
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ “พฒันาสมรรถนะของบคุลากร (EdpeX หลกัสตูรสายผูบ้รหิาร)”  

“ผูบ้รหิาร” กบั “การจดัการความรู”้ ในมหาวทิยาลยั 
วนัจนัทรท์ี ่25 มถินุายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น. 

ณ หอ้งประชุมราชนครนิทร ์ช ัน้ 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรนีครนิทร ์

ท าไม? ตอ้งมกีารจดัการความรูใ้นมหาวทิยาลยั 

KM 1.0 
สรา้งถงัใสค่วามรู ้

KM 2.0 
เนน้ฝึกทกัษะคน 

KM 3.0 
อยูใ่นวถิ ีมเีป้าหมาย 

 ใช ้IT 

KM 4.0 
ม ีFramework/Platform 

มกีารจดัการระบบ 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประชาสัมพันธ์แห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภาการศึกษา 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประธานท่ีปรึกษาส านักงาน ก.ค.ศ. 
ประธานท่ีปรึกษาเลขาธิการ สกสค. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กศจ.นครสวรรค์  
อุปนายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย  ประธานท่ีปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

การจดัการความรู ้จาก “อดตี” ถงึ...“ปจัจบุนั” สู.่.. “อนาคต” 

 การจดัหาความรู ้
(Knowledge 
acquisition) 

 การจดัเก็บความรู ้
(Knowledge storage) 

 เนน้การรวบรวมขอ้มลู
และจดัเก็บในรปูแบบ
ฐานขอ้มลู 

 การแลกเปลีย่นความรู ้
(Knowledge sharing) 

 การประยกุตใ์ชค้วามรู ้
(Knowledge 
application) 

 เนน้การใชเ้ทคนคิ      
เพือ่การถอดความรูจ้าก
บคุลากร 

 สรา้ง KM ใหอ้ยูใ่นวถิ ี
ขององคก์ร 

 มกีารก าหนดเป้าหมายใน
การท า KM ทีช่ดัเจน 

 ใช ้IT เพือ่สง่เสรมิให ้
KM มปีระสทิธภิาพ 

 มรีะบบการจดัการความรู ้
และขอ้มลูตา่งๆ 

 มกีารจดัการความรูจ้าก
ภายนอกองคก์ร 

 ก าหนดเป้าหมายให้
สอดคลอ้งกบัภารกจิองคก์ร 

 ท าเป็นระบบ โดยใชก้รอบ
งาน KM (KM Framework)/ 

KM Platform 

 ท าอยา่งเป็นข ัน้ตอน เชน่ 
ก าหนดยทุธศาสตร ์วางแผน 
โครงการน ารอ่ง และบรูณา

การกบังานประจ า 

 ดงึทนุมนษุยเ์พือ่สรา้งมลูคา่
ทางธุรกจิ/การแขง่ขนั 

 มกีารวดั เชน่ วดัผลวา่
ท างานมปีระสทิธภิาพ 

 สือ่สาร เชน่ สือ่สาร
ความส าเร็จใหบ้คุลากรรบัรู ้

KM 

พฒันางาน 

 ลดคา่ใชจ้า่ย และการสญูเสยีทรพัยากร 

 สามารถแกไ้ขขอ้ผดิพลาดไดท้นัสถานการณ์ 

 ชว่ยปรบัปรงุประสทิธภิาพการท างาน 

 ลดความเสีย่งในการสญูเสยีความรูจ้ากการ
เกษยีณ การลาออก และการยา้ยงาน 

พฒันาองคก์ร 

 ปรบัตวัใหอ้ยูร่อดทา่มกลางพลวตัและการแขง่ขนั 

 ศกัยภาพการแขง่ขนัและความอยูร่อด 

 สรา้งความแตกตา่งในการแขง่ขนั 

 สรา้งความพงึพอใจใหก้บัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

พฒันาคน 

 เป็นการพฒันาศกัยภาพของบคุลากร 

 ชว่ยใหก้ระบวนการตดัสนิใจของบคุลากรดขีึน้ 

 บคุลากรมศีกัยภาพมากขึน้ 

 ผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท างาน
ใกลช้ดิกนัมากขึน้ 

พฒันาองคค์วามรู ้

 ชว่ยใหเ้ขา้ถงึขอ้มลูและความรูส้ะดวกและงา่ยขึน้ 

 แปลงความรูใ้หเ้ป็นทนุ 

 เกดิการสรา้งสรรคน์วตักรรม 

ทีม่า:  1 https://ieeexplore.ieee.org/document/6876876/  -- 2008  

 2 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050910004655 -- 2010  
 3 http://www.ejkm.com/issue/download.html?idArticle=397 –2013 
 4 https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/in/Documents/technology-media-telecommunications/in-tmt-knowledge-management-and-big-data-noexp.pdf –2018 

