบุคลากรภายในองค์กรต่อการจัดการความรู้ 4.0 (KM 4.0) 
 

1. ก าหนดวิสัยทัศน์การจัดการความรู้ (KM Vision) 
2. ก าหนดแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
3. ก าหนดประเด็นและขอบเขตของการจัดการความรู้ (KM Focus Areas & Desired State) ทั้งนี้

ควรครอบคลุมภารกิจทั้งหมด 
4. ก าหนดองค์ความรู้ที่ส าคัญอย่างยิ่งยวด (Critical Knowledge) ขององค์กร 
5. ก าหนดกรอบงานการจัดการความรู้ (KM Framework) 
6. ก าหนดประสิทธิภาพ ค่าเป้าหมาย ตลอดจนก ากับ ติดตามและประเมินผลตามรอบระยะเวลา

อาจเริ่มด้วยการศึกษาสถานภาพและคาดการณ์ผลกระทบ 

 

 หลักการเชิงยุทธศาสตร์ในการจัดการความรู้ 4.0 (KM 4.0) 
 

1. เริ่มในระดับองค์กรและตอบสนองยุทธศาสตร์ขององค์กร 
2. ควรเน้นที่ความรู้ที่มีคุณค่าสูงและตอบสนองต่อการตัดสินใจที่มีมูลค่าสูง 
3. ควรถือเป็นการด าเนินการเพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
4. เป้าหมายคือ เพื่อให้มีการประยุกต์กรอบการจัดการความรู้ที่ครบถ้วน 
5. กรอบการจัดการความรู้ต้องบูรณาการอยู่ในโครงสร้างองค์กร 
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6. กรอบการจัดการความรู้ต้องมีส่วนของการก ากับดูแล (Governance) เพ่ือความต่อเนื่องยั่งยืน 
7. กรอบการจัดการความรู้ต้องเป็นสิ่งที่วางแผนพัฒนาขึ้นไม่ใช่ปล่อยให้เกิดข้ึนเอง 
8. ขั้นตอนการด าเนินการการจัดการความรู้ควรเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน 
9. การริเริ่มด าเนินการการจัดการความรู้ควรมีขั้นตอนโครงการน าร่อง 

 

 ภารกิจด้านการจัดการความรู้ 4.0 (KM 4.0) 
 

1. Knowledge Engineer ท าหน้าที่ก าหนด Critical Knowledge ถอดความรู้ จัดระบบสินทรัพย์ที่
เป็นองค์ความรู้ จัดประเมินความรู้ 

2. Lessons-Learned Facilitator ท าหน้าที่จัดการประชุม จัดเสวนาจนได้ความรู้ที่ส าคัญท าเป็น
เอกสารที่ใช้งาน ติดตามผลการใช้งาน สู่การเปลี่ยนวิธีปฏิบัติงาน 

3. Learning Historian ท าหน้าที่สัมภาษณ์เก็บข้อมูล กลั่นกรองร้อยเรียง เขียนเป็นพรรณนาโวหาร 
ตรวจความแม่นย า และเผยแพร่ 

4. Knowledge Base Publisher เขียนบทความเผยแพร่ออกภายนอก 
 

 สรุปการจัดการความรู้ 4.0 (KM 4.0 Beyond Knowledge) 
 

1. ท าแล้วได้ผลลัพธ์หรือเกิดผลตามที่ต้องการ 
2. มีเป้าหมายชัดเจน เช่น เป้าหมายด้านประสิทธิภาพ เป้าหมายด้านประสิทธิผล 
3. มีการจัดการอย่างเป็นระบบ เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการองค์กร 
4. มีการวัดผล ประเมินผลและปรับตัวอย่างสม่ าเสมอ 
5. ท าเป็นยุทธศาสตร์ระยะยาวเพ่ือการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร 

 

 Soft Skill for Knowledge Management in Digital Change 
 

1. Story Telling (เรื่องเล่า เร้าพลัง) การเล่าเรื่องที่สามารถท าให้ผู้ฟังเข้าใจ/สนใจ เกิดพลังทางบวก 
2. Reading (การอ่าน) 
3. Think out loud (การคิดให้เป็น) 
4. Listening (การรู้จักรับฟัง) 
5. Media Literacy (การรู้เท่าทันสื่อ) 
6. Digital Empathy (มีความสามารถในการแสดงน้ าใจบนโลกออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม) 
7. Interaction Skills (ทักษะในการโต้ตอบ) 
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 นิยามศัพท์การจัดการความรู้ 
 

ค าศัพท์ ความหมาย 

KM Knowledge Management การจัดการความรู้ 

KV Knowledge Vision เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ทิศทาง ของการจัดการความรู้ 

KS Knowledge Sharing การแบ่งปันความรู้ / การแลกเปลี่ยนความรู้ 

KA Knowledge Assets ขุมความรู้ / คลังความรู้ 

LO Learning Organization องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

CoE Center of Excellence แหล่งผู้รู้ขององค์กร 

CoP Communities of  Practice ชุมชนนักปฏิบัติ 

BP Best Practice แนวปฏิบัติที่ดี / แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

SH&L Share and Learn การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

AAR After Action Reviews การทบทวนหลังการปฏิบัติ 

BAR Before Action Reviews การทบทวนก่อนการปฏิบัติ 

PDCA Plan Do Check Act วงจรการบริหารงานคุณภาพ 

CKO Chief Knowledge Officer คุณเอ้ือ 

KF Knowledge Facilitator คุณอ านวย 

KP Knowledge Practitioner คุณกิจ 

KT Note Taker คุณลิขิต 

NM Network Manager คุณประสาน 

IT Wizard คุณวิศาสตร์ 

Explicit Knowledge ความรู้ชัดแจ้ง / ความรู้เชิงประจักษ์ 

Tacit Knowledge ความรู้แบบฝังลึก 

Dialogue สุนทรียสนทนา 

Story Telling การเล่าเรื่อง 

River Diagram ธารปัญญา 

Ladder Diagram บันไดแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 



 

 

 
| บทที่ 2 
การจัดการความรู้ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 



 
 

คู่มือการจัดการความรู ้
KM MANUAL 
 

 

 

- 26 - 

 

 

 

บทท่ี 2 การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 
 

 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีการด าเนินการจัดการความรู้มาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการ
รวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษาและเผยแพร่องค์ความรู้ ตลอดจนผลผลิตทางปัญญาที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย  
โดยผลผลิตทางปัญญา “เป็นองค์ความรู้อันทรงคุณค่า” ที่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ขึ้น  
น ามาพัฒนาให้เป็นระบบเพ่ือให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยตลอดจนบุคคลภายนอกผู้สนใจสามารถเข้าถึง
องค์ความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้มหาวิทยาลัย  
มีประสิทธิภาพสูงสุดในการด าเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

 การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีคณะกรรมการบริหารการจัดการ
ความรู้ ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง เป็นผู้ก าหนดแนวทาง ก ากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนและประเมินผล 
การด าเนินงานการจัดการความรู้ ทั้งระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย ให้เป็นไป
ตามแผนการจัดการความรู้ที่สอดคล้องเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย โดยมีเว็บไซต์ “ภูมิพลังแห่งปัญญาคลังความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
RUTS Knowledge Source” เป็นแหล่งในการรวบรวมจัดเก็บ เผยแพร่องค์ความรู้ ตลอดจนแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีระหว่างบุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกที่สนใจ มีฐานข้อมูลในการจัดเก็บองค์
ความรู้ 7 ด้าน ครอบคลุมพันธกิจหลักในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้  1) ด้านการผลิตบัณฑิต  
2) ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 3) ด้านการบริการวิชาการ 4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
5) ด้านขั้นตอนการปฏิบัติงานและเทคนิคการท างาน 6) ด้านการพัฒนาบุคลากร และ 7) ด้านระบบคุณภาพ 

โดยมีชุมชนนักปฏิบัติ หรือ Community of Practice ( CoP ) ที่รวบรวมกลุ่มคนซึ่งมีความรู้ ความ
สนใจในเรื่องเดียวกัน มาร่วมแลกเปลี่ยน แบ่งปัน เรียนรู้ร่วมกันเพ่ือให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ในด้านนั้นๆ อัน
ส่งผลให้องค์ความรู้ได้รับการยกระดับผ่านการปฏิบัติ ประยุกต์และปรับใช้ตามแต่สภาพแวดล้อมและ
สถานการณ์ที่หลากหลาย ส่งผลให้การท างานมีประสิทธิภาพ บรรลุตามพันธกิจหลักในการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วย 10 ชุมชนนักปฏิบัติ (10 CoP) ได้แก่  

1. CoP ที่ 1 : การเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาบัณฑิต 
2. CoP ที่ 2 : งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
3. CoP ที่ 3 : การบริการวิชาการ 
4. CoP ที่ 4 : การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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5. CoP ที่ 5 : การบริหารจัดการ 
6. CoP ที่ 6 : การประกันคุณภาพการศึกษา 
7. CoP ที่ 7 : การพัฒนานักศึกษา 
8. CoP ที่ 8 : การด าเนินงานของสายสนับสนุน 
9. CoP ที่ 9 : องค์ความรู้ของผู้ก่อนเกษียณ 
10. CoP ที่ 10 : องค์ความรู้ของผู้สิ้นสุดวาระด ารงต าแหน่งบริหาร 

และจากชุมชนนักปฏิบัติ หรือ Community of Practice ( CoP ) ดังกล่าว มหาวิทยาลัยโดย 
คณะกรรมการบริหารการจัดการจัดการความรู้  ได้มีการวิเคราะห์และก าหนดประเด็นและขอบเขต  
(KM Focus Areas & Desired State) ในการด าเนินการจัดการความรู้เป็นประจ าทุกปีการศึกษา 

 
 นโยบายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

ตามวิสัยทัศน์การจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (RUTS KM Vission) ที่ว่า 

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศในการจัดการความรู้
อย่างเป็นระบบ มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (RUTS KM to LO) เพื่อตอบสนองการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย” มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการบริหาร 
การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยได้ก าหนดพันธกิจ ยุทธศาสตร์และกรอบในการด าเนินการด้านการจัดการ
ความรู้ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

พันธกิจการจัดการความรู้ (RUTS KM Mission) 
 

1. สร้างระบบการจัดการความรู้ ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิ ทยาลัย ที่ยั่งยืนและ 
มีประสิทธิภาพ 

2. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาระบบและ
กระบวนการท างานให้เกิดคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

3. พัฒนาฐานความรู้อย่างเป็นระบบ เพ่ือสนับสนุนต่อการพัฒนาตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนรวบรวม จัดเก็บและสงวนรักษาผลผลิตทางปัญญาของมหาวิทยาลัย บริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเผยแพร่ให้ผู้ที่ใช้ประโยชน์สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้ 
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ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ (RUTS KM Strategy) 
 

1. บูรณาการการจัดการความรู้เข้ากับระบบการท างานของมหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานใน
สังกัดมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

2. พัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. พัฒนาฐานความรู้ เพ่ือการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้อย่างยั่งยืน 
4. พัฒนาการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเพื่อค้นหาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเพ่ือมุ่งไปสู่การเป็นเป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ 
 
กรอบการด าเนินการการจัดการความรู้ 
 

1. มหาวิทยาลัยและทุกหน่วยงานในสังกัดตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย มีการด าเนินการการ
จัดการความรู้ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประสิทธิภาพของงานและพัฒนาประสิทธิภาพ
ของบุคลากร 

2. มหาวิทยาลัยและทุกหน่วยงานในสังกัดตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย มีการก าหนด
ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ตลอดจนด าเนินการตาม
ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

3. มหาวิทยาลัยและทุกหน่วยงานในสังกัดตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย มีระบบการจัดการ
ความรู้ที่สร้างเป็นเครือข่ายการจัดการความรู้ทั้งภายในและภายนอก 

4. มหาวิทยาลัยและทุกหน่วยงานในสังกัดตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย มีการจัดการคลัง
ความรู้ให้เป็นระบบ โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้และสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก 

5. มหาวิทยาลัยและทุกหน่วยงานในสังกัดตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย มีการน าองค์ความรู้
มาใช้ประโยชน์ในงานที่ปฏิบัติและต่อยอดองค์ความรู้ในการน าองค์ความรู้มาใช้ประโยชน์ 

ทั้งนี้ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ลงวันที่  8 กรกฎาคม 2562 เรื่อง 
นโยบายด้านการจัดการความรู้ การด าเนินการการจัดการความรู้และการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
พ.ศ.2562 ได้ก าหนดนโยบายด้านการจัดการความรู้ การด าเนินการการจัดการความรู้และการน าองค์ความรู้
ไปใช้ประโยชน์ ไว้ ดังนี้ 

1. นโยบายด้านการจัดการความรู้ 

 1.1 เสริมสร้างวิสัยทัศน์และทัศนคติของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นผู้ที่มีการพัฒนาความรู้
ความสามารถ ในการบริหารจัดการความรู้มุ่งไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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1.2 สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีการด าเนินการการจัดการความรู้ รวมทั้งการน าองค์ความรู้  
ที่เป็นผลมาจากการด าเนินการการจัดการความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประยุกต์ใช้ โดยมุ่งหวังให้เป็นการ
เรียนรู้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติงาน 

1.3 เสริมสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่อันเป็นทุนทางปัญญา 
ซึ่ งสามารถสร้างคุณค่าให้กับมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีทักษะและทัศนคติที่ดี ในการเรียนรู้ร่วมกัน  
จนสามารถยกระดับความรู้ที่เกิดขึ้นให้เป็นคลังความรู้ของมหาวิทยาลัย 

1.4 สร้างระบบการจัดการความรู้ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนางานอย่างสม่ าเสมอ ต่อเนื่อง ควบคู่ไป
กับการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและการพัฒนาวิธีการ
ท างานในหน่วยงานและมหาวิทยาลัย เพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และตอบสนองกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580) 

