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Learning Outcomes

1. ความร ู ้ทกัษะ ทางปัญญา เรือ่งการจดัการความร ู้

2. มีทกัษะในกระบวนการแลกเปล่ียนเรยีนร ู ้(Tacit knowledge)

3. เช่ือมโยงการจดัการความร ูก้บัการประกนัคณุภาพระดบัอดุมศึกษาฯ

4. องคค์วามร ู ้(Explicit knowledge)ใหมท่ี่เกิดจากแลกเปล่ียนเรยีนร ู้

     



การประกนัคณุภาพการศึกษา 

ระดบัอดุมศึกษา

พ.ศ. 2553

กลา่วถึงการจดัการความร ูไ้วใ้นหลายองคป์ระกอบดว้ยกนั

มีทัง้ท่ีกลา่วถึงโดยตรงและเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงถึงกนั



สงัคมแห่งการเรยีนร ู้

องคก์รแห่งการเรยีนร ู้

การจดัการความร ู้

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11

และ องคป์ระกอบท่ี 7  



ความหมายการจดัการความร ู้ (Knowledge Management)

Becerra-Fernandez (2004, p. 2) กลา่วว่า การจดัการความร ูเ้ป็นกระบวนการท่ี

ผสมผสานกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ การแบ่งปันความร ูข้องมนษุยท์ัง้ความร ูภ้ายใน

ตวัคน (Tacit knowledge) และความร ูท่ี้ปรากฏชดั (Explicit knowledge) ท่ีใชเ้ทคโนโลยี

และสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม เพ่ือเสรมิสรา้งทนุทางปัญญาและผลประกอบการ

ขององคก์ร  

      วิจารณ ์พานิช (2553) การจดัการความร ู ้ หรอืท่ีเรยีกยอ่ๆ ว่า KM     คือ 

เครือ่งมือ เพ่ือใชใ้นการบรรลเุป้าหมายอยา่งนอ้ย 3 ประการไปพรอ้มๆ กนั ไดแ้ก ่

บรรลเุป้าหมายของงาน บรรลเุป้าหมายการพฒันาคน และบรรลเุป้าหมายการ

พฒันาองคก์รไปส ูก่ารเป็นองคก์รแห่งการเรยีนร ู้



• (Tacit knowledge) ความร ู ้ทกัษะของผ ูมี้ประสบการณต์รง

องคค์วามร ู ้+ ประสบการณ ์ แลว้นํามาแบ่งปันแลกเปล่ียนเรยีนร ู้

องคค์วามร ูน้ี้มีคา่มาก ถา้บคุคลไมย่อมปลอ่ยออกมาก็อาจสญูหายไป

• (Explicit knowledge) องคค์วามร ูท่ี้ปรากฏอย ูใ่นรปูแบบต่างๆ

เอกสาร CD รปูภาพ ฯลฯ เป็นองคค์วามร ูท่ี้สามารถนําไปใชไ้ด้

CoP ชมุชนแห่งการปฏิบติัการท่ีบคุคลรวมตวักนัแลกเปล่ียนเรยีนร ู้





ความร ู้

1. แสวงหาความร ู้ 2. สรา้งความร ู้

6. ประยกุตใ์ช้

ความร ูแ้ละการทํา

ใหข้อ้มลูถกูตอ้ง

เท่ียงตรง

3. จดัเก็บ

ความร ู้

5. ถ่ายทอด

และแจกจ่ายความร ู้

4. วิเคราะหค์วามร ู้

และการทําเหมือง

ความร ู้

Marquardt
ไดเ้สนอขัน้ตอนการจดัการความรูไ้ว ้6 ขัน้ตอน



1. ขัน้แสวงหาความร ู้ (Knowledge acquisition) เป็นขัน้ตอนการแสวงหาความร ู้

ทัง้จากภายในและภายนอกองคก์ร ความร ูข้ององคก์รจะมีทัง้แบบ Tacit ซ่ึง

อย ูใ่นรปูของประสบการณค์วามสามารถ ความทรงจํา และความเช่ือของ

แต่ละบคุคล และความร ูแ้บบ Explicit ซ่ึงจะเป็นความร ูท่ี้ปรากฏในสิ่งตีพิมพ์

และสื่อต่าง ๆ

2. ขัน้สรา้งความร ู้ (Knowledge creation) เป็นการสรา้งความร ูท่ี้เกิดจากการ

แกปั้ญหา การทดลอง และการสาธิต ทําใหก้ารสรา้งความร ูมี้ลกัษณะแบบ

กอ่ใหเ้กิด (Generative)  ซ่ึงจะไมใ่ช่ลกัษณะของการปรบัตวั (Adaptive) 