 5 วจิารณ์ พานชิ.(2561). KM 4.0 : Beyond Knowledge. กรงุเทพฯ. สวทช. 

ทีม่า:  1 http://www.broadvision.com/blog/top-5-reasons-knowledge-management-necessary/ 
 2 https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3330&context=libphilprac 

 3 http://www.kmnci.com/km/เกีย่วกับKM/ประโยชน์ของการจัดการความรู/้tabid/320/th-TH/Default.aspx 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติขิองผูบ้รหิารกบัการจดัการความรูใ้นมหาวทิยาลยัทีห่ลากหลาย 

1. การจดัการความรูท้าง
สงัคม (Taking 
Knowledge 

Management Social)     
ผา่น Social network    

2. การท างานรว่มกนัของ
สถานประกอบการ 
(Enterprise 

Collaboration)  

3. การจดัท าดชันกีาร
คน้หา                 

(Search indexing) 

4. เทคโนโลยขีอง
โทรศพัทม์อืถอื    

(Mobile technology) 

5. การมสีว่นรว่มของผูใ้ช ้   
(User engagement)  

6. การจดัการความรูแ้ละ
การสรา้งเนือ้หา 
(Knowledge 

management and 
content creation)  

7. การตดิตอ่ทีใ่ชง้าน   
ไดง้า่ย (User-friendly 

interface)  

8. การปรบัปรุงอตัโนมตั ิ
(Automatic updates)  

9. การบูรณาการ
สนบัสนุนลกูคา้ 

(Customer support 
integration)  

10. การปรบัแตง่ 
(Customization)      
การจดัการความรูใ้ห ้
เหมาะสมกบัองคก์ร  

แนวโนม้การจดัการความรู ้(KM) ในอนาคตเรือ่งทีผู่บ้รหิารตอ้งรู ้

เทคนคิการถอดองคค์วามรูใ้นองคก์ร 

1. การจบัประเด็นจากแบบสรุป

กรณีศกึษา  

(Lessons Learned Capture)   

2. การเลา่เรือ่งเกีย่วกบัองคก์ร / 

การเลา่เรือ่ง  

(Organizational 
Narratives/Storytelling) 

3. คูม่อืสง่ตอ่งาน  

(Continuity Books) 

4. เอกสารถอดองคค์วามรู ้
(Knowledge Books) 

5. เอกสารกระบวนการทางธุรกจิ / 

ระบบอตัโนมตั ิ

(Business Process 
Documentation/Automation) 

6. การถา่ยโอนองคค์วามรูจ้าก      

ทีป่รกึษาภายนอก  

(Contractor Knowledge 
Transfer) 

7. ระบบการจดัการเนือ้หาและ       

ทีเ่ก็บขอ้มูลความรู ้

(Content Management 
Systems and Knowledge 

Repositories) 

8. ค าศพัทท์ ัว่ไป / การจดัประเภท

เนือ้หา 

(Common 
Vocabulary/Content 

Classification) 

9. การสมคัรรบัขอ้มูลสว่นบุคคล / 

ตามบทบาท 

(Personalization/ Role-Based 
Subscriptions) 

 KM กบั เร ือ่งส าคญัทีไ่มค่วรมองขา้ม…!! 

KM  
เป็นการจดัการให ้

“ความรู”้                
เกดิประสทิธภิาพตอ่

องคก์ร 

ท า KM ใหส้ าเร็จ
ตอ้งค านงึถงึ

เป้าหมายองคก์ร 
วสิยัทศัน ์พนัธกจิ 
และวฒันธรรม

องคก์ร 

ความส าเร็จของ 
KM ไมใ่ชก่าร “ท า” 
แตค่อืการท าให ้

KM แฝงอยู ่        
ในการท างาน 

KM ทีป่ระสบ
ความส าเร็จอยา่ง

ย ัง่ยนื                 
ตอ้งมผีูบ้รหิาร
ระดบัสงูทีเ่ห็น
ความส าคญั 

ทีม่า: วจิารณ์ พานชิ.(2561). KM 4.0 : Beyond Knowledge. กรงุเทพฯ. สวทช. 