2. การด าเนินการการจัดการความรู้ 

 2.1 ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ มหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยให้คณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

2.1.1 ด าเนินการการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามระบบและกระบวนการ
ของการจัดการความรู้ เพ่ือให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย เป็นไปตามปณิธาน 
วิ สั ยทั ศน์ และ พันธกิ จ ของมหาวิ ทยาลั ย  ตลอดจนผลั กดั นการด า เนิ นการการจั ดการความรู้  
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้” 

2.1.2 พัฒนาระบบการจัดการความรู้ ก าหนดเป้าหมายและประเด็นของการจัดการความรู้
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีการด าเนินการการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ
และก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

2.1.3 จัดท าแผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580) ทั้งแผนการจัดการความรู้ระยะยาว ระยะ
ปานกลางและแผนการจัดการความรู้ประจ าปีการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการการจัดการความรู้
ของมหาวิทยาลัยและเป็นแนวทางให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยด าเนินการการจัดการความรู้ของ
หน่วยงานให้สอดคล้องกับการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย 

2.1.4 ก ากับ ติดตาม ส่ง เสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  
ทั้งหน่วยงานคณะ วิทยาลัยและหน่วยงานสนับสนุน มีการด าเนินการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบและ  
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามระบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

2.1.5 ส่งเสริมและสนับสนุน ตลอดจนจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีจากการด าเนินการจัดการความรู้ของทุก
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
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2.1.6 รายงานผลการด าเนินงานและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้
ของมหาวิทยาลัยต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยทราบ และน าข้อเสนอแนะ  แนวทาง
พัฒนา จากที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยมาพัฒนาระบบและกระบวนการการจัดการ
ความรู้ 

2 .1 . 7  พัฒนาเว็ บ ไซต์หรื อแหล่ งข้ อมู ลสารสนเทศด้ านการจั ดการความรู้ และ 
ระบบคลังความรู้ของมหาวิทยาลัย เพ่ือช่วยในการจัดเก็บ รักษาและบริหารจัดการองค์ความรู้ ให้เป็นปัจจุบัน 
และเป็นหมวดหมู่ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความน่าสนใจและสะดวกต่อการค้นหา อีกทั้งยังเกิดเป็นแหล่งเรียนรู้
ส าหรับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ 

2.1.8 ด าเนินงานและประสานความร่วมมือกับเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคล  สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิต พัฒนศิลป์  ตลอดจนเครือข่ าย  
การจัดการความรู้อ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร เพ่ือเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา     
องค์ความรู้แก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

2.2 ให้คณะกรรมการตาม 2.1 ประกอบไปด้วยผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
ตามท่ีอธิการบดีเห็นสมควรว่ามีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ 
โดยให้อธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่คุณเอ้ือ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่คุณอ านวย ผู้บริหาร อาจารย์
และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ กรรมการ และให้บุคลากรที่รับผิดชอบดูแลงานด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย สังกัดกอง
วิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ จ านวนของคณะกรรมการให้
เป็นไปตามความเหมาะสมและตามที่อธิการบดีเห็นสมควร 

2.3 ตามประกาศนี้ คณะกรรมการตามข้อ 2.1 หมายถึง คณะกรรมการตามค าสั่งมหาวิทยาลัย  
ที่ 1321/2561 ลงวันที่  4 ตุลาคม พ.ศ.2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และมหาวิทยาลัยอาจยกเลิก แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
ดังกล่าวได ้

2.4 ให้หน่วยงานด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้หรือคณะกรรมการที่
เรียกชื่ออ่ืน ภายในหน่วยงาน เพ่ือด าเนินการบริหารจัดการการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน ให้เป็นไปตาม
ระบบการจัดการความรู้ที่มหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการตามข้อ 2.1 ก าหนด ตลอดจนเป็นไปตามบริบทใน
การด า เนิ น งานของหน่ วยงาน  โดยประกอบไปด้ วยผู้ บ ริ ห ารและบุ คลากรภายในหน่ วยงาน  
ซึ่งท าหน้าที่ เป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการและเลขานุการ  
ทั้งนี้ จ านวนของคณะกรรมการให้เป็นไปตามความเหมาะสมและตามที่หัวหน้าหน่วยงานเห็นสมควร 

2.5 การด าเนินการการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ให้ถือเป็นหน้าที่ในการด าเนินงานของทุก
หน่วยงานและเป็นหน้าที่ร่วมกันด าเนินงานของบุคลากรในทุกระดับ เพ่ือให้การด าเนินการการจัดการความรู้
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการปฏิบัติงาน มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยกระดับสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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2.6 ในการด าเนินการตาม ข้อ 2 .1,  2.2,  2.3 ,  2.4 และ 2 .5 ให้กองวิ เทศสัมพันธ์และ 
การประกันคุณภาพเป็นหน่วยงานหลักในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือ ข้อปฏิบัติ วิธีการ ระบบ กลไกและ
รายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในการด าเนินการการจัดการความรู้ ตลอดจนก ากับ ติดตามและรับผิดชอบในการ
ด าเนินการฯ ดังกล่าว 

3. การน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 3.1 การน าองค์ความรู้ ไปใช้ประโยชน์  หมายถึ ง  การน าองค์ความรู้หรือแนวปฏิบัติที่ ดี 
ที่เป็นผลสัมฤทธิ์มาจากกระบวนการการจัดการความรู้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานหรือบูรณาการ
ร่วมกับงานที่ปฏิบัติ ซึ่งสามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
รวมถึงการตอบสนองวิธีปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม และให้ผลลัพธ์ที่ดีซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงาน
โดยมีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนถึงการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงและได้การรับรองการใช้ประโยชน์จากบุคคล 
หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

3.2 การน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ให้แบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 

3.2.1 ด้านการผลิตบัณฑิต  

3.2.2 ด้านการวิจัย 

3.2.3 ด้านการบริการวิชาการ 

3.2.4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

3.2.5 ด้านการบริหารจัดการ 

3 .3  การด า เนินการน าองค์ความรู้ ไป ใช้ประโยชน์  ให้ ถื อ เป็นหน้ าที่ ในการด า เนินงาน  
ของทุกหน่วยงานและเป็นหน้าที่ร่วมกันด าเนินงานของบุคลากรในทุกระดับ เพ่ือให้การด าเนินการ 
น าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการจัดการความรู้ 

3.4 ให้คณะกรรมการตามข้อ 5.1 เป็นผู้ก าหนดวิธีการด าเนินการ แบบบันทึกและรายละเอียดอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

3.5 ในการด าเนินการตามข้อ 3.1, 3.2, 3.3 และ 3.4 ให้กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ
เป็นหน่วยงานหลักในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อปฏิบัติ วิธีการ ระบบ กลไกและรายละเอียดอ่ืนๆ  
ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการการด าเนินการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนก ากับ ติดตามและ
รับผิดชอบในการด าเนินการฯ ดังกล่าว 
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 ขั้นตอนการด าเนินการการจดัการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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 สรุปขั้นตอนการด าเนินการการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

