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1. ทฤษฎีและหลักการการจัดการความรู้ ในองค์ กร
1.1 ทีม* าและความสํ าคัญของการจัดการความรู้ ในองค์ กร
การจัดการความรู ้ในองค์กร (Knowledge Management หรื อ KM) เป็ นกระบวนการรวบรวมองค์
นกระบวน
ความรู ้ ที มี อยู่ใ นองค์ก ร ซึ ง กระจัดกระจายอยู่ใ นตัวบุ ค คลหรื
ค ลหรื อเอกสาร มาพัฒนาให้เป็ นระบบ เพือให้
บุคลากรทุกคน สามารถเข้าถึงความรู ้ พัฒนาตนเองให้เป็ นผูร้ ู ้ และนํนําความรู ้ ไปใช้ในการปฏิ
นการ บตั ิงานและ
พัฒนางานได้
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทําให้เกิดการพัฒนาฐานความรู ้หรื อทุนปั ญญาขององค์กรอย่างต่อเนือง
ส่ งผลให้องค์กรเป็ นองค์
องค์การแห่งการเรี ยนรู ้ (Learning Organization หรื อ LO) ทีสามารถเพิ
สามารถ มขีดสมรรถนะ
ในเชิงแข่งขันได้สูงสุ ด
ทั8งนี8องค์ความรู ้ในองค์กรมี 2 ประเภท ได้แก่
1. ความรู ้ ที ชัด แจ้ง (Explicit หรื อ Codified
Knowledge) คือความรู ้ทีสามารถรวบรวม ถ่ายทอด
ได้ ด้วยวิวิธีต่างๆ เช่น การบันทึก ทฤษฎี แนวปฏิบตั ิ
คูม่ ือต่างๆ
2. ความรู ้ทีฝังลึก (Tacit Knowledge) เป็ นความรู ้ที
ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรื อสัญชาตญาณ
ของแต่ละบุคคล ซึ งยากต่อการเล่าหรื อเขียนออกมา
ใ ห้ ผู ้ อื น ทร าบ หรื อ เข้ า ใ จ จํ า เ ป็ น ต้ อ งอ าศั ย
กระบวนการต่างๆ เปลียนให้เป็ นความรู ้ทีชดั แจ้งซึ ง
สามารถแลกเปลี ย นกันได้โดยง่ าย เช่ น ทัก ษะใน
การทํางาน งานฝี มือ การคิดเชิงวิเคราะห์
จากอรรถประโยชน์ดงั กล่าวทีเกิดจากการจัดการความรู ้จึงได้มีองค์กรและหน่
รและหน่วยงานต่
ยงาน างๆ นําไปใช้
เพือเพิมศักยภาพและสมรรถนะของ
ขององค์กรหรื อหน่ วยงานตนเอง ดังนั8นเพือให้หน่ วยงานของรัฐบริ หาร
ราชการเกิ
เกิดผลสัมฤทธิ2ตอ่ ภารกิจของรัฐ จึงได้มีการบรรจุการจัดการความรู ้ในองค์กรไว้
ไว้ในพระราชกฤษฎี
น
กา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ.
พ 2546 หมวด 3 มาตรา 11 ส่ วนราชการมีหน้าที
พัฒนาความรู ้ในส่ วนราชการ เพือให้มีลกั ษณะเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้อย่
อย่างสมําเสมอ โดยต้องรับรู ้ขอ้ มูล
ข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู ้ในด้านต่าง ๆ เพือนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิราชการได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ วและเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั8งต้องส่ งเสริ มและพัฒนาความรู ้ความสามารถ สร้าง
วิสัยทัศน์และปรับเปลียนทัศนคติของข้าราชการในสั
ราชการในสังกัดให้เป็ นบุคลากรทีมีประสิ ทธิ ภาพและมีการเรี ยนรู ้
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ร่ วมกัน ทั8งนี8 เพือประโยชน์ในการปฏิบตั ิราชการของส่ วนราชการให้สอดคล้องกับการบริ หารราชการให้
เกิดผลสัมฤทธิ2ตามพระราชกฤษฎีกานี8
มหาวิทยาลัยเป็ นองค์กรทีมีองค์ความรู ้ทีเกิดขึ8นมากมาย ทั8งความรู ้ทีชดั แจ้ง และความรู ้ทีฝังอยูใ่ น
บุคคล เช่น เทคนิคของการสอนและวิธีการถ่ายทอดความรู ้ให้แก่นกั ศึกษา เทคนิคการวัดและประเมินผล
การศึกษา แนวคิดและวิธีการจัดการงานวิจยั ของนักวิจยั ทีประสบความสําเร็ จ การบริ หารจัดการหลักสู ตร
และโครงการที ป ระสบความสํ า เร็ จ ตลอดจนการแก้ปั ญ หาต่ า งๆที เ กิ ด ขึ8 น ภายในหน่ ว ยงาน ดัง นั8น
กระบวนการถ่ายทอดและสนับสนุ นให้คนในองค์กรได้เข้าใจและเรี ยนรู ้จากกันและกันผ่านกระบวนการ
ของการเสวนา การอภิปราย การสร้างเครื อข่ายหรื อกลุ่มผูป้ ฏิบตั ิ (Community of Practice หรื อ CoP) จะเป็ น
เครื องมือสําคัญทีทาํ ให้หน่วยงาน เกิดสังคมแห่งการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนือง และพั
พัฒนาไปสู่ การเป็ นองค์กรแห่ง
การเรี ยนรู ้ทีแท้จริ ง
1.2 กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)
การดําเนินงานจัจัดการความรู ้ในองค์กร สามารถจําแนกออกเป็ น 7 ขั8นตอนดังนี8
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ทีม* า

