
 

แนวคดิและขั�นตอนการจัดทาํแผนการจัดการความรู้

มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี ประจําปีงบประมาณ 

1. ทฤษฎีและหลกัการการจัดการความรู้ในองค์กร

1.1 ที*มาและความสําคัญของการจัดการความรู้ในองค์กร
การจดัการความรู้ในองคก์ร

ความรู้ที�มีอยู่ในองค์กร ซึ� งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคค
บุคลากรทุกคน สามารถเขา้ถึงความรู้ พฒันาตนเองให้เป็นผูรู้้ 
พฒันางานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลให้องคก์รเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้
ในเชิงแขง่ขนัไดสู้งสุด 

จากอรรถประโยชน์ดงักล่าวที�เกิดจากการจดัการความรู้จึงไดมี้องคก์ร
เพื�อเพิ�มศกัยภาพและสมรรถนะของ
ราชการเกิดผลสัมฤทธิ2 ต่อภารกิจของรัฐ
วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองที�ดี พ
พฒันาความรู้ในส่วนราชการ เพื�อใหมี้ลกัษณะเป็น
ข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในดา้นต่าง ๆ
ถูกตอ้ง รวดเร็วและเหมาะสมกบัสถานการณ์ รวมทั8งตอ้งส่งเสริมและพฒันาความรู้ความสามารถ
วิสัยทศัน์และปรับเปลี�ยนทศันคติของขา้ราชการใน

แนวคดิและขั�นตอนการจัดทาํแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี ประจําปีงบประมาณ 2553  
เรียบเรียงโดย ดร
Update 

ทฤษฎีและหลกัการการจัดการความรู้ในองค์กร 

ของการจัดการความรู้ในองค์กร 
การจดัการความรู้ในองคก์ร (Knowledge Management หรือ KM)   เป็นกระบวน

กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพฒันาให้เป็นระบบ 
สามารถเขา้ถึงความรู้ พฒันาตนเองให้เป็นผูรู้้ และนาํความรู้ไปใช้ในการ

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทาํให้เกิดการพฒันาฐานความรู้หรือทุนปัญญาขององคก์รอยา่งต่อเนื�อง 
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization หรือ LO) ที�สามารถ

 ทั8งนี8องคค์วามรู้ในองคก์รมี  2
 1. ความรู้ที�ชัดแจ้ง (Explicit 
Knowledge) คือความรู้ที�สามารถรวบรวม
ได ้ดว้ยวิธีต่างๆ เช่น การบนัทึก ทฤษฎี 
คูมื่อต่างๆ  
2.  ความรู้ที�ฝังลึก (Tacit Knowledge) 
ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณ
ของแต่ละบุคคล ซึ� งยากต่อการเล่าหรือเขียนออกมา
ใ ห้ ผู ้ อื� น ท ร า บ ห รื อ เ ข้ า ใ จ
กระบวนการต่างๆ เปลี�ยนใหเ้ป็นความรู้ที�
สามารถแลกเปลี�ยนกนัได้โดยง่าย 
การทาํงาน งานฝีมือ การคิดเชิงวเิคราะห์ 

จากอรรถประโยชน์ดงักล่าวที�เกิดจากการจดัการความรู้จึงไดมี้องคก์รและหน่วยงาน
ขององค์กรหรือหน่วยงานตนเอง ดงันั8นเพื�อให้หน่วยงานของรัฐ

เกิดผลสัมฤทธิ2 ต่อภารกิจของรัฐ  จึงไดมี้การบรรจุการจดัการความรู้ในองคก์รไวใ้น
วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองที�ดี พ.ศ. 2546  หมวด 3 มาตรา 11 

เพื�อใหมี้ลกัษณะเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้อยา่งสมํ�าเสมอ
ข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในดา้นต่าง ๆ เพื�อนาํมาประยุกต์ใชใ้นการปฏิบติัราชการไดอ้ยา่ง

รวดเร็วและเหมาะสมกบัสถานการณ์ รวมทั8งตอ้งส่งเสริมและพฒันาความรู้ความสามารถ
วิสัยทศัน์และปรับเปลี�ยนทศันคติของขา้ราชการในสังกดัให้เป็นบุคลากรที�มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้

1 

คณะเภสัชศาสตร์ 

เรียบเรียงโดย ดร.ฐิติเดช  ลือตระกลู 
Update เอกสารเมื�อ : 11 พ.ค. 2553  

เป็นกระบวนการรวบรวมองค์
ลหรือเอกสาร มาพฒันาให้เป็นระบบ เพื�อให้

นาํความรู้ไปใช้ในการปฏิบติังานและ
ทาํให้เกิดการพฒันาฐานความรู้หรือทุนปัญญาขององคก์รอยา่งต่อเนื�อง 

สามารถเพิ�มขีดสมรรถนะ

2 ประเภท ไดแ้ก่ 
(Explicit หรือ Codified 

ามารถรวบรวม ถ่ายทอด
วิธีต่างๆ เช่น การบนัทึก ทฤษฎี แนวปฏิบติั 

(Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที�
พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณ

ยากต่อการเล่าหรือเขียนออกมา
ใ ห้ ผู ้ อื� น ท ร า บ ห รื อ เ ข้ า ใ จ  จํา เ ป็ น ต้อ ง อ า ศัย
กระบวนการต่างๆ เปลี�ยนใหเ้ป็นความรู้ที�ชดัแจง้ซึ� ง
สามารถแลกเปลี�ยนกนัได้โดยง่าย เช่น ทกัษะใน