จากแผนภาพล าด าขั้นตอนการด าเนินการการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
สามารถสรุปขั้นตอนในการด าเนินการได้ ดังนี้ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ 
2. จัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)

ประจ าปีการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย 
2. จัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)

ประจ าปีการศึกษา ระดับหน่วยงาน 
3. วิเคราะห์และก าหนด ประเด็นและขอบเขต (KM 

Focus areas & Desired State) การด าเนินการ
การจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย 

3. ศึกษาประเด็นและขอบเขต (KM Focus areas 
& Desired State) การด าเนินการการจัดการ
ความรู้ที่มหาวิทยาลัยก าหนด วิเคราะห์และ
ก าหนดประเด็นและขอบเขต ตามท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนดและตามบริบทของหน่วยงาน 

4. ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการด าเนินการการ
จัดการความรู้ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก ่ 
(1) กลุ่มสายวิชาการ และ  
(2) กลุ่มสายสนับสนุนวิชาการ 

4. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะด าเนินการ
จัดการความรู้ตามประเด็นและขอบเขตที่ก าหนด 
และตามบริบทของหน่วยงาน 

5. ด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้  
(KM Action Plan) ประจ าปีการศึกษา  
ระดับมหาวิทยาลัย 

5. ด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ 
(KM Action Plan) ประจ าปีการศึกษา  
ระดับหน่วยงาน 

6. ด าเนินการจัดการความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
องค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดี ตามกระบวนการ
การจัดการความรู้ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

6. ด าเนินการจัดการความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
องค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดี ตามกระบวนการ
การจัดการความรู้ที่มหาวิทยาลัยก าหนด และ
ตามบริบทของหน่วยงาน 

7. รวบรวมองค์ความรู้/แนวปฏิบัติที่ดี จัดเก็บอย่าง
เป็นระบบและเผยแพร่ผ่านคลังความรู้  
ของมหาวิทยาลัย 

7. รวบรวมองค์ความรู้/แนวปฏิบัติที่ดี จัดเก็บอย่าง
เป็นระบบและเผยแพร่ผ่านคลังความรู้  
ของหน่วยงาน 

8. น าองค์ความรู้/แนวปฏิบัติที่ดี ที่เป็นผลมาจาก
กระบวนการจัดการความรู้ และ จากคลังความรู้
มาใช้ประโยชน์ 

8. น าองค์ความรู้/แนวปฏิบัติที่ดี ที่เป็นผลมาจาก
กระบวนการจัดการความรู้ และ จากคลังความรู้
มาใช้ประโยชน์ 

9. ประเมินผลการด าเนินงาน 9. ประเมินผลการด าเนินงาน 
10. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี

การศึกษา และพัฒนาแผน ก าหนดประเด็นและ
ขอบเขตปีการศึกษาถัดไป 

10. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี
การศึกษา และพัฒนาแผน ก าหนดประเด็นและ
ขอบเขตปีการศึกษาถัดไป 

 11. รายงานผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และ 
แนวปฏิบัติที่ดี ไปยังมหาวิทยาลัย 
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 การก าหนดโครงสร้างผู้รับผิดชอบการจัดการความรู้ 

 ส านักงาน ก.พ.ร. และ สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ ได้เสนอแนะแนวทางการพิจารณาโครงสร้าง
โครงสร้างผู้รับผิดชอบการจัดการความรู้ เพ่ือก าหนดบุคลากรที่ต้องเกี่ยวข้อง และ/หรือ มีส่วนที่ต้องสนับสนุน
ต่อการด าเนินการตามเป้าหมายการจัดการความรู้ที่เลือกไว้ให้บรรลุผลตามแผนนั้น การพิจารณาโครงสร้าง
ผู้รับผิดชอบการจัดการความรู้  เพ่ือจะมีบุคลากรที่ต้องเกี่ยวข้องและ/หรือมีส่วนที่ต้องสนับสนุนในการ
ด าเนินการก าหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้ ตลอดจนการจัดท าแผนและการด าเนินงานตามแผนนั้น 
มีกลุ่มบุคลากรที่ควรพิจารณาดังนี้ ได้แก่ 

1. ผู้บริหารระดับสูงสุด ผู้บริหารระดับสูงต้องมีส่วนร่วมในอยู่ในการการก าหนดโครงสร้าง
ผู้รับผิดชอบการจัดการความรู้ 

2. หน่วยงานหรือกลุ่มงานเจ้าของกระบวนงานตามเป้าหมาย KM  (Work Process Owner) 
หน่วยงานเจ้าของกระบวนงานตามเป้าหมายควรประกอบด้วย  ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน
นั้นและผู้รับผิดชอบกระบวนงานนั้น 

3. หน่วยงานหรือกลุ่มงานข้ามสายงาน  (Cross Functional Unit)  หน่วยข้ามสายงานที่ต้อง
เกี่ยวข้อง และ/หรือ  มีส่วนที่ต้องสนับสนุนต่อการด าเนินการตามเป้าหมาย  KM  เช่น หน่วยงาน  
IT, ทรัพยากรบุคคล, สื่อสาร/ประชาสัมพันธ์, หน่วยพิจารณาภาพรวมค่าใช้จ่ายขององค์กร  ฯลฯ 
ควรประกอบด้วย  ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานนั้น, ตัวแทนผู้รับผิดชอบหน่วยงาน 

4. หน่วยงานหรือบุคคลอื่นที่เหมาะสมและผู้บริหารระดับสูงสุดต้องการมอบหมาย 

 
 ก าหนดโครงสร้างผู้รับผิดชอบการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

เพ่ือให้การด าเนินงานการบริหารจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายตามแผนการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงได้ก าหนดโครงสร้าง
ผู้รับผิดชอบการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แก่ 1) คณะกรรมการบริหารจัดการ
ความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2) คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ หน่วยงานในสังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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ภาพแสดงการก าหนดโครงสร้างผูร้ับผิดชอบการจัดการความรู้มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 

 

 

โดยรายละเอียดของบุคลากรภายในโครงสร้างผู้รับผิดชอบการจัดการความรู้ของมหาวิ ทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย ก าหนดให้เป็นไปตามความในประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เรื่อง นโยบายด้านการจัดการความรู้ 
การด าเนินการการจัดการความรู้และการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ พ.ศ.2562 
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 การก าหนดขอบเขตและเป้าหมายของการจัดการความรู้ (KM Focus Areas & Desired State) 
 

ภาพแสดงแนวทางการก าหนดขอบเขตและเป้าหมายของการจัดการความรู้ 
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การก าหนดขอบเขตและเป้าหมายการจัดการความรู้ (KM Focus Areas KM Focus Areas            
& Desired State) เป็นการก าหนดขอบเขตและเป้าหมายของความรู้ที่จ าเป็นและสอดคล้องกับพันธกิจ 
ตลอดจนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและพันธกิจ/ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้มหาวิทยาลัย                  
โดยใช้ขอบเขตในการจัดการความรู้ (KM Focus Areas) เป็นตัวก าหนดเป้าหมายในการจัดการความรู้  
(KM Desired State) 