ขันตอน (Process)

เราต้องมีความรู ้เรื องอะไร?
เรามีความรู ้เรื องนั8นหรื อยัง?

1. การบ่ งชีความรู้
(Knowledge Identification)

ความรู ้อยูท่ ีใคร?
อยูใ่ นรู ปแบบอะไร?
จะเอามาเก็บรวมกันได้อย่างไร?

2. การสร้ างและแสวงหาความรู้
(Knowledge Creation and Acquisition)

จะแบ่งประเภทหัวข้ออย่างไร?

3. การจัดความรู้ ให้ เป็ นระบบ
(Knowledge Organization)

จะทํา ให้ เ ข้า ใจง่ า ยและสมบู ร ณ์ ไ ด้ 4. การประมวลและกลัน* กรองความรู้
อย่างไร?
(Knowledge Codification and
Refinement)
เรานําความรู ้มาใช้งานได้ง่ายหรื อไม่? 5. การเข้ าถึงความรู้
(Knowlegde Access)

มีการแบ่งบันความรู ้ให้กนั หรื อไม่?

6. การแบ่ งปันแลกเปลีย* นเรียนรู้
(Knowledge Sharing)

คําอธิบาย
เป็ นการพิจารณาองค์ความรู ้ ทีจาํ เป็ น
ต่ อ การบรรลุ วิ สั ย ทั ศ น์ /พั น ธกิ จ/
เป้ าหมายขององค์กร และพิจารณาว่า
องค์ก รมี อ งค์ค วามรู ้ น8 ี หรื อ ยัง อยู่ใ น
รู ปแบบใด หรื ออยูท่ ีบุคคลใด
เป็ นการสร้ า งองค์ค วามรู ้ ใ หม่ หรื อ
แสวงหาความรู ้จากภายนอก หากองค์
ความรู ้ ทีจ ําเป็ นต่อองค์กรนั8นยังไม่ มี
หรื อ มี ไ ม่ เ พี ย งพอ รวมถึ ง การรั ก ษา
ความรู ้ เ ก่ า และการกําจัดความรู ้ ทีใ ช้
ไม่ได้แล้ว
เป็ นการวางโครงสร้ า งความรู ้ เพื อ
เตรี ย มพร้ อ มสํา หรั บ การเก็ บ ความรู ้
อย่างเป็ นระบบในอนาคต
เป็ นการปรั บ ปรุ งรู ปแบบ เนื8 อหา
เอกสารห รื อ อง ค์ ค วามรู ้ ให้ เ ป็ น
สมบู ร ณ์ มี ม าตรฐาน และใช้ ภ าษา
เดียวกัน
เป็ นการทํา ให้ ผู ้ใ ช้ ค วามรู ้ ส ามารถ
เข้า ถึ ง องค์ ค วามรู ้ ที ต ้อ งการได้ ง่ า ย
สะดวก โดยอาจใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT), Web board หรื อ
บอร์ ดประชาสั ม พั น ธ์ ม าช่ ว ยเพื อ
อํานวยความสะดวก
ทําได้หลายวิธีการ
• กรณี เป็ นความรู ้ทีชดั แจ้งอาจ
จัดทําเป็ น เอกสาร, ฐานความรู ้, หรื อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นต้น
• กรณี เ ป็ นความรู ้ ที ฝั ง ลึ ก ใน
บุ ค คล อาจจัด ทํา เป็ นระบบ ที ม ข้า ม
สายงาน (Cross-functional Team),
กิ จกรรมกลุ่มคุ ณภาพและนวัตกรรม
(Innovation & Quality Circles :
IQCs), ชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ หรื อ
ชุ ม ชนนัก ปฏิ บัติ (Communities of
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ทีม* า

ขันตอน (Process)

คําอธิบาย
Practice : CoP), ระบบพี เ ลี8 ยง
(Mentoring System), การสับเปลี ยน
งาน (Job Rotation), การยื ม ตัว
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 รู ้ (Knowledge
Forum) เป็ นต้น

ความรู ้ น8 ัน ทํา ให้ เ กิ ด ประโยชน์ กับ 7. การเรียนรู้ (Learning)
องค์กรหรื อไม่?