การคิดเชิงวเิคราะห์  
และหน่วยงานต่างๆ นาํไปใช้

เพื�อให้หน่วยงานของรัฐบริหาร
ไวใ้นพระราชกฤษฎีกา

11 ส่วนราชการมีหนา้ที�
อยา่งสมํ�าเสมอ โดยตอ้งรับรู้ขอ้มูล

เพื�อนาํมาประยุกต์ใชใ้นการปฏิบติัราชการไดอ้ยา่ง
รวดเร็วและเหมาะสมกบัสถานการณ์ รวมทั8งตอ้งส่งเสริมและพฒันาความรู้ความสามารถ สร้าง

สังกดัให้เป็นบุคลากรที�มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้



 

ร่วมกนั ทั8งนี8  เพื�อประโยชน์ในการปฏิบติัราชการของส่วนราชการให้สอดคลอ้งกบัการบริหารราชการให้
เกิดผลสัมฤทธิ2 ตามพระราชกฤษฎีกานี8

มหาวิทยาลยัเป็นองคก์รที�มี
บุคคล เช่น เทคนิคของการสอนและวิธีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นกัศึกษา เทคนิคการวดัและประเมินผล
การศึกษา  แนวคิดและวิธีการจดัการงานวิจยัของนกัวิจยัที�ประสบความสําเร็จ การบริหารจดัการหลกัสูตร
และโครงการที�ประสบความสําเร็จ ตลอดจนการแก้ปัญหาต่างๆที� เกิดขึ8 นภายในหน่วยงาน  ดังนั8 น
กระบวนการถ่ายทอดและสนบัสนุนให้คนในองค์กรไดเ้ขา้ใจและเรียนรู้จากกนัและกนัผา่นกระบวนการ
ของการเสวนา การอภิปราย การสร้างเครือข่ายหรือกลุ่มผูป้ฏิบติั
เครื�องมือสาํคญัที�ทาํใหห้น่วยงาน เกิด
การเรียนรู้ที�แทจ้ริง   

1.2  กระบวนการจัดการความรู้ 
การดาํเนินงานจดัการความรู้ในองคก์ร  สามารถจาํแนกออกเป็น 
 

 
 
 
 
 

 

เพื�อประโยชน์ในการปฏิบติัราชการของส่วนราชการให้สอดคลอ้งกบัการบริหารราชการให้
เกิดผลสัมฤทธิ2 ตามพระราชกฤษฎีกานี8  

เป็นองคก์รที�มีองคค์วามรู้ที�เกิดขึ8นมากมาย  ทั8งความรู้ที�ชดัแจง้ 
เทคนิคของการสอนและวิธีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นกัศึกษา เทคนิคการวดัและประเมินผล

การศึกษา  แนวคิดและวิธีการจดัการงานวิจยัของนกัวิจยัที�ประสบความสําเร็จ การบริหารจดัการหลกัสูตร
และโครงการที�ประสบความสําเร็จ ตลอดจนการแก้ปัญหาต่างๆที� เกิดขึ8 นภายในหน่วยงาน  ดังนั8 น
กระบวนการถ่ายทอดและสนบัสนุนให้คนในองค์กรไดเ้ขา้ใจและเรียนรู้จากกนัและกนัผา่นกระบวนการ
ของการเสวนา การอภิปราย การสร้างเครือข่ายหรือกลุ่มผูป้ฏิบติั (Community of Practice

เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้อยา่งต่อเนื�อง และพฒันาไปสู่การเป็นองคก์รแห่ง

กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)  
จดัการความรู้ในองคก์ร  สามารถจาํแนกออกเป็น 7 ขั8นตอนดงันี8

2 

เพื�อประโยชน์ในการปฏิบติัราชการของส่วนราชการให้สอดคลอ้งกบัการบริหารราชการให้

 และความรู้ที�ฝังอยูใ่น
เทคนิคของการสอนและวิธีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นกัศึกษา เทคนิคการวดัและประเมินผล

การศึกษา  แนวคิดและวิธีการจดัการงานวิจยัของนกัวิจยัที�ประสบความสําเร็จ การบริหารจดัการหลกัสูตร
และโครงการที�ประสบความสําเร็จ ตลอดจนการแก้ปัญหาต่างๆที� เกิดขึ8 นภายในหน่วยงาน  ดังนั8 น
กระบวนการถ่ายทอดและสนบัสนุนให้คนในองค์กรไดเ้ขา้ใจและเรียนรู้จากกนัและกนัผา่นกระบวนการ

(Community of Practice หรือ CoP) จะเป็น
พฒันาไปสู่การเป็นองคก์รแห่ง

ขั8นตอนดงันี8  
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ที*มา ขั�นตอน (Process) คําอธิบาย 
เราตอ้งมีความรู้เรื�องอะไร? 
เรามีความรู้เรื�องนั8นหรือยงั? 

1.   การบ่งชี�ความรู้  
(Knowledge Identification) 

เป็นการพิจารณาองค์ความรู้ที�จาํเป็น
ต่ อ ก า ร บ ร ร ลุ วิ สั ย ทัศ น์ /พัน ธ กิ จ /
เป้าหมายขององค์กร และพิจารณาว่า
องค์กรมีองค์ความรู้นี8 หรือยงั อยู่ใน
รูปแบบใด หรืออยูที่�บุคคลใด 

ความรู้อยูที่�ใคร?  
อยูใ่นรูปแบบอะไร? 
จะเอามาเก็บรวมกนัไดอ้ยา่งไร? 