 

ในการก าหนดขอบเขตและเป้าหมายการจัดการความรู้ ควรก าหนดกรอบตามองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อ
กระบวนงาน (Work Process) หรืออาจก าหนดขอบเขตการจัดการความรู้ตามองค์ความรู้ที่จ าเป็นต้องมีใน
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย เพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุตามพันธกิจหลักในการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ สามารถใช้แนวทางในการประกอบการพิจารณา
และวิเคราะห์ขอบเขตและเป้าหมายได้ 4 แนวทาง ดังนี้ 

แนวทางท่ี 1 :  เป็นความรู้ที่จ าเป็นและสนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ของ 
   มหาวิทยาลัย 

แนวทางท่ี 2 :  เป็นความรู้ที่ส าคัญต่อมหาวิทยาลัย เช่น การวิจัย การบริการวิชาการ วิธีการท างาน 
   หรือการสอนให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ หรือแนวทางในการท างานของผู้มี
   ประสบการณ์หรือผู้ที่ใกล้จะเกษียณอายุราชการ เป็นต้น 

แนวทางท่ี 3 :  เป็นปัญหาที่องค์กรประสบอยู่และสามารถน าวิธีการและเครื่องมือในการจัดการ
   ความรู้มาช่วยได ้

แนวทางท่ี 4 :  เป็นแนวทางผสมกันระหว่างแนวทางที่ 1, 2 หรือ 3 หรือเป็นแนวทางอ่ืนที่องค์กร
   เห็นว่าเหมาะสม 

 รายละเอียดดังภาพแสดงตัวอย่างการวิเคราะห์ก าหนดขอบเขตและเป้าหมายการจัดการความรู้  
(KM Focus Areas KM Focus Areas & Desired State) 
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 การจัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM Planning) 
 

การจัดท าแผน เป็นขั้นตอนหนึ่งของการบริหารจัดการ โดยทั่วไปการจัดท าแผนเป็นกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับการก าหนดวัตถุประสงค์ที่ต้องการ มีการก าหนดวิธีการ กลยุทธ์ ตลอดจนปัจจัยแห่งความส าเร็จที่
สามารถท าให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผน การจัดท าแผนเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็น เพราะเป็นเครื่องมือที่จะ
ท าให้ผู้บริหารและบุคลากรทราบถึงแนวทางในการด าเนินงาน ลดขั้นตอนในการด าเนินงานที่ซ้ าซ้อนและ
สิ้นเปลืองทรัพยากร ทั้งนี้ การจัดท าแผนยังเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยในการควบคุมประสิทธิภาพและ
คุณภาพในการด าเนินงาน โดยการจัดท าแผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประกอบไปด้วยการด าเนินการในขั้นตอนหลัก ได้แก่ 1) การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ (RUTS 
KM Strategic Plan) 2) การจัดท าแผนการจัดการความรู้ประจ าปี (RUTS KM Action Plan)  
3) การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้และติดตามผลการด าเนินงาน และ 4) การน าผลการ
ด าเนินงานมาใช้ในปรับปรุงแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ 
 
1. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ (RUTS KM Strategic Plan) 
 

 แผนยุทธศาสตร์  คือ ทิศทางหรือแนวทางในการปฏิบัติตามพันธกิจและภารกิจ (Mission)             
ให้สัมฤทธิผลตามวิสัยทัศน์ (Vision) และเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย (Corporate Goal) แผนยุทธศาสตร์
การจัดการความรู้นั้น ถูกก าหนดขึ้นตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกันกับวิสัยทัศน์การจัดการ
ความรู้ของมหาวิทยาลัย 
 

โดยเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามกระบวนการของการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย ได้ก าหนดกรอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ (RUTS KM Strategic Plan)  
ดังแผนภาพประกอบ 
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ภาพแสดงกรอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ (RUTS KM Strategic Plan) 
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ภาพแสดงการเช่ือมโยงระหว่างยทุธศาสตร์ การปฏิบตัิงานปกติและงบประมาณ 
 

 
 

ภาพแสดงกระบวนการในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู ้
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2. การจัดท าแผนการจัดการความรู้ประจ าปีการศึกษา (RUTS KM Action Plan) 
  

การจัดท าแผนการการจัดการความรู้ประจ าปีการศึกษา (RUTS KM Action Plan) โดยประกอบไปด้วย เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม/การปฏิบัติ รอบระยะเวลา 
วิธีการสู่ความส าเร็จ ตัวชี้วัดและผู้รับผิดชอบ รายละเอียดดังภาพแสดงตัวอย่าง 
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3. การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้และติดตามผลการด าเนินงาน 
การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ท าการด าเนินตามแผนและติดตามผลการ

ด าเนินงาน เพ่ือให้แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้บรรลุตามเป้าหมายตาม โดยท าการติดตามตามรอบ
ระยะเวลาภายในปีที่ปฏิบัติการแบ่งออกเป็น 4 รอบ คือ ไตรมาสที่  1 (รอบ 3 เดือน), ไตรมาสที่ 2           
(รอบ 6 เดือน), ไตรมาสที่ 3 (รอบ9 เดือน) และ ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) 

4. การน าผลการด าเนินงานมาใช้ในปรับปรุงแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ 
 

 เมื่อการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้แล้วเสร็จ คณะกรรมการบริหารการจัดการ
ความรู้ น าผลการด าเนินงานมาทบทวนร่วมกับหัวข้อหรือข้อเสนอแนะจากการด าเนินงานของหน่วยงานและ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือท าการก าหนดขอบเขตและเป้าหมายของการจัดการความรู้ ตลอดจน
ปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ในรอบปีถัดไป 
 
 การสรุป รวบรวม จัดประเภท จัดเก็บ เผยแพร่ และการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
 เมื่อด าเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนการจัดการความรู้แล้วเสร็จภายในปีแล้วนั้น 
คณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ด าเนินการสรุป รวบรวม จัดประเภท จัดเก็บและเผยแพร่องค์ความรู้
ผ่านคลังความรู้ของมหาวิทยาลัยต่อไป เพ่ือเป็นการสงวนรักษาไว้ซึ่งผลผลิตทางปัญญาอันทรงคุณค่ าของ
มหาวิทยาลัยต่อไป อีกทั้งต้องมีการก ากับติดตามให้มีการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ และพัฒนาองค์ความรู้
ตามกระบวนการ PDCA ต่อไป 

 ทั้งนี้ การด าเนินการสรุป รวบรวม จัดประเภท จัดเก็บ เผยแพร่ และการน าองค์ความรู้ไปใช้
ประโยชน์ ก าหนดให้เป็นไปตามความในประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ลงวันที่  
8 กรกฎาคม 2562 เรื่อง นโยบายด้านการจัดการความรู้ การด าเนินการการจัดการความรู้และการน าองค์
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ พ.ศ.2562 
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 ตราสัญลักษณ์การจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

