
ผูชวยศาสตราจารยดวงแข สุขโข
ศูนยการจัดการความรู                           

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

การจัดการความรู
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 



        พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 กําหนดใหสวนราชการมีหนาท่ี

พัฒนาความรูในสวนราชการ เพ่ือใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการ

เรียนรูอยางสมํ่าเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถ

ประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติ

ราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ รวมท้ัง

ตองสงเสริมและพัฒนาความรู ความสามารถ สรางวิสัยทัศนและ

ปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรท่ีมี

ประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน



         ในการสรางองคกรแหงการเรียนรู [Learning Organization : LO]

จะตองใหคนในองคกรเรียนรูปจจัยตาง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอก เพื่อ

นํามาใชพัฒนาตนเองและการดําเนินงานขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

จึงตองมีการจัดการความรูควบคูกันไปเสมอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลพระนครไดจัดตั้งศูนยการจัดการความรู (Knowledge 

Management Center) ข้ึนเปนหนวยงานภายในเพื่อรับผิดชอบในการ

ดําเนินงานการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย



 การจัดการความรู (Knowledge Management : KM) 

หมายถึง การรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูในสถาบันอุดมศึกษาซึ่ง

กระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปน

ระบบ และนําไปเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาบุคลากร เพื่อให

ทุกคนในสถาบันอุดมศึกษาสามารถเขาถึงความรู และพัฒนา

ตนเองใหเปนผูรู รวมท้ังปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อัน

จะสงผลใหสถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงการแขงขัน

สูงสุด



เปาหมายในการจัดการความรู

  พัฒนาองคกร   ใหบรรลุเปาหมายที่ได
กําหนดไวตามวิสัยทัศน ยุทธศาสตร เกิดประสิทธิภาพ และ

ผูรับบริการมีความพึงพอใจ

 พัฒนากระบวนการทํางาน   ใหเกิด
ประสิทธิผลและเกิดนวัตกรรม

  พัฒนาคน   ใหบุคลากรเกิดการเรียนรู  มี
สมรรถนะในการทํางาน และ เกิดความพึงพอใจในการ

ทํางาน



         ดังนั้น  การตระหนักถึงความสําคัญ

และความจําเปนของการจัดการความรู จึง

จําเปนสําหรับสถาบันอุดมศึกษา เพื่อที่จะชวย

สงเสริมใหคน กระบวนการทํางาน และ

สถาบันใหมีการเรียนรูพัฒนาอยางตอเนื่อง

และยั่งยืน



ความรูจําแนกออกเปน 2 ประเภท ไดแก

          1. ความรูที่ฝงอยูในคน (Tacit Knowledge)                 

ภูมิความรูที่อยูในตัวบุคคล  เกิดจากประสบการณ การเรียนรูหรือ

พรสวรรคตางๆ อธิบายออกมาไดยากแตสามารถพัฒนาและแบงปน

ได มีอยูรอยละ 80

2. ความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) คือ ความรู

ภายนอกตัวบุคคลและเปนระบบซึ่งถูกบันทึกและถายทอดออกมาใน

รูปแบบของสื่อประเภทตางๆ หนังสือ  คูมือ เอกสาร  วีดีทัศนและ

สื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีอยูรอยละ 20







            ความรูท่ีฝงอยูในคนและความรูท่ีชัดแจง

สามารถสรางและถายทอดกันไดตลอดเวลา  ขึ้นอยู

กับสถานการณท่ีจะทําใหเกิดความรูใหมๆ โดยผาน

วงจรความรู  มีการสรางและถายทอดความรูผาน

กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู  การสกัดความรู 

การผนวกความรู  การผนึกและพัฒนาความรู  ซึ่งจะ

ทําใหเกิดการสรางและถายทอดความรูใหมอยาง

ตอเนื่องไมมีท่ีส้ินสุด



  
คน เทคโนโลยีและกระบวนการจัดการความรู                                                           

คือ องคประกอบของการจัดการความรู

 1. การบงชี้

ความรู

(Knowledge 

Identification) 2. การสรางและ

แสวงหาความรู 

(Knowledge 

Creation and 

Acquisition)  

3. การจัดความรู

ใหเปนระบบ  

(Knowledge 

Organization) 

4. การประมวล

และกลั่นกรอง

ความรู

(Knowledge 

Codification and 

Refinement)

5.  การเขาถึง

ความรู

(Knowledge 

Access)

6. การแบงปน

แลกเปลี่ยนเรียนรู

(Knowledge 

Sharing)

7. การเรียนรู

(Learning)

กระบวนการจัดการความรู                                                                          

(Knowledge Management Process)