เป็ นการนําความรู ้ไปใช้ประโยชน์ใน
การตัดสิ นใจ แก้ปัญหาและปรับปรุ ง
องค์กร

1.3 ปัจจัยทีม* ีผลต่ อความสํ าเร็จ (Key Success Factors) ของการจัดการความรู้
จากการสัมมนาเพือพัฒนาการสร้ างเครื อข่ายองค์กรการเรี ยนรู ้ เพือการพัฒนาคุ ณภาพมาตรฐาน
การศึ ก ษา(Mini UKM) ครั8ง ที 5 (19-21 มี นาคม 2553) ณ อาราญาน่ า ภูพิมานรี ส อร์ ท อ.ปากช่ อง
จ.นครราชสี มา ได้สรุ ปปั จจัยทีมีผลต่อความสําเร็ จ (Key Success Factors) ของการจัดการความรู ้ ทีได้จาก
การแลกเปลียนเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ของหน่วยงานต่างๆ ซึงสามารถนําไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับบริ บท
ของหน่วยงานตนเองได้ดงั ต่อไปนี8
1. ผู้บริ หาร : การจัดการความรู ้ในองค์กร ผูบ้ ริ หารควรมีบทบาทหน้าทีในการกําหนดนโยบาย
สนันสนุน และมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมทีเกียวข้องกับการพัฒนาองค์กรไปสู่ องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ เช่น
กิจกรรมระดมสมองผูบ้ ริ หาร หรื อการประชุมจัดทําแผนยุทธศาสตร์
2. จิตอาสา : การดําเนินการจัดการความรู ้ในองค์กร องค์กรควรส่ งเสริ มและพัฒนาการทํางานแบบ
จิตอาสาโดย เปิ ดโอกาสให้บุคลากรทีมีความตั8งใจและสนใจในการการพัฒนาองค์กรไปสู่ องค์กรแห่ งการ
เรี ยนรู ้ เข้ามามีบทบาทในการดําเนินงานจัดการความรู ้
3. สร้ างทีมขับเคลื*อน : เพือให้การดําเนินการจัดการความรู ้ในองค์กร มีการขับเคลือนไปข้างหน้าได้
อย่างต่อเนือง องค์กรควรจัดกิจกรรมฝึ กอบรม เพือปูพ8ืนฐานการจัดการความรู ้ในองค์กรและพัฒนาบุคลากร
ให้เป็ นผูท้ ีสามารถดําเนิ นการการจัดการความรู ้ได้ เช่ น การอบรมบุคลากรเพือทําหน้าทีเป็ น คุ ณอํานวย
(Knowledge Facilitator) คอยอํานวยความสะดวกและกระตุน้ การดําเนินการจัดการความรู ้ เป็ นต้น ซึ งจะทํา
ให้องค์กรเกิดการก้าวกระโดดจนถึงระดับการนําองค์กรไปสู่ องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ได้
4. กระบวนการคุณภาพ PDCA (Plan Do Check Act) : เพือให้การดําเนินการจัดการความรู ้ใน
องค์กรเกิดการดําเนินการอย่างต่อเนืองและพัฒนาอย่างมีคุณภาพ ควรทําหลักการ PDCA (Plan Do Check
Act) มาใช้ในการดําเนิ นการกิจกรรมต่างๆ ของการจัดการความรู ้ในองค์กร เริ มตั8งแต่มีกระบวนการวาง
แผนการจัดการความรู ้ มีการปฏิบตั ิการตามแผน มีการนําองค์ความรู ้สู่ การปฏิบตั ิ มีการวิเคราะห์ปรับปรุ ง
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การดําเนินงาน มีคณะทํางานติดตามอย่างจริ งจัง มีการรายงานต่อผูบ้ ริ หารและบุคลากรทุกระดับอย่างทัว ถึง
และมีคณะกรรมการประสานงาน เพือแก้ไขปัญหา
5. การเปิ ดหู เปิ ดตาบุคลากรในองค์ กร : เพือสร้างความเข้าใจถึงความสําคัญของการจัดการความรู้ใน
องค์กรของบุคลากรในองค์กร ซึ งอาจดําเนินการได้หลายรู ปแบบ เช่น การจัดกิจกรรมการประชุมชี8แจงแก่
บุคลากร เป็ นต้น
6. การเปิ ดใจยอมรับ : เพือให้บุคลากรเปิ ดใจยอมรับการดําเนินการจัดการความรู ้ในองค์กร และการ
แลกเปลียนเรี ยนรู ้ องค์กรอาจดําเนินการได้โดย การทํากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การสอดแทรกกิจกรรมการ
ยอมรับความคิดเห็นซึ งกันและกัน เช่น Before Action Review (BAR) และ After Action Review (AAR)
เป็ นต้น
7. การมีส่วนร่ วม : เพือให้เกิดการมีส่วนร่ วมในการจัดการความรู ้จากหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร
และหน่วยงานภายนอก องค์กรควรจัดกิจกรรมเปิ ดโอกาสให้หน่วยงานทีสนใจเข้ามาร่ วมแลกเปลียนเรี ยนรู ้
รวมทั8งเปิ ดรับฟังความคิดเห็น
8. การสร้ างบรรยากาศ : การดําเนิ นการกิจกรรมการจัดการความรู ้ ควรมีการสร้ างบรรยากาศที
เหมาะสมต่อกระบวนการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ การยอมรับความคิดเห็นของบุคลากร ซึ งอาจทําได้ในรู ปแบบ
ต่างๆ เช่น กิจกรรมสภากาแฟ การเปลียนสถานทีแลกเปลียนเรี ยนรู ้ การทําเทคนิค Edutainment มาใช้ใน
การแลกเปลียนเรี ยนรู ้ หรื อการเสริ มสร้างบรรยากาศใหม่ให้เร้าใจ เป็ นต้น
9. การจัดให้ มีเวทีแลกเปลีย* นเรียนรู้ : ในการจัดการความรู ้ องค์กรควรส่ งเสริ ม สนับสนุนให้เกิดเวที
แลกเปลียนความรู ้ (Knowledge Forum) เพือสกัดขุมความรู ้ออกมาจากกระบวนการแลกเปลียนเรี ยนรู ้และ
บันทึกไว้ใช้งานต่อ และเกิดการตืนตัวในการเรี ยนรู ้ ซึ งสามารถดําเนิ นการได้หลายรู ปแบบ เช่น ชุมชน
แห่งการเรี ยนรู ้หรื อ ชุมชนนักปฏิบตั ิ (Communities of Practice : CoP) การเล่าเรื องแบบ SST ( Success
Story Telling ) กระบวนการสุ นทรี ยสนทนา (Dialogue) หรื อ กระบวนการสภากาแฟโลก (World Café)
เป็ นต้น
10. การให้ รางวัล ยกย่ องชมเชย : เป็ นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลียนพฤติกรรมและการมี
ส่ วนร่ วมของบุคลากรในทุกระดับ โดยข้อควรพิจารณาได้แก่ ค้นหาความต้องการของบุคลากร, แรงจูงใจ
ระยะสั8นและระยะยาว, บูรณาการกับระบบทีมีอยู,่ ปรับเปลียนให้เข้ากับกิจกรรมทีทาํ ในแต่ละช่วงเวลา การ
ให้รางวัล ยกย่องชมเชย อาจทําได้โดย การประเมินผลพนักงาน การประกวดเรื องเล่าเร้าพลัง การประกวด
CoP ดีเด่น การมอบโล่ร่างวัลหรื อเกียรติบตั ร หรื อจัดให้มีเงินรางวัลพิเศษ เป็ นต้น
11. การจัดเอกสารประกันคุณภาพ (QA Document) : เพือให้การดําเนิ นงานการจัดการความรู ้ใน
องค์กร สามารถตรวจสอบและประกันคุ ณภาพได้ องค์กรควรเก็บรวมรวมเอกสารทีเกี ยวข้องอย่างเป็ น
ระบบ เช่น จดหมายเวียน ประกาศใช้ แผนดําเนินงาน การถอดบทเรี ยน คู่มือการจัดการความรู ้ การจัดเก็บ
เอกสารทีเป็ นคลังความรู ้ ทั8งนี8อาจใช้ ซอฟท์แวร์มาช่วยในการบริ หารจัดการ
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12. การสื* อสารภายในองค์ กร : เพือให้บุคลากรในองค์กรทุกคน ทุกระดับสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร
การดําเนินการจัดการความรู ้ในหน่วยงานได้อย่างต่อเนือง ควรทําการสื อสารกับบุคลากร ซึ งอาจดําเนินการ
ได้โดย การจัดทําวารสาร/จุลสารการจัดการความรู ้ การจัดทําเว็บไซต์การจัดการความรู ้ การจัดทําบันทึก
บทความของตนเอง (Personal Journal) ลงบนเว็บไซต์ หรื อ web blog ซึ งมีเครื องมือหรื อซอฟท์แวร์ ทีใช้ใน
การเขียน Blog ได้มากมาย เช่น WordPress, Movable Type เป็ นต้น
2. ขันตอนการจัดทําแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ของคณะเภสั ชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ 2553
ขันตอนที* 1 : กําหนดโครงสร้ างทีมงานการจัดการความรู้
คูม่ ือการจัดแผนการจัดการความรู ้ พ.ศ 2549 โดยสํานักงาน ก.พ.ร.และสถาบันเพิมผลผลิตแห่งชาติ ได้
เสนอแนะแนวทางการพิจารณาโครงสร้างทีมงาน KM เพือจะมีบุคลากรทีตอ้ งเกียวข้องและ/หรื อมีส่วนที
ต้องสนับสนุนต่อการดําเนินการตามเป้ าหมาย KM ทีเลือกไว้ให้บรรลุผลสําเร็ จตามแผนนั8น มีกลุ่มบุคลากร
ทีควรพิจารณาดังนี8คือ
1. ผูบ้ ริ หารระดับสู งสุ ด จะต้องมีส่วนร่ วมในการกําหนดโครงสร้างทีมงาน KM
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงานตามเป้ าหมาย KM (Work Process Owner) ควรประกอบด้วย ผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งของหน่วยงานนั8น, ผูร้ ับผิดชอบกระบวนงานนั8น
3. หน่วยข้ามสายงาน (Cross Functional Unit) ทีตอ้ งเกียวข้อง และ/หรื อ มีส่วนทีตอ้ งสนับสนุนต่อการ
ดําเนินการตามเป้ าหมาย KM เช่น หน่วยงาน IT, ทรัพยากรบุคคล, สื อสาร/ประชาสัมพันธ์, หน่วย
พิจารณาภาพรวมค่าใช้จ่ายขององค์กร ฯลฯ ควรประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารระดับสู งของหน่วยงานนั8น,
ตัวแทนผูร้ ับผิดชอบหน่วยงาน
4. หน่วยงาน หรื อบุคคลอืนๆ ทีเหมาะสม และผูบ้ ริ หารระดับสู งสุ ดต้องการมอบหมาย
เมือพิจารณาจากโครงสร้ างทีมงาน KM ดังกล่าวข้างต้น พบว่ามีความสอดคล้องกับคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ จึงได้ปรับเปลียนชือคณะกรรมการเป็ น คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาและการจัดการความรู ้ คณะเภสัชศาสตร์ โครงสร้างของคณะกรรมการประกอบด้วย
1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
ประธานกรรมการ
2. รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ
รองประธานกรรมการ
3. รองคณบดีฝ่ายบริ หาร
กรรมการ
4. รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจยั
กรรมการ
5. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
6. ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
กรรมการ
7. หัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์
กรรมการ
8. หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม กรรมการ
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9. หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบตั ิ
กรรมการ
10. ประธานคณะกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
กรรมการ
11. ตัวแทนคณาจารย์จากกลุ่มวิชาของคณะฯ
กรรมการ
12. ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
13. นักวิชาการการศึกษา
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
14. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
โดยเพิม หน้าทีเกียวกับการจัดการความรู ้ คือ
• ทบทวน จัดทํา ประชาสัมพันธ์ และดําเนินการตามแผนการจัดการความรู ้ของคณะเภสัชศาสตร์
• ติดตามประเมินผลความสําเร็ จของการจัดการความรู ้
และกําหนดบทบาทของคณะกรรมการฯ ในการดําเนินงานด้านการจัดการความรู ้ ดังนี8