 
 

 ตราสัญลักษณ์การจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกอบไปด้วยอักษรโรมัน 
(อักษรภาษาอังกฤษ) การออกแบบรูปทรงเป็นอักษรโรมันและการก าหนดสีเพื่อให้ความหมาย 

อักษรโรมันค าย่อ “RUTS” เป็นชื่อย่อภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
(Rajamangala University of Technology Srivijaya) โดยมีการก าหนดความหมายเพ่ิมเติมของชื่อย่อ ตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะยาว   20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) 
ดังนี้ R = Responsibility : รับผิดชอบต่อตนเอง รับผิดชอบในหน้าที่ เพ่ือผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพ  
U = Unity : เป็นหนึ่งเดียว กลมเกลียวสามัคคี ท างานเป็นทีม เสริมก าลัง สร้างความเข้มแข็ง เพ่ือยกระดับ
และเ พ่ิมขีดความสามารถในการผลิตก าลั งคนและสร้ างนวัตกรรมเ พ่ือพัฒนาสั งคมอย่างยั่ งยืน   
T = Technology and Innovation : ตามทัน พัฒนา ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการ การจัดการศึกษาและการสร้างเครือข่าย S = Shining Wisdom : รัศมีแห่งปัญญา การสร้าง
ปัญญาด้วยการฝึกฝนและสร้างสรรค์ บนพื้นฐานของความรักและศรัทธา เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมที่เป็นภูมิปัญญา
ของคนไทย 

สีเหลือง บนอักษรโรมัน S (S = Srivijaya : ศรีวิชัย) เป็นสีประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย สีเหลือง เป็นสีที่แสดงถึงความสว่างรุ่งโรจน์ การประสบความส าเร็จ เป็นสีแห่งความเป็นมงคล  
ความเจริญรุ่งเรือง 

การออกแบบรูปทรงอักษรโรมันค าย่อ “KM” หมายถึง การจัดการความรู้ (Knowledge 
Management) โดย 

สีเทา หมายถึง มิตร ผู้อุปถัมภ์ แสดงถึงการให้ความส าคัญในการสร้างเครือข่ายการจัดการความรู้ 
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้ตามกระบวนการอย่างเต็ม
รูปแบบและประสิทธิภาพ 

สีส้ม หมายถึง จิตวิญญาณและความรู้ แสดงถึงวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่ องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการสร้างช่องทางให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันภายในระหว่าง
บุคลากร ควบคู่ไปกับการรับความรู้จากภายนอก เป้าประสงค์ส าคัญ คือ เอื้อให้เกิดโอกาสในการหาแนวปฏิบัติ
ที่ดีที่สุด (Best Practices) เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาและสร้างเป็นฐานความรู้ที่เข้มแข็ง (Core competence)     
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกท่ีเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา 



 

 

 
| บทที่ 3 

ภูมิพลังแหง่ปญัญา คลังความรู้ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 
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บทท่ี 3 ภูมิพลังแห่งปญัญา คลังความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 
 

 

 "ภู มิ พลั งแห่ งปัญญาราชมงคล 
ศรีวิชัย" ปติมากรรมที่ได้แนวคิดจากตราพระราช
ลัญจกรรูปดอกบัวบานแปดกลีบ ซึ่งเป็นเครื่องหมาย
แห่งความคิดท าให้เกิดความเจริญงอกงามและพระ
มหาพิชัยมงกุฏเป็นตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและพระโพธิสัตว์

ลักษณะศิลปะศรีวิชัย ตามหลักที่ปรากฏชัดโดยส่วนใหญ่จะเป็นรูปเคารพ มีลักษณะเด่นคือ มือ – เท้าใหญ่ 
ท่าทางแข็งทื่อแสดงถงึความสงบ ความเข้มแข็ง มั่นคง 

จากข้อมูลดังกล่าวจึงถ่ายทอดเป็นความรู้สึกลักษณะเฉพาะ โดยก าหนดทิศทางของกลีบบัวที่พุ่งขึ้นบน
แล้วหักเป็นมุมฉาก แสดงถึงความเข้มแข็ง ความรวดเร็ว ความเจริญเติบโตของปัญญา เครื่องหมายอุนาโลม 
หมายถึง ความรู้และความสว่างแก่โลก แสดงถึง
ความเป็นสิริมงคล มีลักษณะรูปร่างพ้องกับเลขเก้า
ของตัวอักษรไทย (๙) อีกทั้งพระบาทสมเด็จพระ
ปรมิ นทรมหาภู มิ พลอดุ ล ย เดช  รั ช กาลที่  9 
พระราชทานชื่อให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัยแห่งนี้ จึงเรียกปติมากรรมแห่งนี้ว่า 
“ภูมิพลังแห่งปัญญา”  
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 คลังความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (RUTS Knowledge Source) 
 

จากแนวคิดของการเกิดขึ้นของการจัดการความรู้ที่ว่า “องค์กรต้องสูญเสียความรู้ไปพร้อมกับการที่
บุคลากรลาออกหรือเกษียณอายุราชการ อันส่งผลกระทบต่อการด าเนินการขององค์กรเป็นอย่างยิ่ง ” 
ดังนั้น การจัดการความรู้จึงสัมพันธ์กับเรื่ององค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นอย่างยิ่ง 
หากองค์กรจะพัฒนาตนเองให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  จ าเป็นจะต้องบริหารจัดการความรู้ภายในองค์กร 
ให้เป็นระบบเพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้ได้จริงและต่อเนื่อง หากองค์กรใดมีการจัดการความรู้โดยไม่มีการ
สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร ก็นับเป็นการลงทุนที่สูญเปล่าได้เช่นกัน  

อย่างไรก็ตามการบริหารจัดการความรู้ มีความซับซ้อนมากกว่าการพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกอบรม 
เพราะเป็นกระบวนการที่ต้องด าเนินการต่อภายหลังจากที่บุคลากรมีความรู้ความช านาญแล้ว องค์กรจะท า
อย่างไรให้บุคลากรเหล่านั้นยินดีถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อ่ืน และในขั้นตอนสุดท้ายองค์กรจะต้อง
หาเทคนิคการจัดเก็บความรู้เฉพาะไว้กับองค์กรอย่างมีระบบเพื่อที่จะน าออกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยคณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้  จึงได้พัฒนา
คลังความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (RUTS Knowledge Source) เพ่ือรวบรวม จัดเก็บและ
สงวนรักษา ผลผลิตทางปัญญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในรูปแบบดิจิทัล รวมทั้งการ
จัดการและเผยแพร่ให้ผู้ใช้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสามารถศึกษา เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เสรีในระยะยาว ส่งผลต่อคุณภาพและการได้รับการยอมรับจากสังคมต่อมหาวิทยาลัย และตอบสนองต่อการ
เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้  โดยมีที่อยู่ของเว็บไซต์ออนไลน์อยู่บนระบบอินเตอร์เน็ต หรือ Uniform 
Resource Locator (URL) ที่ http://ks.rmutsv.ac.th  

