
การบริหารจัดการความรู
ในองคกร

ไพฑรูย  ชวงฉ่ํา
hsri_nu@hotmail.com

บรูณาการจัดการความรูในองคกร 9 ขั้นตอน

ขั้น 9  ติดตามผลลัพธการดําเนนิการ
 นําความรู/คลงัความรูไปขบัเคลือ่นการพัฒนางาน

 รวบรวม / จัดเกบ็คลงัความรู/เผยแพร
 จัดกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู

 คนหาหัวขอความรู + แผนที่ความรูภาพรวมองคกร
 จัดทําวิสัยทัศน + กลยุทธ /โครงการ

 จัดตัง้ทมีงาน + กําหนดบทบาท + หนาที่
 วางแผน / สื่อสาร KM + สรางความตระหนกั

 ประเมิน SWOT กระบวนการจัดการความรู 
ความสามารถขององคกร      

ขั้น 8
ขั้น 7

ขั้น 6
ขั้น 5

ขั้น 4

ขั้น 3
ขั้น 2

ขั้น 1

ฉลองชัย KM

ขั้นที่ขั้นที่  1  1  ประเมนิประเมนิ

• ใน  7 ขั้นตอนของกระบวนการจัดการความรู
• วัฒนธรรมการเรียนรู
• การสื่อสารการจัดการความรู
• ความสามารถหลักขององคกร (ความรูที่จําเปน)
• ทรัพยากร (4 M) ทีส่นับสนุน

- จุดแข็ง / จุดออน

- โอกาส / อปุสรรค

2. การสรางและแสวงหาความรู 
(Knowledge Creation and Acquisition)

2. การสรางและแสวงหาความรู 
(Knowledge Creation and Acquisition)

3. การจัดความรูใหเปนระบบ (Knowledge Organization)3. การจัดความรูใหเปนระบบ (Knowledge Organization)

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู 
(Knowledge Codification and Refinement)

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู 
(Knowledge Codification and Refinement)

5. การเขาถึงความรู (Knowledge Access)5. การเขาถึงความรู (Knowledge Access)

6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Sharing)6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Sharing)

7. การเรียนรู (Learning)7. การเรียนรู (Learning)

1. การบงชี้ความรู (Knowledge Identification)1. การบงชี้ความรู (Knowledge Identification)



ขั้นที ่2
นาํสิ่งที่ไดจากการประเมินในขั้นที ่1
มาจัดทําแผนพัฒนาหรือแผนปฏิบัตกิาร
ดานการจัดการความรูใหครอบคลุม

• 7 ขั้นตอน กระบวนการจัดการความรู
• วัฒนธรรมการเรียนรู
•การสื่อสาร
•ความรู/ความสามารถ
•ทรัพยากรที่สนับสนุน

จัดตั้งทมีงานจัดการความรู
กําหนดบทบาท, หนาที่
จัดหาสถานที่เพื่อสนับสนุนการแลกเปลีย่น
เรียนรู
จัดทํา website / weblog

 ขัน้ที่ 3

ตัวอยางทีมงานจดัการความรู

คุณเอื้อ

คุณประสาน

(CKO)

(PM)

คุณอํานวยทีมงานบริหารโครงการคุณอํานวย

คุณกิจIT

สนับสนุน

ธุรการ

วิชาการ

คุณกิจ

ขั้นที ่4 จัดทําวิสัยทัศน /กลยุทธการจัดการความรู และKM Project

สื่อสารทีมนํา / ผูนําองคกร ใหตระหนักความสาํคญั KM
คนหาชองวางความรู - สิ่งที่ทําไดดี

- สิ่งที่เปนความเสี่ยง
พัฒนาวิสัยทัศนความรู + กลยุทธ KM ขององคกร
Knowledge vision + Strategy KM  
KM Project



กิจกรรมKM

KM Framework for Teams and Projects
Monitoring

Infrastructure and Resource

KM Vision

KM Strategy

KM within the projects

Projects Cross Projects

เครื่องมือ
เทคโนโลยีกระบวนการคน/บทบาท

/หนาที่

KM 
Framework

KM 
Mesurements

Accouat

Abilities

Targets

ขั้นที่ 5 คนหาหัวขอความรู/สิ่งทีท่ําไดดี/ความเสี่ยง
ในระดับองคกร การนาํองคกร/การจัดการเชิงกล
ยุทธ
ในระดับทีมครอมสายงาน 

. ในระดับหนวยงาน กระบวนการหลัก
ในระดับบุคคล Competency
จัดทําแผนที่ความรู ตามหัวขอความรูทั้ง 4 ระดับ

ขั้นที่ 6 จัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู

ตามความสาํคัญของหัวขอความรู ในแผนที่ความรูทั้ง 4 ระดับ
จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู
สกัดคลังความรู

ขั้นที่ขั้นที่  77 รวบรวมรวบรวม//จัดเก็บจัดเก็บ//เผยแพรคลังความรูเผยแพรคลังความรู

• จดัตั้งผูรับผดิชอบดแูลรวบรวม / จัดเก็บและเผยแพรคลังความรู
• ใน web site
• Knowledge Profile
• แฟมความรู -  ของบคุคล

-  หนวยงาน
-  องคกร



ขั้นที ่8 นําคลงัความรู/แนวปฏิบัติไปขับเคลื่อนการพฒันางาน

ศึกษาขอมูล / เอกสารตําราเพิ่มเติมในประเด็นหัวขอความรู ที่ได
ความรูจากการแลกเปลี่ยน
สงเสรมิใหพนักงานไดมกีารนาํคลังความรูไปขับเคลื่อนพัฒนางาน
การใหแรงจูงใจ
จัดประกวด / มหกรรมผลงาน / นวัตกรรม

ขั้นที ่9 ติดตามผลลัพธการดําเนิน
การนาํเอาคลงัความรูและแนวปฏิบัติไปพัฒนางานไดกี่เรื่อง / เกิด 
CQI กี่เรื่อง
คุณอํานวยเพิ่มพนูทักษะวิทยากรกระบวนการหรือไม
คุณกิจไดมีการพัฒนาในระดับบุคคล มขีีดความสามารถ 
(Competency เพิม่จากเดิมหรือไม)
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทํางานลดลงหรือไม
ความไววางใจ  / ความขดัแยง

ขั้นที่ 9 ติดตามผลลัพธการดําเนิน
งานไดผลคนเปนสุข 
พัฒนาความคดิของคน
จากการคิดบวกและ
ความคดิสรางสรรค