2.  การสร้างและแสวงหาความรู้ 
(Knowledge Creation and Acquisition) 

เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือ
แสวงหาความรู้จากภายนอก หากองค์
ความรู้ที�จ ําเป็นต่อองค์กรนั8นยงัไม่มี
หรือมีไม่เพียงพอ  รวมถึงการรักษา
ความรู้เก่า และการกาํจัดความรู้ที�ใช้
ไม่ไดแ้ลว้ 

จะแบ่งประเภทหวัขอ้อยา่งไร? 3.  การจดัความรู้ให้เป็นระบบ 
(Knowledge Organization) 

เป็นการวางโครงสร้างความรู้  เพื�อ
เตรียมพร้อมสําหรับการเก็บความรู้
อยา่งเป็นระบบในอนาคต 

จะทําให้เข้าใจง่ายและสมบูรณ์ได้
อยา่งไร? 

4.  การประมวลและกลั*นกรองความรู้ 
(Knowledge Codification and 
Refinement) 

เ ป็นการปรับปรุงรูปแบบ เ นื8 อหา
เ อ ก ส า ร ห รื อ อ ง ค์ค ว า ม รู้ ใ ห้ เ ป็ น
สมบูรณ์ มีมาตรฐาน และใช้ภาษา
เดียวกนั   

เรานาํความรู้มาใชง้านไดง่้ายหรือไม่? 5.  การเข้าถึงความรู้  
(Knowlegde Access) 

เ ป็นการทําให้ผู ้ใช้ความรู้สามารถ
เข้าถึงองค์ความรู้ที�ต้องการได้ง่าย
สะดวก โดยอาจใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT), Web board หรือ
บอร์ดปร ะชาสัม พัน ธ์มา ช่วย เ พื� อ
อาํนวยความสะดวก 

มีการแบ่งบนัความรู้ใหก้นัหรือไม่? 6.  การแบ่งปันแลกเปลี*ยนเรียนรู้ 
(Knowledge Sharing) 

ทาํไดห้ลายวธีิการ  

• กรณีเป็นความรู้ที�ชดัแจง้อาจ
จดัทาํเป็น เอกสาร, ฐานความรู้, หรือ
เทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นตน้ 

• กรณีเป็นความรู้ที� ฝังลึกใน
บุคคล อาจจัดทําเป็นระบบ ทีมข้าม
สายงาน (Cross-functional Team), 
กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวตักรรม 
(Innovation & Quality Circles : 
IQCs), ชุมชนแห่งการเรียนรู้ หรือ 
ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of 
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ที*มา ขั�นตอน (Process) คําอธิบาย 
Practice : CoP), ระบบพี� เ ลี8 ยง 
(Mentoring System), การสับเปลี�ยน
งาน (Job Rotation), การยืมตัว
บุ ค ล า ก ร ม า ช่ ว ย ง า น ,  ห รื อ เ ว ที
แ ล ก เ ป ลี� ย น ค ว า ม รู้  (Knowledge 
Forum)  เป็นตน้ 
 

ความรู้นั8 นทําให้เกิดประโยชน์กับ
องคก์รหรือไม่? 

7.  การเรียนรู้  (Learning) เป็นการนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ใน
การตดัสินใจ  แกปั้ญหาและปรับปรุง
องคก์ร   

 
1.3 ปัจจัยที*มีผลต่อความสําเร็จ (Key Success Factors) ของการจัดการความรู้ 

จากการสัมมนาเพื�อพฒันาการสร้างเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื�อการพฒันาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา(Mini UKM) ครั8 งที� 5 (19-21 มีนาคม 2553) ณ อาราญาน่า ภูพิมานรีสอร์ท อ.ปากช่อง                  
จ.นครราชสีมา ไดส้รุปปัจจยัที�มีผลต่อความสําเร็จ (Key Success Factors) ของการจดัการความรู้ ที�ไดจ้าก
การแลกเปลี�ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ของหน่วยงานต่างๆ ซึ� งสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้ห้เหมาะกบับริบท
ของหน่วยงานตนเองไดด้งัต่อไปนี8  

1.  ผู้บริหาร :  การจดัการความรู้ในองค์กร ผูบ้ริหารควรมีบทบาทหน้าที�ในการกาํหนดนโยบาย 
สนนัสนุน และมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาองคก์รไปสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ เช่น  
กิจกรรมระดมสมองผูบ้ริหาร  หรือการประชุมจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ 

2. จิตอาสา :  การดาํเนินการจดัการความรู้ในองค์กร  องคก์รควรส่งเสริมและพฒันาการทาํงานแบบ
จิตอาสาโดย เปิดโอกาสให้บุคลากรที�มีความตั8งใจและสนใจในการการพฒันาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ เขา้มามีบทบาทในการดาํเนินงานจดัการความรู้ 

3. สร้างทีมขับเคลื*อน :  เพื�อให้การดาํเนินการจดัการความรู้ในองคก์ร มีการขบัเคลื�อนไปขา้งหนา้ได้
อยา่งต่อเนื�อง  องคก์รควรจดักิจกรรมฝึกอบรม เพื�อปูพื8นฐานการจดัการความรู้ในองคก์รและพฒันาบุคลากร
ให้เป็นผูที้�สามารถดาํเนินการการจดัการความรู้ได ้ เช่น การอบรมบุคลากรเพื�อทาํหน้าที�เป็น คุณอาํนวย 
(Knowledge Facilitator)  คอยอาํนวยความสะดวกและกระตุน้การดาํเนินการจดัการความรู้ เป็นตน้ ซึ� งจะทาํ
ใหอ้งคก์รเกิดการกา้วกระโดดจนถึงระดบัการนาํองคก์รไปสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ได ้