รปูแบบในการสรา้งความร ูไ้ดแ้ก ่การนําความร ูท่ี้ องคก์รมีอย ูม่าผสมผสาน

กบัความร ูข้องตนเองเกิดเป็นความร ูใ้หม ่การเรียนร ูโ้ดยการปฏิบติั และการ

แกปั้ญหา เป็นตน้  



3. ขัน้จดัเก็บความร ู้ (Knowledge storage) เป็นการนําความร ูท่ี้สรา้งข้ึน หรอืท่ีไดม้า 

นํามาจดัเก็บเพ่ือใหเ้กิดความสะดวกและรวดเรว็ต่อการนําความร ูไ้ปใชใ้หมใ่น

ครัง้ต่อๆไป องคก์รจึงตอ้งกาํหนดสิ่งสาํคญัท่ีจะเก็บไวเ้ป็นองคค์วามร ู ้ และควร

มีระบบตรวจสอบท่ีใหเ้ขา้คน้หาขอ้มลูและสง่ขอ้มลูไดอ้ยา่งรวดเรว็และถกูตอ้ง 

โดยมีระบบของการแบ่งแยกขอ้มลูและสารบญัท่ีทนัสมยั แมน่ยาํ

4. ขัน้วิเคราะหค์วามร ูแ้ละการทําเหมืองความร ู ้(Knowledge analysis and data 

mining) เป็นลกัษณะของการวิเคราะหข์อ้มลูเพ่ือใหอ้งคก์รสามารถเขา้ใจขอ้มลู

ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง โดยเครือ่งมือท่ีใชใ้นการทําเหมืองความร ู ้มีการพฒันา

สาํคญันําทางส ูข่อ้มลู คน้หารปูแบบ รวมทัง้ใชส้รา้งกลยทุธใ์หม ่ๆ ดว้ย 

นอกจากนัน้ยงัใชใ้นการระบคุ่านยัสาํคญัทางสถิติ รวมถึงค่าการวิเคราะหเ์ชิง

ปรมิาณ



5. ขัน้ถ่ายทอดและแจกจ่ายความร ู ้(Knowledge transfer and Dissemination) 

เป็นขัน้การนําความร ูไ้ปใชเ้พ่ือประโยชนต่์อองคก์ร  และเป็นความจําเป็น

ขององคก์ร เน่ืองจากองคก์รจะเรยีนร ูไ้ดดี้ข้ึน ก็ต่อเม่ือความร ูมี้การ

กระจายและการถ่ายทอดไปอยา่งรวดเรว็ โดยท่ีองคก์รไดใ้ชเ้ทคนิคใน

การเคลื่อนไหวสารสนเทศ ขอ้มลู และความร ูใ้หท้ัว่ถึงทัง้องคก์รโดยตัง้ใจ

และไมต่ัง้ใจ

6. ขัน้ประยกุตใ์ชค้วามร ูแ้ละการทําใหข้อ้มลูถกูตอ้งเท่ียงตรง (Knowledge 

application and Validation) เป็นขัน้ท่ีนําความร ูท่ี้ไดร้บัไปใช ้เป็นการสรา้ง

วงรอบแห่งการสรา้งความร ูใ้หมี้ความต่อเน่ืองและสามารถสรา้งสรรค์

ประโยชนอ์ยา่งเต็มท่ีใหก้บัองคก์รทัง้ในเรือ่งของความร ูแ้ละประสบการณ ์



Knowledge Management Processes 

Discovery
*Combination
*Socialization

Capture
*Externalization
*Internalization 

Sharing
*Socialization
*Exchange

Application
*Direction
*Routines

กระบวนการในการจดัการความร ู ้ Becerra-Fernandez 

ภาพ 15  Knowledge Management Processes

ทีม่า. จาก  Knowledge Management (p. 32), by I. Becerra-Fernandez, 2004, New Jersey: Peason Prentice Hall.



Takeuchi & Nonaka ไดน้าํเสนอ    SECI Model 

ภาพ 13 วงจรการสรา้งความรู้

ท่ีมา. จาก The Knowledge-creating company (p. 30) by I. Nonaka, 1995, New York:    Oxford University Press.



กระบวนการจดัการความร ู้

สาระตอบสนอง SAR



การนําผลการอบรมครัง้น้ีไปใช ้เขียน SAR

องคป์ระกอบท่ี 1  ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงคแ์ละแผนการดําเนินการ

ตวับ่งช้ีท่ี 1.1 กระบวนการพฒันาแผน

เกณฑม์าตรฐานมี 8 ขอ้

ขอ้ท่ี 2 มีการถ่ายทอดแผนกลยทุธร์ะดบัสถาบนัไปส ูท่กุหน่วยงานภายใน



การนําผลการอบรมครัง้น้ีไปใช ้(ต่อ)

• องคป์ระกอบท่ี 2 การผลิตบณัฑิต

ตวับ่งช้ีท่ี 2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรยีนการสอน

มีเกณฑม์าตรฐาน 7 ขอ้ 

ขอ้ท่ี 5 มีการจดัการเรยีนร ูท่ี้พฒันามาจากการวิจยั หรอื จาก

กระบวนการจดัการความร ู ้เพ่ือพฒันาการเรยีนการสอน



การนําผลการอบรมครัง้น้ีไปใช ้(ต่อ)

