




คำนำ 
 

ดวยพระราชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที ่ดี  
พ.ศ. 2546 มาตรา 11 กำหนดไววา สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการเพื่อใหมีลักษณะเปน
องคกรแหงการเรียนรูอยางสม่ำเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ  
เพื่อนำมาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริม
และพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรในสังกัดใหเปนบุคลากร 
ที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ เปนองคกรที่มีองคความรูที่เกิดขึ้น  
ทั้งความรูที่ชัดแจงและความรูที่ฝงอยูในบุคคล เชน เทคนิคของการสอนและวิธีการถายทอดความรูใหแกผูเรียน 
เทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา แนวคิดและวิธีการจัดการงานวิจัยในชั้นเรียนการบริหารจัดการ
หลักสูตรและโครงการที ่ประสบความสำเร็จ ตลอดจนการแกปญหาตางๆที่เกิดขึ ้นภายในองคกร ดังนั้น
กระบวนการถายทอดและสนับสนุนใหบุคลากรในองคกรไดเขาใจ และเรียนรูจากกันและกันผานกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู การอภิปราย การสรางเครือขายหรือกลุมผูปฏิบัติที่มีความเปนเลิศ จะเปนเครื่องมือสำคัญที่
ทำใหองคกรเกิดสังคมแหงการเรียนรูอยางตอเนื่อง และพัฒนาไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูที่แทจริง 

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จึงไดจัดทำแผนการจัดการความรู 
(Knowledge Management Action Plan)  เพ ื ่ อ เป น เคร ื ่องม ือในการสน ับสน ุน และส  ง เสร ิมให มี  
การดำเนินการจัดการความรูของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่เหมาะสม ทันสมัย ถูกตอง สรางวัฒนธรรม
การเรียนรู มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และเกิดแนวปฏิบัติที่ดีรวมกัน สงผลตอผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผลตามเปาหมายภารกิจงาน 
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ทฤษฎีและหลักการการจัดการความรูในองคกร 
 
1. ทฤษฎีและหลักการการจัดการความรูในองคกร 

 1.1 ที่มาและความสำคัญของการจัดการความรูในองคกรกร (Knowledge Management หรือ KM) 

การจัดการความรูในองคกร เปนกระบวนการรวบรวม และกลั่นกรององคความรูที่มีอยูใน
องคกร ซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหบุคลากรทุกคน สามารถ
เขาถึงความรู พัฒนาตนเอง และนำความรูไปใชในการปฏิบัติงานและพัฒนางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ทำให
เกิดการพัฒนาฐานความรูหรือทุนปญญาขององคกรอยางตอเนื่อง สงผลใหองคกรเปนองคการแหงการเรียนรู 
(Learning Organization หรือ LO) ที่สามารถเพิ่มขีดสมรรถนะในเชิงแขงขันไดสูงสุด ทั้งนี้องคความรูใน
องคกรมี  2 ประเภท ไดแก 

1. ความรูที ่ชัดแจง (Explicit หรือ Codified Knowledge) คือความรูที ่สามารถ
รวบรวม ถายทอดได ดวยวิธีตางๆ เชน การบันทึก ทฤษฎี แนวปฏิบัติ คูมือตาง ๆ 

 2. ความรูที่ฝงลึก (Tacit Knowledge) เปนความรูที่ไดจากประสบการณ พรสวรรค
หรือสัญชาตญาณของแตละบุคคล ซึ่งยากตอการเลาหรือเขียนออกมาใหผูอื่นทราบหรือเขาใจ จำเปนตองอาศัย
กระบวนการตางๆ เปลี่ยนใหเปนความรูที่ชัดแจงซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนกันไดโดยงาย เชน ทักษะในการทำงาน  
งานฝมือ การคิดเชิงวิเคราะห 