ประธาน
(คณบดี)

- ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ เช่น ทรัพยากร
- ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําและร่ วมประชุมเพือการตัดสิ นใจแก่คณะทํางาน

ทีป* รึกษา
(รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ)

หัวหน้ า
(ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา)

- ให้คาํ ปรึ กษาเกียวกับการดําเนินการ
และอุปสรรคต่างๆทีเกิดขึ8นกับคณะทํางาน

- จัดทําแผนงานการจัดการความรู้ในองค์กรเพือนําเสนอประธาน
- รายงานผลการดําเนินงานและความคืบหน้าต่อประธาน
- ผลักดัน ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลเพือปรับปรุ งแก้ไข
- ประสานงานกับคณะทีปรึ กษาและคณะทีมงาน
- นัดประชุมคณะทํางานและทํารายงานการประชุม
- รวบรวมรายงานความคืบหน้าการดําเนินงาน
(กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) - ประสานงานกับคณะทีมงานและหัวหน้า

เลขานุการ

ทีมงาน
(กรรมการ)

- ดําเนินการตามแผนงานทีได้รับมอบหมาย
- จัดทํารายงานความคืบหน้าของงานในส่วนทีรับผิดชอบ
- เป็ น “แบบอย่างทีดี” ในเรื องการจัดการความรู้
- เป็ น Master Trainer ด้านการจัดการความรู้
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ขันตอนที* 2 : กําหนดแผนกลยุทธ์ การดําเนินงาน KM ตามกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge
Management Process)
เพือให้การดําเนินงานเป็ นไปตามกระบวนการจัดการความรู ้ (KM Process) คณะกรรมการฯ จึงได้จดั ทํา
แผนแม่บทการดําเนินงาน KM ดังนี8
ลําดับ
1
2
3