ทีม่า:  https://www.arrowsolutionsgroup.com/blog/10-trends-watch-knowledge-management 

ทีม่า:  http://sites.spypondpartners.com/kmdemo/implementing3.html 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทบาทของผูบ้รหิารกบัการจดัการความรูใ้นมหาวทิยาลยั 

1. ก าหนด KM Vision 

3. ก าหนด “ความรูท้ ีส่ าคญั

ยิง่ยวด”  (Critical 
Knowledge) ขององคก์ร 

2. ก าหนดขอบเขตของการ        

ใช ้KM ซึง่ควรครอบคลมุการ
ด าเนนิงานขององคก์รท ัง้หมด 

4. ใหค้วามเห็นชอบ “กรอบ

การจดัการความรู”้ (KM 

Framework) 

5. ใหค้วามเห็นชอบ
ยทุธศาสตร ์การจดัการความ

เปลีย่นแปลง (Change 

Management) 

6. ก าหนดประสทิธภิาพ/ผลติภาพของ
แผนงานแตล่ะโครงการเป็นระยะๆ 

7. ก าหนดใหม้กีารประเมนิผลกระทบ
ตอ่ธุรกจิ อาจเร ิม่จากการศกึษา

สถานภาพและคาดการณผ์ลกระทบ 

 

1. ควรเริม่ในระดบัองคก์ร
และสนองยทุธศาสตร์

องคก์ร 

2. ควรเนน้ทีค่วามรูท้ ีม่ ี
คณุคา่สงูและสนองการ
ตดัสนิใจทีม่มีลูคา่สงู 

3. ควรถอืเป็นการ
ด าเนนิการเพือ่การเปลีย่น

พฤตกิรรม 

4. เป้าหมายสดุทา้ย คอื 
เพือ่ใหม้กีารประยกุตก์รอบ 

KM ทีค่รบถว้น 

5. กรอบ KM ตอ้งบรูณา
การอยูใ่นโครงสรา้งองคก์ร 

6. กรอบ KM ตอ้งมสีว่นของ
ก ากบัดแูล (governance) 

เพือ่ความตอ่เนือ่ง         
อยา่งย ัง่ยนื 

7. กรอบ KM เป็นสิง่ท ี่
วางแผนพฒันาขึน้ ไมใ่ช่
ปลอ่ยใหผ้ดุบงัเกดิขึน้เอง 

8. ข ัน้ตอนการด าเนนิการ 
KM ควรมเีป็นข ัน้ๆ               

ท ีต่อ้งการการตดัสนิใจ    
เป็นระยะๆ 

9. การรเิร ิม่ด าเนนิการ     
KM ควรมขี ัน้ตอนโครงการ

น ารอ่ง 

10. การรเิร ิม่ด าเนนิการ 
KM ควรเป็นโครงการ 

“ผูบ้รหิาร” กบั “การจดัการความรู”้ ในมหาวทิยาลยั : ทฤษฎสีูก่ารปฏบิตั ิ

วธิกีารปรบัปรงุการจดัการความรูข้องมหาวทิยาลยั 

8. ไมค่ดิวา่บคุลากรในมหาวทิยาลยัมคีวามเป็นปจัเจกชนสงู 
แตต่อ้งหาหนทางใหบ้คุลากรท างานรว่มกนั 

6. ใหค้วามส าคญักบัผูเ้รยีนในการจดัการองคค์วามรู ้

4. ถา้มหีนว่ยงานทีจ่ดัการเร ือ่งการจดัการความรูแ้ลว้        
ใหต้รวจสอบวา่ไมท่บัซอ้นกบัการจดัการเทคโนโลย ี

2. สรา้งความตระหนกัและสรา้งความรบัผดิชอบใหแ้ก่
บคุลากร  

7. ยอมรบัผลการประเมนิ 

5. ความรูเ้ป็นเร ือ่งธรรมชาต ิดงัน ัน้มหาวทิยาลยัตอ้งเปิด
กวา้งในการเรยีนรู ้

3. แลกเปลีย่นความคดิเห็นกนั  

1. ตอ้งมกีารจดัท าแผนพนัธกจิจากการระดมความคดิ  

ทีม่า: วจิารณ์ พานชิ.(2561). KM 4.0 : Beyond Knowledge. กรงุเทพฯ. สวทช. 