จากองคความรูขางตนที่เกิดจากการจัดการความรูจึงไดมีองคกรและหนวยงานตาง ๆ นำไปใช
เพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะขององคกรหรือหนวยงานตนเอง ดังนั้น เพื่อใหหนวยงานของรัฐบริหารราชการ
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ จึงไดมีการบรรจุการจัดการความรูในองคกรไวในพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 11 สวนราชการมีหนาที่
พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสม่ำเสมอ โดยตองรับรูขอมูล
ขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพื่อนำมาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง 
รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระ
ราชกฤษฎีกานี้ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เปนองคกรที่มีองคความรูที่เกิดขึ้น  
ทั้งความรูที่ชัดแจง และความรูที่ฝงอยูในบุคคล เชน เทคนิคการบริหารงาน 4 ดานที่ประสบความสำเร็จ ไดแก  
การบริหารงานดานวิชาการ การบริหารงานดานงบประมาณ การบริหารงานดานการบริหารงานบุคคล  
การบริหารงานดานการบริหารทั่วไป ตลอดจนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่
มีประสิทธิภาพ ตามแนวทางมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 ดังนั้น กระบวนการถายทอด
และสนับสนุนใหคนในองคกรไดเขาใจและเรียนรูจากกันและกันผานกระบวนการของการเสวนา การอภิปราย 
การสรางเครือขายหรือกลุมผูปฏิบัติ (Community of Practice หรือ CoP) จะเปนเครื่องมือสำคัญที่ทำให
หนวยงาน กลายเปนสังคมแหงการเรียนรูอยางตอเนื่อง และพัฒนาไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูอยาง
ยั่งยืน 
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 1.2 องคประกอบในการจัดการเรียนรู 
องคประกอบในการจัดการเรียนรูภายในองคกรที่สำคัญ สามารถจำแนกได 3 สวน ดังนี้  

คน (man) เทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology-IT) และกระบวนการจัดการความรู (process) 
รายละเอียดดังนี้ 

      1. คน (man) 

ในการจัดการความรู  คนเปนองคประกอบที ่สำคัญที ่ส ุด เนื ่องจากคนเกี ่ยวของกับ 
การจัดการความรูสวนบุคคล (personal knowledge management-PKM) คือ ผูซึ่งตองการจัดการความรู
เพื่อการใชประโยชนกับตัวเอง จึงสามารถจัดการทุกอยางทุกขึ้นตอนไดเองเปนสวนใหญ อาจจะมีบางที่ตอง 
เกี่ยวของกับคนอื่น บุคลากรที่เก่ียวของกับการดำเนินการจัดการความรูหรือ KM Team ขององคกรอาจแบงได
เปน 2 ทีมคือ ทีมหลักหรือทีมถาวร (core team or permanent team) และทีมชั่วคราว (contemporary 
team)  

ทีมหลักหรือทีมถาวรเปนคณะทำงานที่รับผิดชอบการดำเนินการจัดการความรูขององคกร
อยางตอเนื่อง ประกอบดวยบุคลากร 3 ฝาย ไดแก หัวหนางาน หรือผูจัดการความรู (knowledge champion 
or senior manager or chief knowledge management- CKO) เปนผู บริหารระดับสูงขององคกร ซึ ่งมี
บทบาทในการขุดหา (leverage) ความรูภายในองคกรออกมาโดยการใชโครงการการจัดการความรู รับผิดชอบ
ในการสรางวิสัยทัศนในสิ่งที ่เปนไปได ออกแบบกรอบงานที่ใหผลคุมคา และ เปนผูอำนวยความสะดวก 
(facilitator) ประสานงานและการจัดใหมีกิจกรรมการจัดการความรูทั้งหมดขององคกร บุคลากรประเภทที่สอง 
ไดแก หัวหนางาน (Chief Information Officer- CIO) เปนผูรับผิดชอบงานทั้งหมดขององคกร และ ฝาย
สุดทายของทีมหลักคือ ตัวแทนจากกลุมงานหลักขององคกร 

   สวนทีมชั่วคราว เปนคณะกรรมการที่มาจากกลุมเฉพาะ องคกรตองพึงระลึกไวเสมอวา บุคคล
สำคัญที่เกี่ยวของกับการจัดการความรูขององคกร คือ กลุมผูใชผลผลิตและบริการขององคกร จึงควรใหบุคคล
เหลานั้นมาเปนหุนสวนและรวมกันวางแผนงานใหกับองคกร นอกจากทีมงานทั้งสองทีมแลว บุคคลที่มีบทบาท
สำคัญในการสนับสนุนโครงการจัดการความรู ขององคกรอยางมากคือ ผูบริหารสูงสุด (Chief Executive 
Officer-CEO)  
โดยปกติจะอยูในตำแหนงที่ปรึกษาโครงการจัดการความรู 