         การท่ีมหาวิทยาลัยจะกาวเขาสูระดับแนวหนาและ

เปนท่ีรูจักไดนั้น ขึ้นกับความสามารถในการสราง  การใช

สินทรัพยท่ีจับตองไมไดในการเพิ่มคุณภาพและศักยภาพ 

โดยเฉพาะความรูท่ีเปนสินทรัพยนั้น ย่ิงมีการใชมากเทาใด

ก็ย่ิงมีคุณคามากขึ้นเทานั้น การนําความรูเกามาบูรณาการ

กับความรูใหมจะกอใหเกิดความรูใหม ๆ  และสามารถนํา

ความรูไปใชประโยชนไดมากขึ้น จนกลายเปนวงจรการ

เรียนรูท่ีเพิ่มพูนอยางไมมีท่ีส้ินสุด



การจัดการความรูของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี          

ราชมงคลพระนคร

ศูนยการจัดการความรู เปนหนวยงานภายใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดตั้งเมื่อวันท่ี 

26 มีนาคม 2551 โดยสภามหาวิทยาลัย เพื่อดําเนินการ

เกี่ยวกับการจัดการความรูในองคกร ใหเปนไปตาม

เปาหมายของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐและเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคกรแหงการ

เรียนรู



วัตถุประสงคของศูนยการจัดการความรู

          1.1  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนครใหเปนผูมีความสามารถในการเรียนรูและปรับตัว

ทันตอการเปลี่ยนแปลง

          1.2 เพ่ือใชเปนแหลงจัดเก็บความรูและภูมิปญญา 

(Intellectual Capital) ของมหาวิทยาลัย สําหรับใชพัฒนาเปนคลัง

สมอง

          1.3  เพ่ือสรางบรรยากาศในการทํางานท่ีมีการแสดงความคิด

ริเริ่มใหม ๆ ในหนาท่ีของตน ทําใหมีความสุขในการทํางาน

          1.4  เพ่ือจัดใหมีระบบในการบริหารการเรียนรูเพ่ือรองรับให

เปนองคกรแหงการเรียนรู



1. รวบรวมองคความรูตาง ๆ เพ่ือจัดทําเปนคลังความรู

2. ใหบริการขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับการจัดการความรู

3. วางแผนพัฒนา สงเสริมและผลักดันใหเกิดการจัดการความรู

ภายในองคกร

4. ประสานการดําเนินงานรวมกับหนวยงานตาง ๆ ท้ังภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือขับเคลื่อนใหเขาสูองคกรแหงการ

เรียนรู

5. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย

หนาท่ีและความรับผิดชอบของศูนยฯ



http://webkm.rmutp.ac.th/km/





คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและบริหารจัดการความรู

ในองคกร ประกอบดวย

          - คณะกรรมการอํานวยการ

          - คณะกรรมการบริหารจัดการความรูในองคกร

          - คณะกรรมการดําเนินงานจัดทํายุทธศาสตรและ

            บริหารจัดการความรูในองคกร

และมีคณะกรรมการบริหารกิจกรรมเครือขายการจัดการ

ความรูในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและบริหารจัดการ

ความรูในองคกร
หนาท่ี :

      กํ าหนด วิสั ย ทัศน   พันธ กิจ   น โยบาย   เป าหมาย  

ยุทธศาสตร  วัตถุประสงค  และมาตรการ เพื่อถายทอดลงสู

คณะ/หนวยงานภายใน มทร.พระนคร

วิสัยทัศน :

   พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ใหเปน

องคกรแหงการเรียนรูบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง



ในแตละปงบประมาณ จะดําเนินการ

   1. จัดทําเปาหมาย

   2. จําแนกองคความรูท่ีจําเปนตอการผลักดันตามประเด็น

       ยุทธศาสตร

   3. จัดทําแผนการจัดการความรู ตาม 7 ขั้นตอนของ

       กระบวนการจัดการความรูและตัวชี้วัด

   4. ติดตามประเมินผลและวางแผนการดําเนินการอยาง

       ตอเนื่อง (PDCA)



1. การบงชี้ความรู

2. การสรางและแสวงหาความรู

3. การจัดการความรูใหเปนระบบ

4. การประมวลและกล่ันกรองความรู

5. การเขาถึงความรู

6. การแบงปนแลกเปล่ียนเรียนรู

7. การเรียนรู

กระบวนการจัดการความรู 7 ขั้นตอน ในแผนการจัดการความรู



การบูรณาการกระบวนการจัดการความรู 

และกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง

ขอบเขต KM

เปาหมาย 
KM



1. การใหความรูเกี่ยวกับ KM แกบุคลากรทุกระดับ

2. สงบุคลากรผูเกี่ยวของกับการดําเนินงาน KM เขารับการฝกอบรมและ 

การเรียนรู

3. สรางบรรยากาศการเรียนรู

4. ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการส่ือสารและ

    เพ่ือการเขาถึงความรูไดรวดเร็ว  ถูกตอง  แมนยําและเชื่อถือได

5. ใชกระบวนการยกยองชมเชยและการใหรางวัล เพ่ือกระตุน

    กระบวนการ KM และปรับเปล่ียนพฤติกรรม

6. มีทะเบียนความรูและคลังความรูทุกคณะ/หนวยงาน

7. สรางเครือขายการจัดการความรูภายใน/ภายนอก

8. ประชุมติดตามการดําเนินงานทุกไตรมาสและประเมินผลเพ่ือ

    การพัฒนา (PDCA)

ขั้นตอนการดําเนินการขั้นตอนการดําเนินการ