ดังภาพประกอบ 

 

 

http://ks.rmutsv.ac.th/
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1. เมนูหลัก 

ประกอบไปด้วยส่วนแสดงข้อมูล 6 หัวข้อ ได้แก่ 
 

  1.1 หัวข้อ “หน้าหลัก” ประกอบไปด้วย ส่วนข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์และส่วนแสดง
ข้อมูลอื่นๆ 
 

  1.2 หัวข้อ “ภูมิพลังแห่งปัญญาราชมงคลศรีวิชัย” ประกอบไปด้วย การอธิบายความหมาย
และท่ีมาของภูมิพลังแห่งปัญญา 
 

  1.3 หัวข้อ “เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย” ประกอบไปด้วย  
1.3.1 ความเป็นมาของมหาวิทยาลัย 
1.3.2. วิสัยทัศน์/ปรัชญา/พันธกิจ 
1.3.3. ข้อมูลด้านตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 

  1.4 หัวข้อ “การบริหารงาน” ประกอบไปด้วย 
1.4.1 ข้อมูลโครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
1.4.2 ท าเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
1.4.3 ท าเนียบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

  1.5 หัวข้อ “หน่วยงานภายใน” ประกอบไปด้วย การเข้าถึงเว็บไซต์หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย ได้แก่ 
   1.5.1 วิทยาเขต 
   1.5.2 คณะ / วิทยาลัย 
   1.5.3 สถาบัน / ส านัก 
   1.5.4 ส านักงานอธิการบดี 
   1.5.5 หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

  1.6 หัวข้อ “ติดต่อเรา” ประกอบไปด้วย ข้อมูลในการติดต่อสื่อสารและประสานงานกับ
ผู้ดูแลงานด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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2. เมนูการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 ประกอบไปด้วยส่วนแสดงข้อมูล 15 หัวข้อ ได้แก่ 
 

  2.1 หัวข้อ “การจัดการความรู้ (KM) คืออะไร” 
  2.2 หัวข้อ “รู้จักแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)” 
  2.3 หัวข้อ “รู้จักชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice)” 
  2.4 หัวข้อ “การจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย” 
  2.5 หัวข้อ “คณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้” 
  2.6 หัวข้อ “ค าสั่งการด าเนินงานการจัดการความรู้” 
  2.7 หัวข้อ “นโยบายการจัดการความรู้” 
  2.8 หัวข้อ “กระบวนการการจัดการความรู้” 
  2.9 หัวข้อ “แผนการจัดการความรู้” 
  2.10 หัวข้อ “ปฏิทินการจัดการความรู้” 
  2.11 หัวข้อ “กิจกรรมการจัดการความรู้” 
  2.12 หัวข้อ “รายงานการประชุม” 
  2.13 หัวข้อ “โครงการภูมิพลังแห่งปัญญาราชมงคลศรีวิชัย” 
  2.14 หัวข้อ “เครือข่ายการจัดการความรู้ 9 มทร. + 2 สถาบัน” 
  2.15 หัวข้อ “DOWNLOAD” 
 
3. เมนูข่าวประชาสัมพันธ์ 
 

4. เมนูคลังความรู้ 
ประกอบไปด้วยส่วนแสดงข้อมูล 7 ส่วน ได้แก่ 
 4.1 ด้านการผลิตบัณฑิต 
 4.2 ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม 
 4.3 ด้านการบริการวิชาการ 
 4.4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม 
 4.5 ด้านขั้นตอนการปฏิบัติงานและเทคนิคการท างาน 
 4.6 ด้านการพัฒนาบุคลากร 
 4.7 ด้านระบบคุณภาพ 
 

5. เมนูแสดงสื่อมัลติมีเดียและโซเชียลเน็ตเวิร์ก 
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6. เมนูบทความแนวปฏิบัติที่ดี 
 ประกอบไปด้วยส่วนแสดงข้อมูล 3 หัวข้อ ได้แก่ 
  6.1 บทความแนวปฏิบัติที่ดี : ประเภทอาจารย์ 
  6.2 บทความแนวปฏิบัติที่ดี : ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน 
  6.3 บทความแนวปฏิบัติที่ดี : ประเภทนักศึกษา 
 
7. เมนูชุมชนนักปฏิบัติ 
 ประกอบไปด้วยส่วนแสดงข้อมูล 10 หัวข้อ ได้แก่ 

7.1 CoP ที่ 1 : การเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาบัณฑิต 
7.2 CoP ที่ 2 : งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
7.3 CoP ที่ 3 : การบริการวิชาการ 
7.4 CoP ที่ 4 : การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
7.5 CoP ที่ 5 : การบริหารจัดการ 
7.6 CoP ที่ 6 : การประกันคุณภาพการศึกษา 
7.7 CoP ที่ 7 : การพัฒนานักศึกษา 
7.8 CoP ที่ 8 : การด าเนินงานของสายสนับสนุน 
7.9 CoP ที่ 9 : องค์ความรู้ของผู้ก่อนเกษียณ 
7.10 CoP ที่ 10 : องค์ความรู้ของผู้สิ้นสุดวาระด ารงต าแหน่งบริหาร 
 

5. เมนูเชื่อมโยงเว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6. เมนูส่วนท้ายแสดงท่ีอยู่และการติดต่อ 
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ภาคผนวก ก  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง นโยบายการจัดการความรู้ 
  การด าเนินการการจัดการความรู้และการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ พ.ศ.2562 
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ภาคผนวก ข ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ 1321/2561 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2561  
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

 



 
 

คู่มือการจัดการความรู ้
KM MANUAL 
 

 

 

- 72 - 

 



 
 

คู่มือการจัดการความรู ้
KM MANUAL 
 

 

 

- 73 - 
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ภาคผนวก ค ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการความรู้ 
 

งานประกันคุณภาพการศึกษา กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ ได้ด าเนินการจัดท าระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการความรู้เพ่ือสนับสนุนข้อมูลด้านการจัดการความรู้  สามารถเข้าถึงผ่านเว็บไซต์กอง
วิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ ที่ ir.rmutsv.ac.th หัวข้อ : การจัดการความรู้ (URL : 
http://ir.rmutsv.ac.th/KMHUB) 

ir.rmutsv.ac.th : 

 
 

http://ir.rmutsv.ac.th/KMHUB : 

 
 
 
 

http://ir.rmutsv.ac.th/KMHUB
http://ir.rmutsv.ac.th/KMHUB
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http://ir.rmutsv.ac.th/km : 

 

 
http://ir.rmutsv.ac.th/RMUTKM : 

 

 

 

 

http://ir.rmutsv.ac.th/km
http://ir.rmutsv.ac.th/RMUTKM
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http://ir.rmutsv.ac.th/km/is : 

 

 
http://ks.rmutsv.ac.th : 

http://ir.rmutsv.ac.th/km/is
http://ks.rmutsv.ac.th/
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ภาคผนวก ง แบบฟอร์มจัดท าแผนการจัดการความรู้ 
 

 
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 

หน่วยงาน : ........................................................... มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประจ าปีการศึกษา ......................... (1 มิถุนายน พ.ศ. .................... – 31 พฤษภาคม พ.ศ. ....................) 