  2. เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology-IT) 

    ในเรื่องของการจัดการความรูนั้นมีงานวิจัยเปนจำนวนมากที่พยายามอธิบายความสัมพันธ
และบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการความรู ดังที่ปรากฎวาเปนเรื่องราวจำนวนมากที่แสดงถึง
การจัดการความรู ขององคกรผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แมว ากระบวนการจัดการความรู  เปน
กระบวนการที่ไมใชเทคโนโลยี แตเทคโนโลยีก็เปนที่ถูกคาดหมายวาเปนเครื่องมือสำคัญอยางหนึ่งที่จะชวยให
การจัดการความรูประสบความสำเร็จ องคกรสวนใหญจึงมีการจัดสรรงบประมาณในการนำเทคโนโลยีที่
เหมาะสม มาเปนเครื่องมือชวยในการจัดการความรูขององคกร เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของและมีบทบาท
ในการจัดการความรูประกอบดวย  

   เทคโนโลยีในการสื่อสาร (Communication Technology) ชวยใหบุคลากรสามารถเขาถึง
ความรูตาง ๆ ไดงายขึ้น สะดวกขึ้น รวมทั้งสามารถติดตอสื่อสารกับผูเชียวชาญสาขาตาง ๆ ในการคนหาขอมูล 
สารสนเทศผานเครือขายได ผานระบบอินเตอรเน็ต อินทราเน็ต หรือโซเชียลมีเดีย (Social Media) 
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   เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานรวมกัน (Collaboration Technology) ชวยใหสามารถ
ประสานการทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ลดอุปสรรคเรื ่องของระยะทาง ตัวอยางเชนโปรแกรมกลุม 
groupware หรือระบบ video conference เปนตน 
   เทคโนโลยีชวยในการจัดเก็บ (Storage Technology) ชวยในการจัดเก็บและจัดการความรู
ตาง ๆ เทคโนโลยีสารสนเทศมีสวนชวยประสาน สนับสนุนและอำนวยความสะดวกกระบวนการจัดการความรู 
ทั้ง 3 ดังนี ้
    1. การแสวงหาความรู เปนการแสวงหาความรูทั้งที่เปนการหยั่งรูเอง (Tacit Knowledge)  
ทักษะ ปฏิสัมพันธระหวางบุคคล ผูมีประสบการณสูง จะมองเห็นแนวโนมหรือหรือทิศทางความตองการใช
ความรูดานตาง ๆ แลววางแผนและดำเนินการที่จะจัดหาความรูนั้น ๆ มา โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภทตาง ๆ เปนเครื่องชวยประสานและอำนวยความสะดวก 
    2. การแลกเปลี่ยนและแบงปนความรู เปนการเผยแพรและกระจายความรูในเรื่องตาง ๆ 
การเรียนรูจากผูเชียวชาญจะชวยใหผูดำเนินการจัดการความรูมือใหมผานเครือขายการสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ 
    3. การใชประโยชนจากความรู การเรียนรูจะบูรณาการอยูในองคกร มีอะไรอยูใน
องคกร สมาชิกองคกรสามารถรับรูและประยุกตใชสถานการณใหม ๆ ไดตลอดเวลา ทั้งการแลกเปลี่ยนแบงปน
ความรู และการใชประโยชนความรู จะเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันทั้งการแสวงหาความรู ซึ่งปจจุบันรวมเทคโนโลยี
ชวยในการจัดเก็บ รวมถึงความสำคัญของคนที่เปนผูวางหรือกำหนดการใชเทคโนโลยีดวย 

  3. กระบวนการจัดการความรู (Process) 