ทีม่า : http://www.oecd.org/education/innovation-education/2074921.pdf 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปญัหาทีม่กัจะพบในการจดัการความรู ้
ในมหาวทิยาลยั 

แนวทางการด าเนนิการ 
แกไ้ขอยา่งเป็นรปูธรรม 

แนวทางการด าเนนิการ 
ในมติขิองทา่น? 

1. เป้าหมายในการด าเนนิการ

ไมช่ดัเจน 

2. ไม่ไดร้บัการสนบัสนุนจาก
ผูบ้รหิาร 

3. ผูบ้รหิารไม่สามารถประเมนิ

คุณค่าและมูลค่าของ KM 

ไดค้รบถว้น 

4. ไม่มีการด าเนินการอย่าง

ตอ่เนือ่ง 

 5. การด าเนินการขดัแย้งกบั

วฒันธรรมองคก์รเดมิ 

6. บุคลากรมคีวามเป็นปัจเจก
 ชนสงู

7. บุคลากรขาดทกัษะท ัง้ IT 

และการใชเ้ครือ่งมอื KM 

1. ก าหนดเป้าหมาย              

เชน่ เพิม่ศกัยภาพบุคลากร 

เพิม่รายได ้ 

2. จูงใจผู ้บร ิหารโดยน าเสนอ
ขอ้มูลดา้นประโยชนท์ีไ่ดร้บั

เชงิยทุธศาสตร ์

3. สรา้งความตระหนกัในการท า 
KM ใหแ้กผู่บ้รหิาร 

4. ตอ้งบูรณาการงานดา้น KM 

ใหอ้ยูใ่นโครงสรา้งองคก์ร 

5. ศึกษ าและ วางแนวทางที่
สอดคล้องสภาพวฒันธรรม

องคก์รเดมิ 

6. ก าหนดเป็น KPI เพือ่ใหเ้กดิ

การปฏบิตัติาม  

7. ใช้ระบบพีเ่ลี้ยงในการเสริม

ทกัษะใหบุ้คลากร 

1. ……………………………….. 

……………………………….. 

2. ……………………………….. 

……………………………….. 

3. ……………………………….. 

……………………………….. 

4. ……………………………….. 

……………………………….. 

5. ……………………………….. 

……………………………….. 

6. ……………………………..… 

…………………………….…. 

7. ………………………………... 

………………………………… 

กรณีศกึษา : ปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่ความลม้เหลวของการจดัการความรูใ้นมหาวทิยาลยั 

 ยุทธศาสตร์การจัดการความรูถ้ ือเป็นปัจจัยส าคัญทีช่ว่ยใหม้หาวทิยาลัยสามารถมบีทบาททีม่ปีระสทิธภิาพและมี
บทบาทในดา้นความสมัพันธก์ับสงัคมกับตลาดต่างประเทศและดา้นการเมอืง เป็นกุญแจส าคัญทีท่ าใหเ้ศรษฐกจิมรีะดับทีป่ระสบ

ความส าเร็จและชว่ยเพิม่ความสมัพันธร์ะหวา่งมหาวทิยาลยักบัสงัคม ภายใตส้ถานการณ์เชน่นีค้วามรูส้ามารถใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการ

แขง่ขันและเปลีย่นแปลงสภาพแวดลอ้มโดยมหาวทิยาลัยและสถาบันตา่งๆ เครือ่งมอืเหลา่นี้ตอ้งมคีวามยดืหยุ่นและปรับตัวใหเ้ขา้
กับความตอ้งการของสงัคมความรูแ้ละตลาดโลก เทคโนโลยสีารสนเทศ (ICT) เป็นวธิกีารหนึง่ทีช่ว่ยในการสรา้งการเผยแพร่และ

ถา่ยทอดความรูเ้พือ่ประโยชนข์องสงัคม 
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