4. กระบวนการคุณภาพ PDCA (Plan Do Check Act) :  เพื�อให้การดาํเนินการจดัการความรู้ใน
องคก์รเกิดการดาํเนินการอยา่งต่อเนื�องและพฒันาอยา่งมีคุณภาพ  ควรทาํหลกัการ PDCA  (Plan Do Check 
Act) มาใช้ในการดาํเนินการกิจกรรมต่างๆ ของการจดัการความรู้ในองคก์ร  เริ�มตั8งแต่มีกระบวนการวาง
แผนการจดัการความรู้  มีการปฏิบติัการตามแผน มีการนาํองค์ความรู้สู่การปฏิบติั  มีการวิเคราะห์ปรับปรุง
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การดาํเนินงาน  มีคณะทาํงานติดตามอยา่งจริงจงั  มีการรายงานต่อผูบ้ริหารและบุคลากรทุกระดบัอยา่งทั�วถึง  
และมีคณะกรรมการประสานงาน เพื�อแกไ้ขปัญหา 

5. การเปิดหู เปิดตาบุคลากรในองค์กร : เพื�อสร้างความเขา้ใจถึงความสําคญัของการจดัการความรู้ใน
องคก์รของบุคลากรในองคก์ร ซึ� งอาจดาํเนินการไดห้ลายรูปแบบ เช่น  การจดักิจกรรมการประชุมชี8แจงแก่
บุคลากร เป็นตน้ 

6. การเปิดใจยอมรับ :   เพื�อให้บุคลากรเปิดใจยอมรับการดาํเนินการจดัการความรู้ในองคก์ร และการ
แลกเปลี�ยนเรียนรู้  องคก์รอาจดาํเนินการไดโ้ดย  การทาํกิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์  การสอดแทรกกิจกรรมการ
ยอมรับความคิดเห็นซึ� งกนัและกนั เช่น Before Action Review (BAR) และ After Action Review (AAR) 
เป็นตน้     

7. การมีส่วนร่วม : เพื�อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจดัการความรู้จากหน่วยงานต่างๆ ภายในองคก์ร 
และหน่วยงานภายนอก  องคก์รควรจดักิจกรรมเปิดโอกาสใหห้น่วยงานที�สนใจเขา้มาร่วมแลกเปลี�ยนเรียนรู้  
รวมทั8งเปิดรับฟังความคิดเห็น  

8. การสร้างบรรยากาศ : การดาํเนินการกิจกรรมการจดัการความรู้  ควรมีการสร้างบรรยากาศที�
เหมาะสมต่อกระบวนการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ การยอมรับความคิดเห็นของบุคลากร  ซึ� งอาจทาํไดใ้นรูปแบบ
ต่างๆ เช่น  กิจกรรมสภากาแฟ  การเปลี�ยนสถานที�แลกเปลี�ยนเรียนรู้  การทาํเทคนิค Edutainment มาใชใ้น
การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ หรือการเสริมสร้างบรรยากาศใหมใ่หเ้ร้าใจ เป็นตน้ 

9. การจัดให้มีเวทแีลกเปลี*ยนเรียนรู้ :   ในการจดัการความรู้  องคก์รควรส่งเสริม สนบัสนุนให้เกิดเวที
แลกเปลี�ยนความรู้ (Knowledge Forum)  เพื�อสกดัขุมความรู้ออกมาจากกระบวนการแลกเปลี�ยนเรียนรู้และ
บนัทึกไวใ้ชง้านต่อ  และเกิดการตื�นตวัในการเรียนรู้  ซึ� งสามารถดาํเนินการไดห้ลายรูปแบบ เช่น  ชุมชน
แห่งการเรียนรู้หรือ ชุมชนนกัปฏิบติั (Communities of Practice : CoP)  การเล่าเรื�องแบบ SST ( Success 
Story Telling )  กระบวนการสุนทรียสนทนา (Dialogue) หรือ กระบวนการสภากาแฟโลก (World Café) 
เป็นตน้ 

10. การให้รางวัล  ยกย่องชมเชย :    เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี�ยนพฤติกรรมและการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดบั โดยขอ้ควรพิจารณาไดแ้ก่ คน้หาความตอ้งการของบุคลากร, แรงจูงใจ
ระยะสั8นและระยะยาว, บูรณาการกบัระบบที�มีอยู,่ ปรับเปลี�ยนใหเ้ขา้กบักิจกรรมที�ทาํในแต่ละช่วงเวลา  การ
ใหร้างวลั  ยกยอ่งชมเชย อาจทาํไดโ้ดย การประเมินผลพนกังาน  การประกวดเรื�องเล่าเร้าพลงั  การประกวด 
CoP ดีเด่น  การมอบโล่ร่างวลัหรือเกียรติบตัร หรือจดัใหมี้เงินรางวลัพิเศษ  เป็นตน้ 