   3.1 กระบวนการจัดการความรู เปนกระบวนการที่จะชวยใหเกิดพัฒนาของความรู หรือ 
การจัดการ ความรูที่จะเกิดขึ้นภายในองคกร มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน 
    1. การบงชี้ความรู (Knowledge Identification) เปนการพิจารณาวาองคกรเรามีพันธ
กิจ วิสัยทัศน เปาหมายอะไร และเพื่อใหบรรลุเปาหมายอะไร ปจจุบันเรามีความรูอะไร อยูในรูปแบบใด และ
อยูท่ีใคร 
    2. การสรางและการแสวงหาความรู (Knowledge Creation & Acquisition) เชนการ
สรางความรูใหม แสวงหาความรูจากภายนอก รักษาความรูเกา กำจัดความรูที่ไมไดใชงานแลว 
    3. การจ ัดการความร ู  ให  เป นระบบ (Knowledge Organization) เป นการวาง
โครงสรางความรู เพื่อเตรียมพรอมสำหรับเก็บความรูอยางเปนระบบในอนาคต 
    4. การประมวลและกลั่นกรองความรู (Knowledge Codification & Refinement) 
เชนการปรับปรุงเอกสารใหเปนรูปแบบมาตรฐาน ใชภาษาในการสื่อสารเปนภาษาเดียวกัน ประปรุงเนื้อหาความรูให
สมบูรณ 
    5. การเขาถึงความรู  (Knowledge Dissemination & Access) เปนการทำใหผู ใช
เขาถึงความรูอยางเปนระบบไดงายและสะดวกขึ้น การกระจายความรูใหผู อื ่นทางชองทางการสื่อสารที่
เหมาะสม 
    6. การแบงปนและแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Sharing) เปนการนำความรูที่
ไดมาแลกเปลี่ยนกันดวยกลยุทธตาง ๆ เชน ในกรณีเปน Explicit Knowledge อาจทำเปนเอกสาร ฐานความรู 
คลังความรู หรือในกรณีเปน Tacit Knowledge อาจทำเปนระบบทีมขามสายงาน กิจกรรมกลุม ชุมชนแหง
การเรียนรู และระบบพี่เลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนตน 
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    7. การเรียนรูและการนำไปใชงาน (Learning & Utilization) เปนขั้นตอนสุดทายของ
กระบวนการการจัดการความรู เปนการที่บุคคลเกิดการเรียนรูและนำความรูไปใชใหตรงกับวัตถุประสงคที่วาง
ไว ควรทำใหการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของงานละหมุนเวียนไปอยางตอเนื่อง 

   3.2 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 
    กระบวนการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง เปนกรอบความคิดสำหรับองคกรที่ตองการ
จัดการความรูภายในองคกร ไดมุ งเนนปจจัยแวดลอมภายในองคกร ที่มีผลกระทบตอการจัดการเรียนรู 
ประกอบดวย 6 องคประกอบ ดังนี้ 
    1. การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เชน กิจกรรมการมีสวนรวมและสนับสนุน
จากผูบริหาร (ที่ทุกคนมองเห็น) โครงสรางพื้นฐานขององคกร ทีม/หนวยงานที่รับผิดชอบ มีระบบการติดตาม
และประเมินผล กำหนดปจจัยแหงความสำเร็จชัดเจน 
    2 การสื่อสาร เชน กิจกรรมที่ทำใหทุกคนเขาใจถึงสิ่งที่องคกรจะทำประโยชนที่จะเกิด
ขึ้นกับทุกคน แตละคนจะมีสวนรวมไดอยางไร 
    3. กระบวนการและเครื่องมือ เพื่อชวยใหการคนหา เขาถึง ถายทอด และแลกเปลี่ยน
ความรูสะดวกรวดเร็วขึ้น โดยการเลือกใชกระบวนการและเครื่องมือ ขึ้นกับชนิดของความรูลักษณะขององคกร 
(ขนาด สถานที่ตั้ง ฯลฯ) ลักษณะการทำงาน วัฒนธรรมองคกร ทรัพยากร 
    4. การเรียนรู เพื่อสรางความเขาใจและตระหนักถึงความสำคัญและหลักการของ 
การจัดการความรูโดยการเรียนรูตองพิจารณาถึง เนื้อหา กลุมเปาหมาย วิธีการ การประเมินผลและปรับปรุง 
    5. การวัดผล เพื่อใหทราบวาการดำเนินการไดบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวหรือไม มีการนำ
ผลของการวัดมาใชในการปรับปรุงแผนและการดำเนินการใหดีขึ้น มีการนำผลการวัดมาใชในการสื่อสารกับ
บุคลากรในทุกระดับใหเห็นประโยชนของการจัดการความรูและการวัดผลตองพิจารณาดวยวาจะวัดผลทุก
ขั้นตอนไหน ไดแก วัดระบบ (System) วัดที่ผลลัพธ (Output) หรือวัดที่ประโยชนที่จะไดรับ (Outcome) 
    6. การยกยองชมเชยและใหรางวัล เพื่อสรางแรงจงใจใหเกิดการรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และการมีสวนรวมของบุคลากรในทุกกระดับ โดยขอควรพิจารณาไดแก คนหา ความตองการของบุคลากร 
แรงจูงใจระยะสั้นและระยะยาว บูรณาการกับระบบที่มีอยู ปรับเปลี่ยนใหเขากับกิจกรรมที่ทำในแตละชวงเวลา 