องคป์ระกอบท่ี 5 การบรกิารทางวิชาการแกส่งัคม

ตวับ่งช้ีท่ี 5.2 กระบวนการทางวิชาการใหเ้กิดประโยชนต่์อแกส่งัคม

มีเกณฑม์าตรฐาน 5 ขอ้ 

ขอ้ท่ี 5 มีการพฒันาความร ูท่ี้ไดจ้ากการใหบ้รกิารทางวิชาการและ

ถ่ายทอดความร ูส้ ูบ่คุคลภายในสถาบนัและเผยแพรส่ ูส่าธารณชน



การนําผลการอบรมครัง้น้ีไปใช ้(ต่อ)

• ตวับ่งช้ีท่ี 7.2 : การพฒันาสถาบนัส ูส่ถาบนัเรยีนร ู้

• ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ

• คําอธิบายตวับ่งช้ี : มาตรฐานการอดุมศึกษาขอ้ที่ 3 กาํหนดใหส้ถาบนัมกีารสรา้งและ

พฒันาสงัคมฐานความร ูแ้ละสงัคมแห่งการเรยีนร ู้ ซ่ึงตอ้งมกีารจดัการความรูเ้พื่อ

มุง่ส ูส่ถาบนัแห่งการเรยีนร ู ้โดยมกีารรวบรวมองคค์วามรูท้ี่มอียู่ในสถาบนัซ่ึงกระจดั

กระจายอยู่ในตวับคุคลหรือเอกสารมาพฒันาใหเ้ป็นระบบ เพื่อใหท้กุคนในสถาบนัสามารถ

เขา้ถึงความรู ้และพฒันาตนเองใหเ้ป็นผูร้ ู ้รวมทัง้ปฏิบตังิานไดอ้ยา่งมปีระสิทธิภาพ อนัจะ

สง่ผลใหส้ถาบนัอดุมศึกษามคีวามสามารถในเชงิแขง่ขนัสงูสดุ กระบวนการในการ

บรหิารจดัการความร ูใ้นสถาบนัประกอบดว้ยการระบคุวามรู ้การคดัเลือก การ

รวบรวม การจดัเก็บความรู ้การเขา้ถึงขอ้มลู และการแลกเปลี่ยนความร ูท้ัง้ภายใน

และภายนอกสถาบนั การสรา้งบรรยากาศและวฒันธรรมการเรียนรูภ้ายในสถาบนั การ

กาํหนดแนววิธีปฏิบตังิาน ตลอดจนการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารจดัการความรูใ้นสถาบนัใหด้ย่ิีงขึน้



• เกณฑม์าตรฐาน :

1. มกีารการกาํหนดประเด็นความรูแ้ละเป้าหมายของการจดัการความรูท้ี่สอดคลอ้งกบั

     แผนกลยทุธข์องสถาบนัอย่างนอ้ยครอบคลมุพนัธกิจดา้นการผลติบณัฑติและดา้นการวิจยั

2. มกีารกาํหนดบคุลากรกลุม่เป้าหมายที่จะพฒันาความรูแ้ละทกัษะดา้นการผลิตบณัฑติและดา้น

การวิจยัอย่างชดัเจนตามประเด็นความรูท้ี่กาํหนดในขอ้ 1

3. มกีารแบ่งปันและแลกเปลีย่นเรียนรูจ้ากความรูท้กัษะของผูม้ปีระสบการณต์รง (Tacit 

knowledge) เพื่อคน้หาแนวปฏิบตัทิีด่ตีามประเด็นความรูท้ี่กาํหนดในขอ้ 1 และเผยแพรไ่ปสู่

บคุลากรกลุม่เป้าหมายที่กาํหนด

4. มกีารรวบรวมความรูต้ามประเด็นความรูท่ี้กาํหนดในขอ้ 1   ทัง้ที่มอียู่ในตวับคุคลและแหลง่

เรียนรูอ่ื้นๆที่เป็นแนวปฏิบตัทิี่ดมีาพฒันาและจดัเก็บอยา่งเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น

ลายลกัษณอ์กัษร (Explicit knowledge)

5. มกีารนาํความรูค้วามรูท้ี่ไดจ้ากการจดัการความรูใ้นปีการศึกษาปัจจบุนัหรือปีการศึกษาที่

    ผา่นมา ที่เป็นลายลกัษณอ์กัษร (Explicit  knowledge) และจากความรู ้ทกัษะของผูม้ี

ประสบการณต์รง (Tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบตัทิี่ดมีาปรบัใชใ้นการปฏิบตังิานจริง



หลงัจากน้ีจะแบ่งกล ุม่แลกเปลี่ยนเรียนร ู ้
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