11. การจัดเอกสารประกันคุณภาพ (QA Document) :  เพื�อให้การดาํเนินงานการจดัการความรู้ใน
องค์กร สามารถตรวจสอบและประกนัคุณภาพได้  องค์กรควรเก็บรวมรวมเอกสารที�เกี�ยวขอ้งอย่างเป็น
ระบบ เช่น จดหมายเวียน ประกาศใช ้แผนดาํเนินงาน การถอดบทเรียน  คู่มือการจดัการความรู้  การจดัเก็บ
เอกสารที�เป็นคลงัความรู้  ทั8งนี8อาจใช ้ซอฟทแ์วร์มาช่วยในการบริหารจดัการ 
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12. การสื*อสารภายในองค์กร :  เพื�อใหบุ้คลากรในองคก์รทุกคน ทุกระดบัสามารถติดตามขอ้มูลข่าวสาร 
การดาํเนินการจดัการความรู้ในหน่วยงานไดอ้ยา่งต่อเนื�อง  ควรทาํการสื�อสารกบับุคลากร ซึ� งอาจดาํเนินการ
ไดโ้ดย  การจดัทาํวารสาร/จุลสารการจดัการความรู้  การจดัทาํเวบ็ไซตก์ารจดัการความรู้  การจดัทาํบนัทึก
บทความของตนเอง (Personal Journal) ลงบนเวบ็ไซต ์หรือ web blog ซึ� งมีเครื�องมือหรือซอฟทแ์วร์ที�ใชใ้น
การเขียน Blog ไดม้ากมาย เช่น WordPress, Movable Type เป็นตน้  
 

2. ขั�นตอนการจัดทําแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย

อบุลราชธานี ประจําปีงบประมาณ 2553  

ขั�นตอนที* 1  :   กาํหนดโครงสร้างทมีงานการจัดการความรู้ 
คูมื่อการจดัแผนการจดัการความรู้ พ.ศ 2549 โดยสํานกังาน ก.พ.ร.และสถาบนัเพิ�มผลผลิตแห่งชาติ  ได้

เสนอแนะแนวทางการพิจารณาโครงสร้างทีมงาน KM เพื�อจะมีบุคลากรที�ตอ้งเกี�ยวขอ้งและ/หรือมีส่วนที�
ตอ้งสนบัสนุนต่อการดาํเนินการตามเป้าหมาย KM ที�เลือกไวใ้ห้บรรลุผลสําเร็จตามแผนนั8น มีกลุ่มบุคลากร
ที�ควรพิจารณาดงันี8 คือ 

1. ผูบ้ริหารระดบัสูงสุด จะตอ้งมีส่วนร่วมในการกาํหนดโครงสร้างทีมงาน KM 
2. หน่วยงานเจา้ของกระบวนงานตามเป้าหมาย KM (Work Process Owner) ควรประกอบดว้ย  ผูบ้ริหาร

ระดบัสูงของหน่วยงานนั8น, ผูรั้บผดิชอบกระบวนงานนั8น 
3. หน่วยขา้มสายงาน (Cross Functional Unit) ที�ตอ้งเกี�ยวขอ้ง และ/หรือ  มีส่วนที�ตอ้งสนบัสนุนต่อการ

ดาํเนินการตามเป้าหมาย  KM  เช่น หน่วยงาน  IT, ทรัพยากรบุคคล, สื�อสาร/ประชาสัมพนัธ์, หน่วย
พิจารณาภาพรวมค่าใชจ่้ายขององคก์ร  ฯลฯ ควรประกอบดว้ย  ผูบ้ริหารระดบัสูงของหน่วยงานนั8น, 
ตวัแทนผูรั้บผดิชอบหน่วยงาน 

4. หน่วยงาน หรือบุคคลอื�นๆ ที�เหมาะสม และผูบ้ริหารระดบัสูงสุดตอ้งการมอบหมาย 
เมื�อพิจารณาจากโครงสร้างทีมงาน KM ดงักล่าวขา้งตน้ พบว่ามีความสอดคลอ้งกบัคณะกรรมการ

ประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะฯ จึงไดป้รับเปลี�ยนชื�อคณะกรรมการเป็น คณะกรรมการประกนัคุณภาพ
การศึกษาและการจดัการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์   โครงสร้างของคณะกรรมการประกอบดว้ย  

1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์    ประธานกรรมการ 
  2.  รองคณบดีฝ่ายประกนัคุณภาพและสารสนเทศ  รองประธานกรรมการ 
  3.  รองคณบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ 
  4.  รองคณบดีฝ่ายแผนและวจิยั    กรรมการ 
  5.  รองคณบดีฝ่ายวชิาการ     กรรมการ 
  6.  ผูช่้วยคณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา   กรรมการ 
  7.  หวัหนา้กลุ่มวชิาชีวเภสัชศาสตร์   กรรมการ 
  8.  หวัหนา้กลุ่มวชิาเภสัชเคมีและเทคโนโลยเีภสัชกรรม กรรมการ 
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  9.  หวัหนา้กลุ่มวชิาเภสัชกรรมปฏิบติั   กรรมการ 
  10. ประธานคณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ  กรรมการ 
  11. ตวัแทนคณาจารยจ์ากกลุ่มวชิาของคณะฯ  กรรมการ 
  12. ผูช่้วยคณบดีฝ่ายพฒันาคุณภาพการศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 
  13. นกัวชิาการการศึกษา     กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
  14. หวัหนา้สาํนกังานเลขานุการ    กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
โดยเพิ�มหนา้ที�เกี�ยวกบัการจดัการความรู้ คือ 

• ทบทวน จดัทาํ ประชาสัมพนัธ์ และดาํเนินการตามแผนการจดัการความรู้ของคณะเภสัชศาสตร์ 

• ติดตามประเมินผลความสาํเร็จของการจดัการความรู้  
และกาํหนดบทบาทของคณะกรรมการฯ ในการดาํเนินงานดา้นการจดัการความรู้ ดงันี8       

 

 

 

 

 

 

 

หัวหน้า 
(ผู้ช่วยคณบดฝ่ีายพฒันา
คุณภาพการศึกษา) 

ทมีงาน 
(กรรมการ) 

ที*ปรึกษา 
(รองคณบดฝ่ีายประกนัคุณภาพและสารสนเทศ) 

เลขานุการ 
(กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) 