 1.3 ปจจัยที่มีผลตอความสำเร็จ (Key Success Factors) ของการจัดการความรู 
ปจจัยแหงความสำเร็จ ในการดำเนินการจัดการความรูตามเปาหมายที่วางไว สามารถนำไป

ปฏิบัติหรือประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริหารขององคกร ดังนี ้

 1. ผูบริหาร  
  การจัดการความรูในองคกร ผูบริหารควรมีบทบาทหนาที่ในการกำหนด นโยบาย 

สนับสนุน และมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาองคกรไปสูองคกรแหงการเรียนรู เชน 
กิจกรรมการวิเคราะหสภาพบริบทองคกร การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป 

๒. จิตอาสา  
  การดำเนินการจัดการความรู ในองคกร องคกรควรสงเสริมและพัฒนาการทำงาน 

แบบจิตอาสา โดยเปดโอกาสใหบุคลากรที่มีความตั้งใจและสนใจในการการพัฒนาองคกรไปสูองคกรแหงการ
เรียนรู เขามามีบทบาทในการดำเนินงานจัดการความรู 
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3. สรางทีมขับเคลื่อน  
  การดำเนินการจัดการความรูในองคกรมีการขับเคลื่อนไปขางหนาไดอยางตอเนื่อง 

องคกรควรจัดกิจกรรมฝกอบรม เพื่อปูพื้นฐานการจัดการความรูในองคกรและพัฒนาบุคลากรใหเปนผู ที่
สามารถดำเนินการการจัดการความรูได เชน การอบรมบุคลากรเพื่อทำหนาที่เปนผูอำนวยความสะดวกและ
กระตุนการดำเนินการจัดการความรู เปนตน ซึ่งจะสงผลใหองคกรเกิดการกาวกระโดดจนถึงระดับการน า
องคกรไปสูองคกรแหงการเรียนรูอยางยั่งยืนได 

 4. กระบวนการคุณภาพ PDCA (Plan Do Check Act)  
  การดำเนินการจัดการความรูในองคกรเกิดการดำเนินการอยางตอเนื่องและพัฒนา

อยางมีคุณภาพ ควรทำหลักการ PDCA (Plan Do Check Act) มาใชในการดำเนินการกิจกรรมตาง ๆ ของการ
จัดการความรูในองคกร เริ่มตั้งแตมีกระบวนการวางแผนการจัดการความรู มีการปฏิบัติการตามแผน มีการนำา
องคความรูสู การปฏิบัติ มีการวิเคราะหปรับปรุงการดำเนินงาน มีคณะท างานติดตามอยางจริงจัง มีการ
รายงานตอผูบริหาร และบุคลากรทุกระดับอยางท่ัวถึง และมีคณะกรรมการประสานงาน เพื่อแกไขปญหา 

๕. การเปดหู เปดตาบุคลากรในองคกร  
  การสรางความเขาใจถึงความสำคัญของการจัดการความรูในองคกรของบุคลากรใน

องคกร ซึ่งอาจด าเนินการไดหลายรูปแบบ เชน การจัดกิจกรรมการประชุมชี้แจงแกบุคลากรเพื่อพัฒนา และ
รวมกำหนดวัฒนธรรมการทำงานรวมกัน เปนตน 

๖. การเปดใจยอมรับ  
   การใหบุคลากรเปดใจยอมรับการดำเนินการจัดการความรู ในองคกร และการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู องคกรอาจด าเนินการไดโดยการท ากิจกรรมกลุมสัมพันธ การสอดแทรกกิจกรรมการ
ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เชน Before Action Review (BAR) และ After Action Review (AAR) 
เปนตน 

 7. การมีสวนรวม  
  การมีสวนรวมในการจัดการความรูจากหนวยงานตาง ๆ ภายในองคกร และภายนอก 