4

5
6

7

KM process

ปี งบประมาณ 2553
วิธีการสู่ ความสําเร็จ
ระยะเวลา
การบ่งชี8ความรู้ กํา หนดขอบเขตและเป้ าหมาย ต.ค. 52–เม.ย.53
KM
การสร้างและ
จัดทําแผนปฏิบตั ิการการจัดการ ต.ค. 52–เม.ย.53
แสวงหาความรู้ ความรู้
การจัดความรู้ให้ กําหนดหมวดหมูใ่ ห้องค์ความรู้ที ต.ค. 52–เม.ย.53
เป็ นระบบ
แลกเปลียนเรี ยนรู้ในแผนปฏิบตั ิ
การและพัฒนา software ทีใช้
จัดเก็บ
การประมวล
ผูเ้ รี ยบเรี ยง/ผูถ้ ่ายทอด ทบทวน
ก.ย. 53
และกลัน กรอง ปรับปรุ งเนื8อหาขององค์ความรู้ที
ความรู้
ได้ให้สมบูรณ์ สามารถนําไปใช้
ปฏิบตั ิได้
การเข้าถึงความรู้ พัฒนา web blog ด้วย WordPress ต.ค. 52-มี.ค. 53
การแบ่งปัน
แลกเปลียน
ความรู้

การเรี ยนรู้

- ดําเนินการตามแแผนปฏิบตั ิการ ต.ค. 52–ก.ย.53
การจัดการความรู้ ด้วยรู ปแบบ
การแลกเปลียนเรี ยนรู้ทีระบุไว้
- พัฒนา web blog ด้วย
ต.ค. 52-มี.ค. 53
WordPress
ประเมินผลแผนปฏิบตั ิการการ
ก.ย. 53
จัดการความรู้

ปี งบประมาณ 2554
วิธีการสู่ ความสําเร็จ
ระยะเวลา
กําหนดขอบเขตและเป้ าหมาย KM ส.ค. 53- ก.ย. 53
จัดทําแผนปฏิบตั ิการการจัดการ
ความรู้
กําหนดหมวดหมูใ่ ห้องค์ความรู้ที
แลกเปลียนเรี ยนรู้ในแผนปฏิบตั ิ
การและปรับปรุ ง software ทีใช้
จัดเก็บ
ผูเ้ รี ยบเรี ยง/ผูถ้ ่ายทอดปรับปรุ ง
เนื8อหาขององค์ความรู้ทีได้ให้
สมบูรณ์ สามารถนําไปใช้ปฏิบตั ิ
ได้
ปรับปรุ ง web blog

ต.ค. 53-พ.ย. 53
ต.ค. 53-พ.ย. 53

ก.ย. 54

ต.ค. 53-ธ.ค. 53

- ดําเนินการตามแแผนปฏิบตั ิการ
การจัดการความรู้ ด้วยรู ปแบบการ
แลกเปลียนเรี ยนรู้ทีระบุไว้
- ปรับปรุ ง web blog

ต.ค. 53-ก.ย. 53

ประเมินผลแผนปฏิบตั ิการการ
จัดการความรู้

ก.ย. 54

ต.ค. 53-ธ.ค. 53

ขันตอนที* 3 : กําหนดขอบเขต KM (KM Focus Areas)
การบ่งชี8ความรู ้หรื อการกําหนดขอบเขต KM ทีองค์กรมีอยู/่ จําเป็ นต่อองค์กร ทีจะนํามาดําเนินการจัด
กิจกรรมแลกเปลียนรู ้น8 นั มีแนวทางในการกําหนดขอบเขตดังนี8
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1

พันธกิจ/วิสัยทัศน์
ประเด็นยุทธศาสตร์

(Work process) กระบวนงาน
KM Focus Areas

3

ความรู้ ท2 สี ําคัญต่ อองค์ กร

• ความรู้เกี2ยวกับลูกค้า

กลยุทธ์

(ขอบเขต KM)

2

• ความสัมพันธ์ กับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ
• ประสบการณ์ ความรู้ท2ีองค์กรสั2งสม
• ความรู้เกี2ยวกับกระบวนการ
•

ปั ญหา

(เป้าหมาย KM) Desired State of KM Focus Areas
(แผนการจัดการความรู้ )

KM Action Plans

• แนวทางที 1 เป็ นความรู้ทีจาํ เป็ นสนับสนุนพันธกิจ/ วิสัยทัศน์/ ประเด็นยุทธศาสตร์ ในระดับ
ของหน่วยงานตนเอง หรื อ
• แนวทางที 2 เป็ นความรู้ทีสาํ คัญต่อองค์กร หรื อ
• แนวทางที 3 เป็ น ปัญหาทีประสบอยู่ และสามารถนํา KM มาช่วยได้ หรื อ
• แนวทางอืนนอกเหนือจากแนวทางที 1,2,3 ทีหน่วยงานเห็นว่าเหมาะสม
ในปี งบประมาณ 2553 คณะกรรมการฯ ได้เลือกใช้แนวทางที 1 คือบ่งชี8ความรู ้หรื อกําหนดขอบเขต KM
ให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ ทีเสนอและพิจารณาโดยคณะกรรมการฯ สรุ ปได้ดงั นี8
ประเด็นยุทธศาสตร์
ด้านการผลิตบัณฑิต

