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เรามีความรูคูตัว

เรารูอะไร 
บอกเลาออกมา

แลกเปลีย่นเรยีนรู

นําไปใชใหม

บล็อกบล็อก,, Weblog, BlogWeblog, Blog

สมุดบันทึกของแตละบุคคลสมุดบันทึกของแตละบุคคล
เว็บไซตเพื่อเขยีนบันทึกเลาเรื่องราวเว็บไซตเพื่อเขยีนบันทึกเลาเรื่องราว
เรียงไลลาํดับยอนหลังตามวันเวลาการเขียนไปเรื่อยๆเรียงไลลาํดับยอนหลังตามวันเวลาการเขียนไปเรื่อยๆ  
มักจะมกีารลิงคในเนื้อหามักจะมกีารลิงคในเนื้อหา  หรือหรือ  รวมลิงครวมลิงค
แยกแยะเปนกลุมๆแยกแยะเปนกลุมๆ  ตามหัวขอหลักที่ผูเขียนสรางขึน้ตามหัวขอหลักที่ผูเขียนสรางขึน้  
มีการเสนอความคิดเห็นตางๆมีการเสนอความคิดเห็นตางๆ  เพิ่มเตมิเพิ่มเตมิ

(ดร. จันทวรรณ นอยวัน & ดร. ธวัชชัย ปยะวัฒน : Blog & Knowledge Management: เมษายน 2549)



BlogBlog  คลังความรูของประเทศไทยคลังความรูของประเทศไทย

••สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคมสถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม  ((สคสสคส))
••สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสรมิสุขภาพสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสรมิสุขภาพ((สสสสสส))
••สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  ((สกวสกว))
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1.1. BlogBlog
สมุดบันทึกประจําตัวสมุดบันทึกประจําตัว
แยกเรื่องตางๆที่สนใจออกเปนคนละบล็อกแยกเรื่องตางๆที่สนใจออกเปนคนละบล็อก
มีไดไมจํากัดจํานวนมีไดไมจํากัดจํานวน  

2.2. บันทึกบันทึก เรื่องแตละเรื่องที่เขียนลงในบล็อกเรื่องแตละเรื่องที่เขียนลงในบล็อก
แตละเรื่องคอืแตละเรื่องคอื  11  บันทึกบันทึก

ที่รวมของบล็อกที่เราสนใจที่รวมของบล็อกที่เราสนใจ  (Reading list)(Reading list)
แบงเปนกลุมไดตามที่ตองการแบงเปนกลุมไดตามที่ตองการ
เพิ่มเขาเพิ่มเขา  ลบออกไดตลอดเวลาโดยเจาของลบออกไดตลอดเวลาโดยเจาของ
แพลนแพลนเน็ตเน็ต

3.3. แพลนแพลนเน็ตเน็ต 4.4. คําหลักคําหลัก
ตําหลัก (tag) คือ การกําหนดคําสําคัญ แกนความรู หรอื วัตถุประสงค 
ของทุกสิ่งทุกอยางในระบบ GotoKnow ไมวาจะเปน บันทึก ไฟล 
บล็อก เจาของบล็อก แพลนเน็ต เว็บอางอิง และ คําถาม
จัดหมวดหมูความรูดวย Tags
ใช Tags รวมกัน เกิดระบบ Recommendation
ประโยชนของการติดปาย

- เปนการจัดกลุมความรู สรางแผนทีค่วามรูในหลายมิติ
- เปนการชวยในการคนหาความรูไดถูกตองตามคําสาํคัญ

ที่มา: http://gotoknow.org/blog/tutorial/40207

ตัวอยาง: http://gotoknow.org/blog/copqa/80102



http://gotoknow.org/blog/copqa/80102

การนําบล็อกไปใชเพื่อการจัดการความรูการนําบล็อกไปใชเพื่อการจัดการความรู

เปนสมุดบันทึกความรูเชิงปฏิบัติเปนสมุดบันทึกความรูเชิงปฏิบัติ  และและ  เรื่องราวแหงความสําเรจ็เรื่องราวแหงความสําเรจ็
เปนสมุดบันทึกกิจกรรมที่จะทําเปนสมุดบันทึกกิจกรรมที่จะทํา  และและ AAR  AAR –– After Action ReviewAfter Action Review
เปนเครื่องมือสรางความรูรวบรวมความรูเปนหมวดหมูเปนเครื่องมือสรางความรูรวบรวมความรูเปนหมวดหมู
เปนการสรางเครือขายชุมชนนักปฏิบัติเปนการสรางเครือขายชุมชนนักปฏิบัติ
เปนตูเก็บเอกสารเปนตูเก็บเอกสาร  รูปภาพรูปภาพ  และและ multimedia multimedia
เปนเครื่องมือเผยแพรความรูเปนเครื่องมือเผยแพรความรู
เปนเวทีการแลกเปลีย่นเรียนรูเปนเวทีการแลกเปลีย่นเรียนรู
เปนเวทีพูดจาสนทนาทักทายเปนเวทีพูดจาสนทนาทักทาย

(ดร. จันทวรรณ นอยวัน & ดร. ธวัชชัย ปยะวัฒน : Blog & Knowledge Management: เมษายน 2549)

http://gotoknow.org/blog/chemlab/80084

KM เปนกระบวนการที่ "ดึงคุณคาของความเปนมนุษย" ทุกดาน ออกมาทํา
คุณประโยชน  ทั้งประโยชนตนและประโยชนทาน ความเปนมนุษยมีคุณคาในหลายมิติ  ไมใชมีแคความรูในมิติที่ตื้น  คือความรูเชิง
เทคนิค  แตมคีวามรูในมิติที่ลึกเชงิคุณคา เชิงจิตวญิญาณ  เชิงความสัมพันธ KM 
ใชหรือเกี่ยวของกับคุณคาในทุกมิติของมนุษย 

การทํา KM จะชวยใหผูปฏิบัติเขาใจมิติเชิงจิตวญิญาณมากขึ้น ชัดเจนขึ้น  เปนความ
เขาใจจากประสบการณตรง  ซึ่งไมมีทางไดจากคําบอกเลา  การบรรยายหรือจากการ
อาน

 ตองสัมผสัดวยตนเองจากการปฏิบัติ  จึงจะรู

เพราะการฟงผูอื่น เคารพผูอื่น คือการปฏิบัติธรรม  เปนการฝกลดตัวตน  ลด
อหังการ  การฝกฟงโดยไมตัดสิน  ฟงดวยใจ  ใหเขาไปถงึใจเพื่อน  คือการฝกปฏิบัติ
ธรรม  ฝกปฏิบัติมิติทางจิตวิญญาณ ทานที่ตองการสัมผสับรรยากาศนี้  ใหเขาไปอานในบล็อก Gotoknow  เลอืก
อานบันทึกของผูไดรับรางวัลสดุคะนึง หรือคนอื่นๆ ที่บันทึกสม่ําเสมอ  จะ
รูสึกไดถึงความละเอยีดออนของจิตวิญญาณของคนเหลานั้น 



การเขาใชการเขาใช  GotoKnowGotoKnow
ขั้นตอนเบื้องตนขั้นตอนเบื้องตน
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4.4.  นําไฟลรูปขึ้นนําไฟลรูปขึ้น
5.5.  สรางแพลนสรางแพลนเน็ตเน็ต
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สมัครสมาชิกสมัครสมาชิก



ขอบคณุ และ คําถาม กอนจะลงมือกันคะ