- ให้การสนบัสนุนในดา้นต่างๆ เช่น ทรัพยากร  
- ให้คาํปรึกษาแนะนาํและร่วมประชุมเพื�อการตดัสินใจแก่คณะทาํงาน 

- จดัทาํแผนงานการจดัการความรู้ในองคก์รเพื�อนาํเสนอประธาน 
- รายงานผลการดาํเนินงานและความคืบหนา้ต่อประธาน 
- ผลกัดนั ติดตามความกา้วหนา้และประเมินผลเพื�อปรับปรุงแกไ้ข 
- ประสานงานกบัคณะที�ปรึกษาและคณะทีมงาน 

- ดาํเนินการตามแผนงานที�ไดรั้บมอบหมาย 
- จดัทาํรายงานความคืบหนา้ของงานในส่วนที�รับผิดชอบ 
- เป็น “แบบอยา่งที�ดี” ในเรื�องการจดัการความรู้ 
- เป็น Master Trainer ดา้นการจดัการความรู้ 

ประธาน 
(คณบด)ี 

- ให้คาํปรึกษาเกี�ยวกบัการดาํเนินการ 
  และอุปสรรคต่างๆที�เกิดขึ8นกบัคณะทาํงาน 

- นดัประชุมคณะทาํงานและทาํรายงานการประชุม 
- รวบรวมรายงานความคืบหนา้การดาํเนินงาน 
- ประสานงานกบัคณะทีมงานและหวัหนา้ 
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ขั�นตอนที* 2  :   กําหนดแผนกลยุทธ์การดําเนินงาน KM ตามกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge 

Management Process) 
เพื�อใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตามกระบวนการจดัการความรู้ (KM Process) คณะกรรมการฯ จึงไดจ้ดัทาํ

แผนแมบ่ทการดาํเนินงาน KM ดงันี8  
ลาํดบั KM process ปีงบประมาณ 2553 ปีงบประมาณ 2554 

วธีิการสู่ความสําเร็จ ระยะเวลา วธีิการสู่ความสําเร็จ ระยะเวลา 

1 การบง่ชี8ความรู้ กาํหนดขอบเขตและเป้าหมาย 
KM  

ต.ค. 52–เม.ย.53 กาํหนดขอบเขตและเป้าหมาย KM ส.ค. 53- ก.ย. 53 

2 การสร้างและ
แสวงหาความรู้ 

จดัทาํแผนปฏิบติัการการจดัการ
ความรู้  

ต.ค. 52–เม.ย.53 จดัทาํแผนปฏิบติัการการจดัการ
ความรู้ 

ต.ค. 53-พ.ย. 53 

3 การจดัความรู้ให้
เป็นระบบ 

กาํหนดหมวดหมูใ่ห้องคค์วามรู้ที�
แลกเปลี�ยนเรียนรู้ในแผนปฏิบติั
การและพฒันา   software ที�ใช้
จดัเกบ็ 

ต.ค. 52–เม.ย.53 กาํหนดหมวดหมูใ่ห้องคค์วามรู้ที�
แลกเปลี�ยนเรียนรู้ในแผนปฏิบติั
การและปรับปรุง   software ที�ใช้
จดัเกบ็ 

ต.ค. 53-พ.ย. 53 

4 การประมวล
และกลั�นกรอง
ความรู้ 

ผูเ้รียบเรียง/ผูถ่้ายทอด ทบทวน
ปรับปรุงเนื8อหาขององคค์วามรู้ที�
ไดใ้ห้สมบูรณ์  สามารถนาํไปใช้
ปฏิบติัได ้

ก.ย. 53 ผูเ้รียบเรียง/ผูถ่้ายทอดปรับปรุง
เนื8อหาขององคค์วามรู้ที�ไดใ้ห้
สมบูรณ์  สามารถนาํไปใชป้ฏิบติั
ได ้

ก.ย. 54 

5 การเขา้ถึงความรู้ พฒันา web blog ดว้ย WordPress 
 

ต.ค. 52-มี.ค. 53 ปรับปรุง web blog ต.ค. 53-ธ.ค. 53 

6 การแบง่ปัน
แลกเปลี�ยน
ความรู้ 

- ดาํเนินการตามแแผนปฏิบติัการ
การจดัการความรู้ ดว้ยรูปแบบ
การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ที�ระบุไว ้
- พฒันา web blog ดว้ย 
WordPress 

ต.ค. 52–ก.ย.53 
 
 
ต.ค. 52-มี.ค. 53 

- ดาํเนินการตามแแผนปฏิบติัการ
การจดัการความรู้ ดว้ยรูปแบบการ
แลกเปลี�ยนเรียนรู้ที�ระบุไว ้
- ปรับปรุง web blog 

ต.ค. 53-ก.ย. 53 
 
 
ต.ค. 53-ธ.ค. 53 

7 การเรียนรู้ ประเมินผลแผนปฏิบติัการการ
จดัการความรู้ 

ก.ย. 53 ประเมินผลแผนปฏิบติัการการ
จดัการความรู้ 

ก.ย. 54 

 
ขั�นตอนที* 3 :  กาํหนดขอบเขต KM (KM Focus Areas)  
การบ่งชี8ความรู้หรือการกาํหนดขอบเขต KM ที�องคก์รมีอยู/่จาํเป็นต่อองค์กร ที�จะนาํมาดาํเนินการจดั

กิจกรรมแลกเปลี�ยนรู้นั8น มีแนวทางในการกาํหนดขอบเขตดงันี8  
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•   แนวทางที� 1  เป็นความรู้ที�จาํเป็นสนบัสนุนพนัธกิจ/ วสิัยทศัน์/  ประเด็นยทุธศาสตร์ ในระดบั  
     ของหน่วยงานตนเอง หรือ 

