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แนวทางการด าเนินการจัดการความรู้ มก.  
ปีการศึกษา 2558 

 ด ำเนินกำรด้วยควำมสมัครใจและตระหนักเห็นควำมส ำคัญของ
ควำมรู้และกำรจัดกำรควำมรู้   ไม่ใช่ถูกบังคับหรือเป็นแฟชัน่ 

 กิจกรรมการจัดการความรู้ต้องแฝงอยู่ในกระบวนการหรืองาน
ประจ าที่ด ำเนินกำรอยู่แล้ว  ไม่ใช่ภำระเพิ่มเติมที่ไม่จ ำเป็น 

 ก่อให้เกิดประโยชน์แก่บุคลำกรและองค์กรอย่ำงเป็นรูปธรรมและ
สำมำรถวัดประเมินผลได ้

 สำมำรถปรับให้มีความเหมาะสมกับปัจจัยแวดล้อมและวัฒนธรรม
องค์กรของแต่ละหน่วยงำน 
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แนวคิดเกี่ยวกับหลักการจัดการความรู้ 

 Transactional Knowledge Management 

 Analytical Knowledge Management 

 Asset Management 

 Process-based Knowledge Management 

 Developmental Knowledge Management 

 Knowledge Creation and Innovation 
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นิยามเกี่ยวกับการจัดการความรู้ 

นิยำมของการจัดการความรู้มีควำมแตกต่ำงกันระหว่ำงองค์กร  ขึ้นอยู่
กับมิติกำรน ำควำมรู้ไปใช้และเป้ำหมำยของกำรใช้ควำมรู้ 

 

แนวทำงกำรนิยำมกำรจัดกำรควำมรู้ที่ดีตำมหลัก 3 M 

M1: Management เป็นกระบวนกำรหรือกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ 

M2: Mean เป็นกำรระบุเป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้ 

M3: Measurement ผลลัพธ์ต้องสำมำรถวัดและประเมินผลได้ 
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การจัดการความรู้ของ มก. 

 ต้องเกิดประโยชน์ที่คุ้มค่ำแก่หน่วยงำน 

 ผลลัพธ์ของกำรด ำเนินกำรต้องสนับสนุนกำรด ำเนินกำรเพื่อบรรลุ
เป้ำหมำยของหน่วยงำน 

 การจัดการความรู้ควรสำมำรถปรับให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของ 
EdPEx ได้ โดยไม่จ ำเป็นต้องเปลี่ยนกิจกรรมหรือด ำเนินกำรอะไร
เพิ่มเติมจนกลำยเป็นภำระ 
 

5 



การจัดการความรู้ กับ EdPEx 

หมวด 4 กำรวัดผล กำรวิเครำะห์และกำรจัดกำรควำมรู้ (90 คะแนน) 

4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ก. ความรู้สถาบัน 
 กำรจัดกำรควำมรู้   --------------------------- 

 กำรเรียนรู้ระดับสถำบัน  --------------------- 
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การจัดการความรู้ กับ EdPEx 

หมวด 4 กำรวัดผล กำรวิเครำะห์และกำรจัดกำรควำมรู้ (90 คะแนน) 

4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ข. ข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 คุณภำพของข้อมูลและสำรสนเทศ  --------------    ทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง + 

 ควำมปลอดภัยของข้อมูลและสำรสนเทศ ----------- 

 ควำมพร้อมใช้ของข้อมูลและสำรสนเทศ --------- 

 คุณสมบัติของฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  ------ 

 ควำมพร้อมใช้ในภำวะฉุกเฉิน --------------------------- 
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การจัดการความรู้ กับ EdPEx : ก. ความรู้สถาบัน 

(1) การจัดการความรู้ 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการจัดการความรู้ของสถาบัน 

– รวบรวมและถ่ายทอดควำมรู้ของบุคลำกร 

– ผสมผสำนและหำควำมสัมพันธ์ของข้อมูลจำกแหล่งต่ำงๆ เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ 

– ถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ ระหว่ำงสถำบันกับผู้เรียน ลูกค้ำกลุ่มอื่น ผู้ส่ง
มอบ คู่ควำมร่วมมือทั้งที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร 

– รวบรวมความรู้และถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ไปใช้ใน  กำรสร้ำงนวัตกรรม
และกระบวนกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ 
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การจัดการความรู้ กับ EdPEx ก. ความรู้สถาบัน 

2. การเรียนรู้ระดับสถาบัน 
สถำบันใช้ความรู้และทรัพยากรอย่ำงไร เพื่อให้การเรียนรู้ฝงัลึกเขา้
ไปในวิถีการปฏิบัติงานของสถำบัน 
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การจัดการความรู้ กับ EdPEx 

(1) การจัดการความรู้ 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการจัดการความรู้ของสถาบัน 
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กระบวนการจัดการความรู้ ท าอย่างไร 

1. รวบรวมและถ่ำยทอดควำมรู้ของบุคลากร 

2. ผสมผสานและหาความสัมพันธ์ของข้อมูลจากแหล่งต่างๆเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ 

3. ถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ ระหว่ำงสถำบันกับผู้เรียน ลูกค้ำกลุ่มอ่ืน ผู้ส่งมอบ 
คู่ควำมร่วมมือทั้งที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร 

4. รวบรวมควำมรู้และถ่ำยทอดควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ไปใช้ในกำรสร้ำงนวัตกรรมและ
กระบวนกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ 



1. รวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของบุคลากร 
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ตัวอย่าง 

1.ก ำหนดบทบำทหน้ำที่ของบุคลำกรในงำนต่ำงๆ ให้สำมำรถท ำงำนทดแทน
กันได ้ในระดับที่ต้องกำร เช่นฝ่ำย ภำควิชำ เป็นต้น 

2.จับคู่เรียนรู้และท ำงำนร่วมกันแบบ Senior-Junior หรือ Peer-Peer 

3.ก ำหนดรูปแบบกำรเรียนรู้และกำรถ่ำยทอดควำมรู้ที่เป็นระบบ 

4.ทดลองและท ำงำนทดแทน 

5.จัดเก็บควำมรู้ในรูปแบบที่ง่ำยต่อกำรเรียนรู้และน ำไปใช้ เช่น บันทึก 1 แผ่น, 
Video Clip เป็นต้น 

 



รูปแบบการเรียนรู้ระหว่างเพื่อนและการท างานทดแทน 

บุคลากร ประสานงาน ระบบฐานข้อมูล เวบ็ไซต์ พฒันาระบบงาน บริการด้าน ICT 

นำยสมบัต ิ S1 P 

 

S2 

นำยสมศักดิ์ P S1 S2 

นำงสมศรี S2 S1 P S2 

นำงสมสมร S2 P S1 S1 

นำยสมโชค  S2 P 
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2. ผสมผสานและหาความสัมพันธ์ของข้อมูลจากแหล่ง
ต่างๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
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ขึ้นอยู่กับรูปแบบและวิธีการของแต่ละหนว่ยงาน  โดยอาจเน้นที่
งานวิจัยและพัฒนา  รวมถึงงานบริการวิชาการก็ได้ เช่น  

– กำรจัดกำรควำมรู้เพื่องำนพัฒนำผลิตภัณฑ/์บริกำรใหม่    

– กำรจัดกำรควำมรู้ในกระบวนกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อองค์ควำมรู้ใหม ่

– กำรจัดกำรควำมรู้เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ในกำรให้บริกำรวิชำกำร 

– กำรสร้ำงทีมงำนจำกบุคลำกรที่หลำกหลำย 

 



3. ถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์….. 
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ตัวอย่าง 

กำรด ำเนินกำรตำมเดิมที่เคยท ำเช่น การสัมมนา การอบรม 

1.เพิ่มกำรบันทึกกิจกรรมในรูปแบบสื่อที่เหมำะสมตำมแต่ที่องค์กร
สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ได้ง่ำยเช่น VDO 

2.เพิ่ม LOGO                            ในกิจกรรมเพื่อเป็นกำรเน้นว่ำ
กิจกรรมดังกล่ำวเป็นกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ของ มก. 