องคกรควรจัดกิจกรรมเปดโอกาสใหหนวยงานที่สนใจเขามารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู เปดรับฟงความคิดเห็น 

 8. การสรางบรรยากาศ  
  การดำเนินการกิจกรรมการจัดการความรู ควรมีการสรางบรรยากาศที่เหมาะสมตอ

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู การยอมรับความคิดเห็นของบุคลากร ซึ่งอาจทำไดในรูปแบบตางๆ เชน 
กิจกรรมสภากาแฟ กิจกรรมรับประทานอาหารรวมกัน การเปลี่ยนสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรูมาใชในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู หรือการเสริมสรางบรรยากาศใหมใหเราใจ เปนตน 

 9. การจัดใหมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู  
  การจัดการความรู  องคกรควรสงเสริมสนับสนุนใหเกิดเวทีแลกเปลี ่ยนความรู  

(Knowledge Forum) เพื่อสกัดขุมความรูออกมาจากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูและบันทึกไวใชงานตอ 
และเกิดการตื่นตัวในการเรียนรู ซึ่งสามารถดำเนินการไดหลายรูปแบบ เชน ชุมชนแหงการเรียนรูหรือ ชุมชน
นักปฏิบัติ (Communities of Practice : CoP) การเลาเรื่องแบบ SST ( Success Story Telling ) เปนตน 
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 10. การใหรางวัล ยกยองชมเชย   
  การสรางแรงจูงใจใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีสวนรวมของบุคลากร 

ในทุกระดับ โดยขอควรพิจารณาไดแก คนหาความตองการของบุคลากร แรงจูงใจระยะสั้นและระยะยาว บูรณา
การกับระบบที่มีอยู, ปรับเปลี่ยนใหเขากับกิจกรรมที่ทำในแตละชวงเวลา การใหรางวัล ยกยองชมเชย การมอบ
โลรางวัลหรือเกียรติบัตร หรือจัดใหมีเงินรางวัลพิเศษ เปนตน 

11. การจัดเอกสารประกันคุณภาพ (QA Document)  
  การดำเนินงานการจัดการความรูในองคกร สามารถตรวจสอบและประกันคุณภาพได 

องคกรควรเก็บรวมรวมเอกสารที่เกี ่ยวของอยางเปนระบบ เชน จดหมายเวียน แผนดำเนินงาน การถอด
บทเรียน คูมือการจัดการความรู การจัดเก็บเอกสารที่เปนคลังความรู ทั้งนี้อาจใช ซอฟทแวรมาชวยในการ
บริหารจัดการ 

12. การสื่อสารภายในองคกร  
  บุคลากรในองคกรทุกคน ทุกระดับสามารถติดตามขอมูลขาวสาร การดำเนินการ

จัดการความรูในหนวยงานไดอยางตอเนื่อง ควรทำการสื่อสารกับ บุคลากร ซึ่งอาจดำเนินการไดโดยการจัดทำ
วารสาร/จุลสารการจัดการความรู การจัดทำเว็บไซตการจัดการความรู การจัดท าบันทึกบทความของตนเอง 
(Personal Journal) ลงบนเว็บไซต หรือ web blog ซึ่งมีเครื่องมือหรือซอฟทแวรที่ใชในการเขียน Blog ได
มากมาย เชน WordPress หรือ Movable Type เปนตน 

 1.4 ขอบเขตการจัดการความรู (KM Focus Area) 
ขอบเขตของการจัดการความรูภายในองคกร ที่จะสนับสนุนยุทธศาสตรการบริหารจัดการ

อยางมีประสิทธิภาพ โดยเนนในเรื่องของการจัดการและการพัฒนาองคความรูของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ 1. การวิเคราะหองคความรูที่จำเปนตองใชในการปฏิบัติงานสำหรับครู
และบุคลากรทางการศึกษา 2. กำหนดองคความรูและสมรรถนะเฉพาะของแตละกลุมเปาหมาย และ 3. สราง
เครือขายและวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในกลุมงาน/ส านักงาน/สถานศึกษา/กลุมเครือขายโรงเรียน 