•  แนวทางที�    2     เป็นความรู้ที�สาํคญัต่อองคก์ร หรือ 

•  แนวทางที�    3     เป็น ปัญหาที�ประสบอยู ่และสามารถนาํ KM มาช่วยได ้หรือ 

•  แนวทางอื�นนอกเหนือจากแนวทางที� 1,2,3 ที�หน่วยงานเห็นวา่เหมาะสม   
ในปีงบประมาณ 2553 คณะกรรมการฯ ไดเ้ลือกใชแ้นวทางที� 1 คือบ่งชี8ความรู้หรือกาํหนดขอบเขต KM 

ใหส้อดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ของคณะฯ ที�เสนอและพิจารณาโดยคณะกรรมการฯ สรุปไดด้งันี8  
ประเดน็ยุทธศาสตร์ องค์ความรู้ที*จาํเป็น 
ดา้นการผลิตบณัฑิต 1. การวจิยัเพื�อพฒันาการเรียนการสอน และ e-learning 

2.การวดัและประเมินผลการศึกษา 
3.การสอดแทรกจริยธรรมในการเรียนการสอน 
4. การเรียนการสอนที�เนน้ผูเ้นน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

ดา้นการพฒันานกัศึกษา 1. การทาํงานร่วมกบัชุมชน 
ดา้นการวจิยั 
 

1. การใชเ้ทคโนโลยเีพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการศึกษาวจิยั 
2. เทคนิคการบริหารงานวจิยั 
3.เทคนิคการวเิคราะห์ดว้ย HPLC 

ดา้นการพฒันาองคก์รและระบบบริหาร 1. การจดัการความรู้ (KM) 
2. แผนบริหารความเสี�ยง 
3. แผนยทุธศาสตร์ 
4. ระบบแท่งเงินเดือน 

Desired State of KM Focus Areas 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ 

กระบวนงาน 

KM Focus Areas 

พันธกิจ/วสัิยทศัน์ 

ความรู้ที2สําคัญต่อองค์กร  

• ความรู้เกี2ยวกับลูกค้า  

• ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ 

• ประสบการณ์ความรู้ที2องค์กรสั2 งสม 

• ความรู้เกี2ยวกับกระบวนการ 

•

ปัญหา 

KM Action Plans 

  1 
  2 

  3 

((ขอบเขตขอบเขต  KKMM))  

((เป้าหมายเป้าหมาย  KKMM))  

((WWoorrkk  pprroocceessss))  

((แผนการจัดการความรู้แผนการจัดการความรู้))  
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ องค์ความรู้ที*จาํเป็น 
5. แผนกลยทุธ์ทางการเงิน 
6. แผนพฒันาบุคลากร 

ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 

1. การดาํเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา 
 

ดา้นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

1. การนาํระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการบริหารจดัการ 
2.  เทคนิคการใชง้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 

ดา้นการสร้างเสริมสุขภาพ 
(การสร้างเสริมสุขภาพถูกกาํหนดเป็นอัต
ลักษณ์หนึ� งในตัวบ่งชี8 ของการประกัน
คุณภาพของคณะฯ) 

1. รูปแบบการนาํการสร้างเสริมสุขภาพสอดแทรกในการดาํเนินการ
เรียนการสอน 
2.  การดาํเนินงานกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 

 
อย่างไรก็ตามเพื�อในเกิดการมีส่วนร่วมในการจดัการความรู้ของบุคลากรทุกระดบัทั�วทั8งองค์กร  ใน

ปีงบประมาณ 2554  จะดาํเนินการบ่งชี8ความรู้หรือการกาํหนดขอบเขต KM  โดยให้บุคลากรทุกคนร่วม
เสนอหวัขอ้ที�สนใจตอ้งการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ (ประมาณ ส.ค. 53- ก.ย. 53)  ซึ� งคณะกรรมการจะพิจารณา
เลือกหวัขอ้ตามความเหมาะสมต่อไป  

 
ตวัอยา่งการพิจารณาเลือกองค์ความรู้หรือขอบเขต KM  (ในคู่มือการจดัแผนการจดัการความรู้ พ.ศ 2549 
โดยสาํนกังาน ก.พ.ร.และสถาบนัเพิ�มผลผลิตแห่งชาติ) 

เกณฑ์การกาํหนดขอบเขต KM 
ขอบเขต KM 

ที* …. 

ขอบเขต KM  

ที* ... 
…....... 

ขอบเขต KM  

ที* ... 

1.สอดคลอ้งกบัทิศทางและยทุธศาสตร์     
2.ปรับปรุงแลว้เห็นไดช้ดัเจน (เป็นรูปธรรม)     
3.มีโอกาสทาํไดส้าํเร็จสูง     
4.ตอ้งทาํ  คนส่วนใหญ่ในองคก์รตอ้งการ     
5.ผูบ้ริหารใหก้ารสนบัสนุน     
6.เป็นความรู้ที�ตอ้งจดัการอยา่งเร่งด่วน     
7……………………………     
8.<อื�นๆ เพิ�มเติมได ้ตามความเหมาะสม>     

รวมคะแนน     

หมายเหตุ : เกณฑก์ารใหค้ะแนน คือ มาก = 6, ปานกลาง = 3, นอ้ย = 1 
<เกณฑค์ะแนนสามารถปรับเปลี�ยนตามความเหมาะสมได>้ 