3. รวบรวมจัดเก็บสื่อและควำมรู้ต่ำงๆ เพื่อแบ่งปัน     

 



4. รวบรวมความรู้และถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ ... 
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1. สำมำรถเช่ือมโยงกับข้อ 1-3 ได ้

2. จัดท ำศูนย์กลำงในกำรจัดเก็บควำมรู้หรือตัวเชื่อมโยงไปยังแหล่ง
จัดเก็บควำมรู้ของหน่วยงำนต่ำงๆ  

 



การจัดการความรู้ กับ EdPEx 

2. การเรียนรู้ระดับสถาบนั  
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สถาบันใช้ความรู้และทรัพยากรอย่างไร เพื่อให้การเรียนรู้ฝังลึกเข้าไปในวิถี
การปฏิบัติงานของสถาบัน 
 

 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการด าเนินการจัดการความรู้ มก.  
ปีการศึกษา 2559 

 หน่วยงำนต้องตระหนักเห็นความส าคัญของความรู้และการจัดการ
ความรู ้ที่มีแก่องค์กรและบุคลำกร และด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ด้วย
ควำมเต็มใจ  

 การจัดการความรู้ต้องเป็นระบบ  มีกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ต่ำงๆ 
ที่เกี่ยวข้อง  มีล ำดับขั้นตอนที่ชัดเจนหรือสำมำรถอธิบำยในรูปแบบ
ของขั้นตอน  ผังงำนหรือโมเดลได้ 
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แนวทางการด าเนินการจัดการความรู้ มก.  
ปีการศึกษา 2559 

 กระบวนกำรและกิจกรรมในการจัดการความรู้ต้องแฝงอยู่ใน
กระบวนการหรืองานประจ าทีด่ าเนินการอยู่แล้ว  ไม่ใช่ภำระ
เพิ่มเติมที่ไม่จ ำเป็น 

 กำรจัดกำรควำมรู้ต้องมีการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ  ต่อเนื่องจน
กลำยเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในอนำคต 

 ก ำหนดให้กระบวนกำร/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้
เป็นหน้าที่อีกประการหนึ่งของบุคลากรทุกคนในทุกส่วนงำน 
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แนวทางการด าเนินการจัดการความรู้ มก.  
ปีการศึกษา 2559 

 ก ำหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้ให้ชัดเจนและต้อง
สอดคล้องหรือสนับสนุนเป้าหมายของหน่วยงาน 

 ผลลัพธข์องการจัดการความรู้ต้องก่อให้เกิดประโยชน์แก่บุคลำกร
และหน่วยงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม 

 ผลลัพธข์องการจัดการความรู้ต้องสามารถวัดประเมินผลได้ และ
สะท้อนถึงดัชนีประเมินควำมส ำเร็จของหน่วยงำน 
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แนวทางการด าเนินการจัดการความรู้ มก.  
ปีการศึกษา 2559 

 หน่วยงำนควรวางแผนการจัดการความรู้ในสว่นขององค์ความรู้
หลักหรือความรู้ส าคญัที่เก่ียวข้องกับสมรรถนะหลักของหน่วยงาน 
(Core competency) และควำมสำมำรถในกำรแข่งขันที่ยั่งยืนของ
หน่วยงำน 

 หน่วยงำนสามารถปรับกิจกรรม/รูปแบบการจัดการความรู้ ได้ตาม
ความเหมาะสมกับปัจจัยแวดล้อมและวัฒนธรรมองค์กร 
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ทุกหน่วยงาน 
ต้องหาแนวทางการด าเนินการที่เหมาะสมของตนเอง 
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