 

การปฏิบัติ 
ปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ปีการศึกษา ... 
(… มิถุนายน 25… - … พฤษภาคม 25…) กิจกรรมที่

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ ปี พ.ศ. … ปี พ.ศ. … 

ม ิ.
ย. 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

1.                  

2.                  

3.                  

...                  
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ภาคผนวก จ แบบฟอร์มวิเคราะห์ประเด็นและขอบเขตการจัดการความรู้ 
 

 
แบบฟอร์มวิเคราะห์ประเด็นและขอบเขตการจัดการความรู้ (KM FOCUS AREAS&DESIRED STATE) 

หน่วยงาน : ........................................................... มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประจ าปีการศึกษา ......................... (1 มิถุนายน พ.ศ. .................... – 31 พฤษภาคม พ.ศ. ....................) 

 

ประเด็น 
การจัดการความรู้ 

ขอบเขต 
การจัดการความรู้ 

ความสอดคล้องกับแนวทางการวิเคราะห์ 
ประเด็นและขอบการจัดการความรู้ 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
จากประเด็นและขอบเขตการจัดการความรู้ 

… …  เป็นความรู้ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลยั 

 บูรณาการการจัดการความรู้เข้ากับ
ระบบการท างาน เพื่อการพัฒนา
คุณภาพอยา่งต่อเนื่อง 

 การพัฒนาเทคนิคและวธิีการ
ในการเรียนการสอน 

 การพัฒนาระบบคุณภาพ
การศึกษา 

 เป็นความรู้ที่ส าคัญต่อ
มหาวิทยาลัย 

 พัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้ทั้ง
ภายในและภายนอก 

 การพัฒนาบุคลากร  การพัฒนานักศึกษา 

 เป็นปัญหาที่ประสบอยู่และ
สามารถน าการจัดการความรู้มา
ช่วยได้ 

 พัฒนาฐานความรู้ เพือ่การ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู ้

 การพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างาน 

 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การให้บริการ 

 เป็นแนวทางผสมกันระหว่าง
แนวทางที่ 1, 2 และ 3 

 พัฒนาการจัดการความรู้เพือ่วธิี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

 สร้างหรือพัฒนาองค์ความรู ้  สร้างหรือพัฒนา งานวจิัย งาน
สร้างสรรค์หรือนวัตกรรม 

 เป็นแนวทางอื่นที่สมควร
ด าเนินการ 

 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ความรู้  

 เกิดประโยชน์แก่ชุมชนหรือ
สังคม 

 มุ่งไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู ้
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ภาคผนวก ฉ แบบฟอร์มกระบวนการจัดการความรู้ 
 

 
แบบฟอร์มกระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

หน่วยงาน : .................................................. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา .............. (1 มิถุนายน พ.ศ. .......... – 31 พฤษภาคม พ.ศ. ........) 
 

 

เป้าหมาย KM : ............................................................................................................................. ....................................................................................... 
  

ความสอดคล้องกับเป้าหมาย KM ม.  ............................................................................................................................. .......................................................................................  
 

ขอบเขตที่ 1 : ............................................................................................................................. .........................................................................................................................  

ล าดับ กิจกรรม 
วิธีการสู่ความส าเร็จ

ที่คาดการณ์ 
ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1       
2       
...       

 

ขอบเขตที่ 2 : ............................................................................................................................. .........................................................................................................................  

ล าดับ กิจกรรม 
วิธีการสู่ความส าเร็จ

ที่คาดการณ์ 
ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1       
2       
...       
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ภาคผนวก ช แบบฟอร์มบันทึกองค์ความรู้ 
 

 
แบบบันทึกองค์ความรู้ (KNOWLEDGE RECORD) 

หน่วยงาน : ........................................................... มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประจ าปีการศึกษา ......................... (1 มิถุนายน พ.ศ. .................... – 31 พฤษภาคม พ.ศ. ....................) 

 

 

เป้าหมาย :             

ขอบเขต :             

ผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ :                       

หน่วยงาน :             

ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ :          
             

กระบวนการด าเนินงาน  :          
             
 

ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข :         
              
 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ :           
             

 

 (.............................................................................) 
ผู้บันทึก 

……………….. / ……………….. / ……………….. 
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ภาคผนวก ซ แบบฟอร์มสรุปองค์ความรู้ 
 

 
แบบสรุปองค์ความรู้ (KNOWLEDGE CONCLUDE) 

วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประจ าปีการศึกษา ......................... (1 มิถุนายน พ.ศ. .................... – 31 พฤษภาคม พ.ศ. ....................) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. .................................... 
 

 

เป้าหมาย :             

ขอบเขต :              

ผู้น าการเสวนา :            

ผู้บันทึกการเสวนา :            

ผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ :  

ล าดับ ชื่อ – สกุล หน่วยงาน 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    
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ประเด็นปัญหา :           
            

ความรู้ที่ชัดแจ้ง (EK : Explicit Knowledge) : (เอกสาร, สื่อ, กฎ, ระเบียบ, วิธกีารปฏิบัติ, ระบบ, ขั้นตอน) 

            
            
             

ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (TK : Tacit Knowledge) : (ทักษะ, ประสบการณ์, ความคิด, พรสวรรค์) 

            
            
             

แนวปฏิบัติที่ดี :            
            
             

วิธีการสู่ความส าเร็จ :           
            
             

 

 

 (.............................................................................) 
ผู้บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP 

……………….. / ……………….. / ……………….. 
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ภาคผนวก ญ แบบฟอร์มการน าองค์ความรู้หรือแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ประโยชน์ 
 

 

 



 

 

 
| บรรณานุกรม 
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ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. การจัดการความรู้ Knowledge Management โครงการ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ : ส านักงาน ก.พ.ร. ฉบับปรับปรุง, ธันวาคม 2552 
 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. คู่มือเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ตามแนวทาง
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี การบริหารความรู้ : ส านักงาน ก.พ.ร., กุมภาพันธ์ 2549 
 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ. คู่มือการจัดท าแผนการจัดการ
ความรู้ โครงการพัฒนาส่วนราชการ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ในส่วนราชการ     
: ส านักงาน ก.พ.ร. และ สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ, ธันวาคม 2548 
 
เว็บไซต์ไทยออล. การจัดการความรู้ Knowledge Management. [เว็บบล๊อก]. สืบค้นจาก 
http://www.thaiall.com/km/, เมื่อ สิงหาคม 2562 
 

วิจารณ์ พานิช. 2561. เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง Knowledge Management 4.0 (KM 4.0)  
21 มิถุนายน 2561 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ .  สืบค้นจาก 
https://supapornhuang.wordpress.com/2 0 1 8 / 0 6 / 2 3 / knowledge-management-4 -0 / ,  
เมื่อ สิงหาคม 2562 
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