* หมายเหต ุจะทาํการ update แบบฟอร์มที�ไดใ้ชจ้ริงในภายหลงั 
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ขั�นตอนที* 4 :  จัดทาํแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ (ตามปีงบประมาณ) 
เมื�อไดข้อบเขต KM (KM Focus Areas) ที�จะดาํเนินการแลว้ ขั8นตอนต่อมาคือจดัทาํแผนปฏิบติัการการ

จดัการความรู้ (ตามปีงบประมาณ)  โดยระบุเป้าหมาย KM (Desired State)  ตวัชี8 วดั (ที�วดัผลไดเ้ป็นรูปธรรม) 
วธีิการสู่ความสาํเร็จ  ระยะเวลาที�จะดาํเนินการ ผูรั้บผดิชอบ รวมถึงงบประมาณดาํเนินการ   
หมายเหตุ  : ระยะเวลาที�จะดาํเนินการไดแ้บ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ กิจกรรมที�จะดาํเนินการแลว้เสร็จในเดือน
พฤษภาคม (ต.ค.-พ.ค.) และกิจกรรมที�จะดาํเนินการแลว้เสร็จในเดือนกนัยายน (ต.ค-ก.ย) เพื�อให้สอดคลอ้ง
กบัการประกนัคุณภาพการศึกษาที�ประเมินผลการดาํเนินงานตามรอบปีการศึกษา 
 
ตวัอยา่งการนาํขอบเขต KM มาจดัทาํแผนปฏิบติัการจดัการความรู้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ :  ดา้นการพฒันานกัศึกษา 

         เป้าประสงค ์

เพื�อพฒันาให้นกัศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้ในวิถีชีวิตและทกัษะชีวิตที�จาํเป็นเพื�อ
การอยูร่่วมกนักบัผูอื้�นในสังคมไดอ้ยา่งศานติสุข มีประโยชน์และลดความเห็นแก่ตวั 

องค์ความรู้ที*จําเป็น :   
องค์ความรู้ วธีิการสู่           

ความสําเร็จ 

เป้าหมาย ตัวชี�วดั ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

1. การทาํงานร่วมกบัชุมชน 
 
 

- ประชุมถอดบทเรียน
การจดักิจกรรมใน
ชุมชนโดยนกัศึกษา 
-  แลกเปลี�ยนเรียนรู้ 
ผา่น web blog 

นกัศึกษาสามารถจดั
กิจกรรมในชุมชนได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

- มีการถ่ายทอด

และเผยแพร่
บทเรียนการจดั
กิจกรรมนกัศึกษา
โดยทาํงานร่วมกบั
ชุมชนผา่น web 
blog 

ต.ค.52- 
ก.ย. 53 

 
 
 

งานประกนั
คุณภาพและ
สารสนเทศและ 
งานกิจการ
นกัศึกษา 

* โครงการการจดัการความรู้เพื�อพฒันาคณะเภสัชศาสตร์ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี ประจาํปี 2553 ศึกษาไดจ้ากเอกสารแนบที� upload ไว ้

 
ขั�นตอนที* 5 :  การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้  และติดตามผลการดําเนินงาน 
การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้  ทาํการดําเนินตามแผนและติดตามผลการ

ดาํเนินงาน  เพื�อใหแ้ผนปฏิบติัการการจดัการความรู้บรรลุเป้าหมายตามตวัชี8 วดั  โดยติดตาม 2 ระยะคือผล
การดาํเนินงานในช่วง ต.ค.-พ.ค. และ มิ.ย.-ก.ย.  ของรอบปีงบประมาณ 
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ตวัอยา่งแบบรายงานผลการติดตามการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัการจดัการความรู้ 
องค์ความรู้ วธีิการสู่ความสําเร็จ เป้าหมาย ตัวชี�วดั ระยะเวลา ผลการ

ดาํเนินงาน 

ผู้รับผดิชอบ 

1. การทาํงาน
ร่วมกบัชุมชน 
 
 

ประชุมถอดบทเรียน
การจดักิจกรรมใน
ชุมชนโดยนกัศึกษา 
 

นกัศึกษาสามารถ
จดักิจกรรมใน
ชุมชนไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 

มีการถ่ายทอดและ
เผยแพร่บทเรียนการ
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 งานประกนั
คุณภาพและ
สารสนเทศ
และงานกิจการ
นกัศึกษา แลกเปลี�ยนเรียนรู้ ผา่น 

web blog 

* แบบรายงานผลการติดตามการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัการจดัการความรู้ ประจาํปีงบประมาณ 2553 ดงัเอกสารแนบที� 
upload ไว ้

 

ขั�นตอนที* 6 : การนําผลการดําเนินงานมาใช้ในปรับปรุงแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ 
เมื�อการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัการการจดัการความรู้แลว้เสร็จ คณะกรรมการฯ นาํผลการดาํเนินงาน

มาทบทวน ร่วมกบัหวัขอ้หรือองคค์วามรู้ที�เสนอโดยบุคลากรทั8งหมด  เพื�อทาํการคดัเลือก/กาํหนดขอบเขต
ของ KM ในการปรับปรุงแผนการจดัการความรู้ต่อไป 
 
เอกสารอ้างองิ  

1. คู่มือการจดัทาํแผนการจดัการความรู้ พ.ศ. 2549  โครงการพฒันาส่วนราชการให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้และการจดัการความรู้ในส่วนราชการ  โดยสํานกังาน ก.พ.ร. และสถาบนัเพิ�มผลผลิต
แห่งชาติ 

2. การจดัการความรู้กบัการบริหารราชการแนวใหม่ โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช  สถาบนัส่งเสริมการ
จดัการความรู้เพื�อสังคม 