ด้านการพัฒนานักศึกษา
ด้านการวิจยั

ด้านการพัฒนาองค์กรและระบบบริ หาร

องค์ ความรู้ ทจี* าํ เป็ น
1. การวิจยั เพือพัฒนาการเรี ยนการสอน และ e-learning
2.การวัดและประเมินผลการศึกษา
3.การสอดแทรกจริ ยธรรมในการเรี ยนการสอน
4. การเรี ยนการสอนทีเน้นผูเ้ น้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
1. การทํางานร่ วมกับชุมชน
1. การใช้เทคโนโลยีเพือเพิม ประสิ ทธิภาพในการศึกษาวิจยั
2. เทคนิคการบริ หารงานวิจยั
3.เทคนิคการวิเคราะห์ดว้ ย HPLC
1. การจัดการความรู ้ (KM)
2. แผนบริ หารความเสี ยง
3. แผนยุทธศาสตร์
4. ระบบแท่งเงินเดือน
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ประเด็นยุทธศาสตร์

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

องค์ ความรู้ ทจี* าํ เป็ น
5. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
6. แผนพัฒนาบุคลากร
1. การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
1. การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริ หารจัดการ
2. เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ด้านการสร้างเสริ มสุขภาพ
1. รู ปแบบการนําการสร้างเสริ มสุขภาพสอดแทรกในการดําเนินการ
(การสร้ า งเสริ มสุ ขภาพถูก กํา หนดเป็ นอัต เรี ยนการสอน
ลัก ษณ์ ห นึ งในตั ว บ่ ง ชี8 ของการประกั น 2. การดําเนินงานกิจกรรมสร้างเสริ มสุขภาพ
คุณภาพของคณะฯ)

อย่างไรก็ตามเพือในเกิ ดการมีส่วนร่ วมในการจัดการความรู ้ ของบุคลากรทุกระดับทัว ทั8งองค์กร ใน
ปี งบประมาณ 2554 จะดําเนินการบ่งชี8ความรู ้หรื อการกําหนดขอบเขต KM โดยให้บุคลากรทุกคนร่ วม
เสนอหัวข้อทีสนใจต้องการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ (ประมาณ ส.ค. 53- ก.ย. 53) ซึ งคณะกรรมการจะพิจารณา
เลือกหัวข้อตามความเหมาะสมต่อไป
ตัวอย่างการพิจารณาเลือกองค์ความรู ้หรื อขอบเขต KM (ในคู่มือการจัดแผนการจัดการความรู ้ พ.ศ 2549
โดยสํานักงาน ก.พ.ร.และสถาบันเพิม ผลผลิตแห่งชาติ)
เกณฑ์ การกําหนดขอบเขต KM

ขอบเขต KM
ที* ….

1.สอดคล้องกับทิศทางและยุทธศาสตร์
2.ปรับปรุ งแล้วเห็นได้ชดั เจน (เป็ นรู ปธรรม)
3.มีโอกาสทําได้สาํ เร็ จสูง
4.ต้องทํา คนส่วนใหญ่ในองค์กรต้องการ
5.ผูบ้ ริ หารให้การสนับสนุน
6.เป็ นความรู ้ทีตอ้ งจัดการอย่างเร่ งด่วน
7……………………………
8.<อืนๆ เพิม เติมได้ ตามความเหมาะสม>
รวมคะแนน
หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนน คือ มาก = 6, ปานกลาง = 3, น้อย = 1
<เกณฑ์คะแนนสามารถปรับเปลียนตามความเหมาะสมได้>

* หมายเหตุ จะทําการ update แบบฟอร์มทีได้ใช้จริ งในภายหลัง

ขอบเขต KM
ที* ...

….......

ขอบเขต KM
ที* ...

