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การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) 
การจัดการความรู้ คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร 

มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่าง     
มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ 

1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาติญาณของ
แต่ละบุคคลในการทำความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้
โดยง่าย เช่น ทักษะในการทำงาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 

2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่าง ๆ เช่น การ
บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม นพ.วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมาย
ของคำว่า การจัดการความรู้ ไว้ คือ สำหรับนักปฏิบัติ การจัดการความรู้คือ เครื่องมือ เพื่อการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการ 
ไปพร้อมๆ กัน ได้แก ่

1. บรรลุเป้าหมายของงาน 
2. บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน 
3. บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองคก์รไปเป็นองค์กรเรียนรู้  
4. บรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมูค่ณะ ความเอื้ออาทรระหว่างกันในท่ีทำงาน 

การจัดการความรู้เป็นการดำเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ได้แก่ 
(1)  การกำหนดความรู้ที่จำเป็นหรือสำคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
(2)  การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 
(3)  การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 
(4)  การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 
(5)  การนำประสบการณ์จากการทำงาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด “ขุมความรู้” 

ออกมาบันทึกไว้ 
(6)  การจัดบันทึก “ขุมความรู้”  และ “แก่นความรู้” สำหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่ครบถ้วน ลุ่ม

ลึกและเชื่อมโยงมากข้ึน เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น 
โดยที่การดำเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ที่ชัดแจ้งอยู่ในรูป

ของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอื่นที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่ในสมอง (Tacit Knowledge) 

ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเช่ือ ค่านิยม( อยู่ในสมอง (เหตุผล( และอยู่ในมือ และส่วนอื่นๆ ของร่างกาย (ทักษะในการ

ปฏิบัติ( การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจำนวนหนึ่งทำร่วมกันไม่ใช่กิจกรรมที่ทำโดยคนคนเดียว 

กระบวนการที่ช่วยให้เกดิการพัฒนาการของความรู้ หรือการจัดการกับความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร ซึ่งมีดังน้ี  

1. การบ่งช้ีความรู้ เป็นการพิจารณาว่าจะทำอยา่งไรให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย โดยจะคดัเลือกว่าจะใช้เครื่องมืออะไร 
และขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ท่ีใคร โดยอาจจะพิจารณาว่าองค์กรมีวสิัยทัศน์ พนัธกิจ ยุทธศาสตร์ 
เป้าหมายคืออะไร 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ ซึง่สามารถทำได้หลายทาง เช่น การสรา้งความรู้ใหม่ แสวงหาความรูจ้ากภายนอก 
รักษาความรูเ้ก่า กำจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว 
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3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เปน็การวางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ
เพื่อการเรยีกใช้งานได้อย่างรวดเรว็และถูกต้องในอนาคต 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เช่น การปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษาเดียวกัน และ
ปรับปรุงเนื้อหาใหส้มบรูณ์และเหมาะสม 

5. การเขา้ถึงความรู้ เป็นการทำให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก โดยการใช้พวกระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) หรือการประชาสัมพันธ์บน Web board 

6. การแบ่งปันแลกเปลีย่นความรู้ ทำได้หลายวิธีการซึ่งจะแบ่งไดส้องกรณไีด้แก่ Explicit Knowledge อาจจะจัดทำ
เป็นเอกสาร ฐานความรู้ และเทคโนโลยสีารสนเทศตา่งๆ หรือ Tacit Knowledge จดัทำเป็นระบบ ทีมข้ามสายงาน กิจกรรม
กลุ่มคณุภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพ่ีเลีย้ง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว และเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้ 
เป็นต้น 

7. การเรียนรู้ ควรทำให้การเรียนรูเ้ป็นส่วนหน่ึงของงาน เช่น การเรยีนรู้จากสร้างองค์ความรู้ การนำความรู้ไปใช้ให้
เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ และนำความรู้ที่ไดไ้ปหมุนเวยีนต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

การจัดการความรู้กับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 การจัดการความรู้ หรือการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล เป็นประเด็นพิจารณาหนึ่งที่อยู่ใน
เกณฑ์การการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของ สกอ. ซึ่งอยู่ในการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะวิชา ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์พิจารณาข้อที่ 5 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการผลิตการวิจัย จัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร และนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

  ตัวอย่างโครงการการจัดการความรู้ 
การผลิตบณัฑิต 

1. การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี  
2. การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ในการจัดการเรยีน การสอน 
3. การเตรยีมความพร้อม 

การวิจัย 
1. การขอกำหนดตำแหน่งที่สูงข้ึนของสายวิชาการ และสายสนับสนุน 
2. การวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อให้ได้รับงบประมาณระดับชาติ 
3. การจัดทำบทความวิจัยเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลนานาชาติ หรือ Scopus 
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ตัวอย่างแผนการปฏิบัติงานการจัดการความรู้ คณะ/สำนัก.................................... มหาวิทยาลัยเนชั่น ปีการศึกษา ....... 

ที ่ รายการหลักฐาน 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลา 

งบประมาณ ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

ต.ค.
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค.
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจดัการความรู ้              
2 การกำหนดแผนการจดัการความรู ้              
3 โครงการการจัดการความรู้ (เรื่องที่ 1 การผลิตบณัฑติ(...............              
4 โครงการการจัดการความรู้ (เรื่องที่ 2 การวิจัย(..........................              
5 โครงการการจัดการความรู้ (เรื่องที่ 3 อื่นๆ ถ้ามี(..........................              
6 การเผยแพร่โครงการหรือกิจกรรมการจัดการความรู้ แนวปฏิบัติที่ดี               
7 ติดตามการดำเนินงานโครงการการจัดการความรู้ เพื่อรับทราบ

ข้อมูลการนำความรู้ หรือแนวปฏบิัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

             

8 ประเมินแผนการปฏิบัติงาน              
 

ลงช่ือ  ผู้จัดทำแผน 
 (                    ช่ือ-นามสกุล                   (          
 ตำแหน่ง........................................................  

 
ลงช่ือ   
 (                    ช่ือ-นามสกุล                   (         ผู้อนุมัติแผน/คณบด ี
 ตำแหน่ง..........................................................  

 



 

หน้า 4 
 

 
 

  



 

หน้า 5 
 

  

 
 