 1.5 เปาหมาย 
เปาหมายของการการจัดการความรู (Knowledge Management) มีดังนี ้
  1. เพื่อใหความรูดานการจัดการความรูแกครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานใหงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น 
  3. พัฒนาใหบุคลากรในองคกรมีการปฏิสัมพันธระหวางกันในองคกร 
  ๔. สามารถรวบรวมความรู ประสบการณที ่เปน Tacit Knowledge ในตัวครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และความรูที่เปนชัดเจน ที่มีอยูทั้งจากแหลงความรูภายในและภายนอกองคกร 
  5. ใชเทคโนโลยีในเพื่อสรางระบบการจัดเก็บและใหมีการเขาถึงโดยสะดวก 
  6. บุคลากรภายในหนวยงานสามารถสรางเครือขาย เพื่อการติดตอแลกเปลี่ยนความรู

และเขาถึงขอมูลซึ่งกันและกัน  

ดังนั้น การจัดการความรูจึงเปนเครื่องมือที่ชวยใหบุคลากรในองคกร สามารถเรียนรูแนวทาง 
การปฏิบัติงาน ที่มาจากการพัฒนานวัตกรรม และศูนยรวมองคความรูไดอยางสะดวก และรวดเร็ว สงผลตอ 
การนำมาใชดำเนินการและพัฒนาตอยอด ตอภารกิจงานตามที่ไดรับมอบหมายอยางยั่งยืนตอไป 
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 1.5 การติดตามและการประเมินผล 
การจัดการความรูในองคกร เมื่อถึงระยะเวลาสิ้นปงบประมาณ จำเปนตองมีการติดตามและ

การประเมินผล เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาตอยอด เพื่อใหเกิดความกาวหนาในการดำเนินงานการจัดการ
ความรู อีกทั้งทำใหทราบปญหา อุปสรรค และขอจำกัดเพื่อใชเปนฐานขอมูลในการปรับปรุง พัฒนาตอไป 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มีแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

1. คณะกรรมการจัดการความรู จะมีการประชุมเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับการ
จัดการความรู โดยประสานงานผูรับผิดชอบ แตละประเด็นความรู เพื่อสรุป และรายงานผลการดำเนินงานตอ
คณะกรรมการ 

2. ผูรับผิดชอบมีหนาที่รวบรวม วิเคราะห และสังเคราะหทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลแตละแหลง
เรียนรู ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อนำไปพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบ และเผยแพรเพื่อใหกลุมเปาหมายที่
ตองการสามารถเขาถึงแนวปฏิบัติไดสะดวก และรวดเร็ว ผานชองทางเว็บไซตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เขาถึงไดจาก http://www.cpn.go.th/การจัดการความรู-km/ 
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ขั้นตอนการจัดทำแผนการจัดการความรู 
(Knowledge Management Action Plan) 

 
  แผนการจัดการความรู  (Knowledge Management Action Plan) เปนแผนงานที่แสดงถึง
รายละเอียดการดำเนินงานของกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหองคกรบรรลุผลตามเปาหมายที่กำหนด 4 ขั้นตอน ดังนี ้
   ขั้นตอนที่ 1 กำหนดโครงสรางทีมงานการจัดการความรู (คำสั่งคณะกรรมการ) 
   ขั้นตอนที่ 2 กำหนดรูปแบบการดำเนินงานจัดการความรู (KM) โดยใชการบริหาร 4 ดาน 
ไดแก การบริหารงานดานวิชาการ การบริหารงานดานงบประมาณ การบริหารงานดานการบริหารบุคคล และ 
การบริหารดานการบริหารทั่วไป  
   ขั้นตอนที่ 3 จัดทำแผนปฏิบัติการการจัดทำความรู มีการระบุขอบเขตที่จะดำเนินการ 
เปาหมาย ตัวชี้วัด วิธีการสูความสำเร็จ ระยะเวลาที่กำหนด ผูรับผิดชอบ รวมถึงงบประมาณ (ถามี)  
   ขั ้นตอนที ่ 4 รายงานผลการจัดการความรู  เมื ่อดำเนินการตามแผนที ่กำหนดไว ให
ผูรับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานปจจุบัน เพื่อสงตอใหคณะกรรมการติดตามและการประเมินผลพิจารณา
ตอไป 
   ขั้นตอนที่ 5 การเผยแพรองคความรู ผานชองทางเว็บไซตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขาถึง
ไดจาก http://www.cpn.go.th/การจัดการความรู-km/  
 

 
เว็บไซตรวบรวมการจัดการความรู (KM) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 