11

ขันตอนที* 4 : จัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ (ตามปี งบประมาณ)
เมือได้ขอบเขต KM (KM Focus Areas) ทีจะดําเนินการแล้ว ขั8นตอนต่อมาคือจัดทําแผนปฏิบตั ิการการ
จัดการความรู ้ (ตามปี งบประมาณ) โดยระบุเป้ าหมาย KM (Desired State) ตัวชี8วดั (ทีวดั ผลได้เป็ นรู ปธรรม)
วิธีการสู่ ความสําเร็ จ ระยะเวลาทีจะดําเนินการ ผูร้ ับผิดชอบ รวมถึงงบประมาณดําเนินการ
หมายเหตุ : ระยะเวลาทีจะดําเนินการได้แบ่งออกเป็ น 2 ช่วงคือ กิจกรรมทีจะดําเนินการแล้วเสร็ จในเดือน
พฤษภาคม (ต.ค.-พ.ค.) และกิจกรรมทีจะดําเนินการแล้วเสร็ จในเดือนกันยายน (ต.ค-ก.ย) เพือให้สอดคล้อง
กับการประกันคุณภาพการศึกษาทีประเมินผลการดําเนินงานตามรอบปี การศึกษา
ตัวอย่างการนําขอบเขต KM มาจัดทําแผนปฏิบตั ิการจัดการความรู้
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนานักศึกษา
เป้ าประสงค์
เพือพัฒนาให้นกั ศึกษาเกิดกระบวนการเรี ยนรู ้ในวิถีชีวิตและทักษะชี วิตทีจาํ เป็ นเพือ
การอยูร่ ่ วมกันกับผูอ้ ืนในสังคมได้อย่างศานติสุข มีประโยชน์และลดความเห็นแก่ตวั
องค์ ความรู้ทจี* ําเป็ น :
องค์ ความรู้
1. การทํางานร่ วมกับชุมชน

วิธีการสู่
ความสําเร็จ

เป้าหมาย

- ประชุมถอดบทเรี ยน
การจัดกิจกรรมใน
ชุมชนโดยนักศึกษา
- แลกเปลียนเรี ยนรู้
ผ่าน web blog

นักศึกษาสามารถจัด
กิจกรรมในชุมชนได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ

ตัวชีวัด

- มีการถ่ายทอด
และเผยแพร่
บทเรี ยนการจัด
กิจกรรมนักศึกษา
โดยทํางานร่ วมกับ
ชุมชนผ่าน web
blog

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.52ก.ย. 53

งานประกัน
คุณภาพและ
สารสนเทศและ
งานกิจการ
นักศึกษา

* โครงการการจัดการความรู ้เพือพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ ให้เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจําปี 2553 ศึกษาได้จากเอกสารแนบที upload ไว้

ขันตอนที* 5 : การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ และติดตามผลการดําเนินงาน
การดํา เนิ น การตามแผนปฏิ บ ัติ ก ารการจัด การความรู ้ ทํา การดํา เนิ น ตามแผนและติ ด ตามผลการ
ดําเนินงาน เพือให้แผนปฏิบตั ิการการจัดการความรู ้บรรลุเป้ าหมายตามตัวชี8วดั โดยติดตาม 2 ระยะคือผล
การดําเนินงานในช่วง ต.ค.-พ.ค. และ มิ.ย.-ก.ย. ของรอบปี งบประมาณ
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ตัวอย่างแบบรายงานผลการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการจัดการความรู ้
องค์ ความรู้
1. การทํางาน
ร่ วมกับชุมชน

วิธีการสู่ ความสําเร็จ
ประชุมถอดบทเรี ยน
การจัดกิจกรรมใน
ชุมชนโดยนักศึกษา
แลกเปลียนเรี ยนรู้ ผ่าน
web blog

เป้าหมาย

ตัวชีวัด

ระยะเวลา

นักศึกษาสามารถ
จัดกิจกรรมใน
ชุมชนได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

มีการถ่ายทอดและ
เผยแพร่ บทเรี ยนการ
จัดกิจกรรมนักศึกษา
โดยทํางานร่ วมกับ
ชุมชนผ่าน web blog

ต.ค.52ก.ย. 53

ผลการ
ดําเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
งานประกัน
คุณภาพและ
สารสนเทศ
และงานกิจการ
นักศึกษา

* แบบรายงานผลการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการจัดการความรู ้ ประจําปี งบประมาณ 2553 ดังเอกสารแนบที
upload ไว้

ขันตอนที* 6 : การนําผลการดําเนินงานมาใช้ ในปรับปรุงแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้
เมือการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการการจัดการความรู ้แล้วเสร็ จ คณะกรรมการฯ นําผลการดําเนินงาน
มาทบทวน ร่ วมกับหัวข้อหรื อองค์ความรู ้ทีเสนอโดยบุคลากรทั8งหมด เพือทําการคัดเลือก/กําหนดขอบเขต
ของ KM ในการปรับปรุ งแผนการจัดการความรู ้ตอ่ ไป
เอกสารอ้างอิง
1. คู่มือการจัดทําแผนการจัดการความรู ้ พ.ศ. 2549 โครงการพัฒนาส่ วนราชการให้เป็ นองค์กรแห่ ง
การเรี ยนรู ้ และการจัดการความรู ้ ในส่ วนราชการ โดยสํานักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิมผลผลิ ต
แห่งชาติ
2. การจัดการความรู ้กบั การบริ หารราชการแนวใหม่ โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิ ช สถาบันส่ งเสริ มการ
จัดการความรู ้เพือสังคม

