
06/03/56 

1 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงแข สุขโข 
ศูนย์การจัดการความรู้                           

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
 

การจัดการความรู้ 
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

        พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ก าหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่
พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถ
ประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้ง
ต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน 
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         ในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ [Learning Organization : LO]
จะต้องให้คนในองค์กรเรียนรู้ปัจจัยต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอก เพื่อ
น ามาใช้พัฒนาตนเองและการด าเนินงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จึงต้องมีการจัดการความรู้ควบคู่กันไปเสมอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนครได้จัดตั้งศูนย์การจัดการความรู้ (Knowledge 
Management  Center) ขึ้นเป็นหน่วยงานภายในเพื่อรับผิดชอบในการ
ด าเนินงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลยั 

 การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) 
หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาซึ่ง
กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็น
ระบบ และน าไปเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้
ทุกคนในสถาบันอุดมศึกษาสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนา
ตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมท้ังปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อัน
จะส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงการแข่งขัน
สูงสุด 
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เป้าหมายในการจัดการความรู ้
   พัฒนาองค์กร   ให้บรรลุเป้าหมายที่ได้
ก าหนดไวต้ามวสิัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เกิดประสิทธิภาพ และ
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
   พัฒนากระบวนการท างาน   ให้เกิด
ประสิทธิผลและเกิดนวตักรรม 
   พัฒนาคน   ให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้  มี
สมรรถนะในการท างาน และ เกิดความพึงพอใจในการ
ท างาน 

         ดังนั้น  การตระหนักถึงความส าคัญ
และความจ าเป็นของการจัดการความรู้ จึง
จ าเป็นส าหรับสถาบันอุดมศึกษา เพื่อที่จะช่วย
ส่งเสริมให้คน กระบวนการท างาน และ
สถาบันให้มีการเรียนรู้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน 
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ความรู้จ าแนกออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
          1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge)                 

ภูมิความรู้ที่อยู่ในตัวบคุคล  เกิดจากประสบการณ์ การเรียนรู้หรือ
พรสวรรค์ต่างๆ อธิบายออกมาไดย้ากแต่สามารถพัฒนาและแบง่ปนั
ได้ มีอยู่ร้อยละ 80 

          2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) คือ ความรู้
ภายนอกตัวบุคคลและเปน็ระบบซึง่ถกูบนัทึกและถา่ยทอดออกมาใน
รูปแบบของสื่อประเภทต่างๆ หนังสือ  คู่มือ เอกสาร  วีดีทัศน์และ
สื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีอยู่ร้อยละ 20   
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               ความรู้ ท่ีฝังอยู่ในคนและความรู้ ท่ีชัดแจ้ง
สามารถสร้างและถ่ายทอดกันได้ตลอดเวลา  ขึ้นอยู่
กับสถานการณ์ท่ีจะท าให้เกิดความรู้ใหม่ๆ โดยผ่าน
วงจรความรู้  มีการสร้างและถ่ายทอดความรู้ผ่าน
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การสกัดความรู้ 
การผนวกความรู้  การผนึกและพัฒนาความรู้  ซึ่งจะ
ท าให้เกิดการสร้างและถ่ายทอดความรู้ใหม่อย่าง
ต่อเนื่องไม่มีที่ส้ินสุด 
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คน เทคโนโลยีและกระบวนการจัดการความรู้                                                           

คือ องค์ประกอบของการจัดการความรู้ 

 1. การบ่งชี้
ความรู้

(Knowledge 
Identification) 

 
2. การสร้างและ
แสวงหาความรู้ 
(Knowledge 
Creation and 
Acquisition)   

 
3. การจัดความรู้

ให้เป็นระบบ  
(Knowledge 
Organization)  

 
4. การประมวล
และกลั่นกรอง

ความรู้
(Knowledge 

Codification and 
Refinement) 

5.  การเข้าถึง
ความรู้

(Knowledge 
Access) 

6. การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้

(Knowledge 
Sharing) 

 

 

7. การเรียนรู้
(Learning) 

 
กระบวนการจัดการความรู้                                                                          

(Knowledge Management Process) 

         การท่ีมหาวิทยาลัยจะก้าวเข้าสู่ระดับแนวหน้าและ
เป็นท่ีรู้จักได้นั้น ขึ้นกับความสามารถในการสร้าง  การใช้
สินทรัพย์ท่ีจับต้องไม่ได้ในการเพิ่มคุณภาพและศักยภาพ 
โดยเฉพาะความรู้ท่ีเป็นสินทรัพย์นั้น ยิ่งมีการใช้มากเท่าใด
ก็ยิ่งมีคุณค่ามากขึ้นเท่านั้น การน าความรู้เก่ามาบูรณาการ
กับความรู้ใหม่จะก่อให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ  และสามารถน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น จนกลายเป็นวงจรการ
เรียนรู้ท่ีเพิ่มพูนอย่างไม่มีท่ีสิ้นสุด 
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การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี          
ราชมงคลพระนคร 
 ศูนย์การจัดการความรู้ เป็นหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดตั้งเมื่อวันท่ี 
26 มีนาคม 2551 โดยสภามหาวิทยาลัย เพื่อด าเนินการ
เกี่ยวกับการจัดการความรู้ในองค์กร ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐและเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู ้

วัตถุประสงค์ของศูนย์การจัดการความรู้ 
          1.1  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนครให้เป็นผู้มีความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัว
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
          1.2 เพ่ือใช้เป็นแหล่งจัดเก็บความรู้และภูมิปัญญา 
(Intellectual Capital) ของมหาวิทยาลัย ส าหรับใช้พัฒนาเป็นคลัง
สมอง 
          1.3  เพ่ือสร้างบรรยากาศในการท างานที่มีการแสดงความคิด
ริเริ่มใหม่ ๆ ในหน้าที่ของตน ท าให้มีความสุขในการท างาน 
          1.4  เพ่ือจัดให้มีระบบในการบริหารการเรียนรู้เพ่ือรองรับให้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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1. รวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อจัดท าเป็นคลังความรู้ 
2. ให้บริการข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการจัดการความรู้ 
3. วางแผนพัฒนา ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการจัดการความรู้

ภายในองค์กร 
4. ประสานการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือขับเคลื่อนให้เข้าสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 

5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

หน้าที่และความรับผิดชอบของศูนย์ฯ 

 
 

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

http://webkm.rmutp.ac.th/km/
http://webkm.rmutp.ac.th/km/
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คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้
ในองค์กร ประกอบด้วย 
          - คณะกรรมการอ านวยการ 
          - คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร 
          - คณะกรรมการด าเนินงานจัดท ายุทธศาสตร์และ 
            บริหารจัดการความรู้ในองค์กร 
และมีคณะกรรมการบริหารกิจกรรมเครือข่ายการจัดการ
ความรู้ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และบริหารจัดการ
ความรู้ในองค์กร 
หน้าท่ี : 
      ก าหนดวิ สั ยทั ศน์   พั นธกิ จ   น โยบาย   เป้ าหมาย  
ยุทธศาสตร์  วัตถุประสงค์  และมาตรการ เพื่อถ่ายทอดลงสู่
คณะ/หน่วยงานภายใน มทร.พระนคร 
วิสัยทัศน์ : 
      พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ในแต่ละปีงบประมาณ จะด าเนินการ 
   1. จัดท าเป้าหมาย 
   2. จ าแนกองค์ความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็น 
       ยุทธศาสตร์ 
   3. จัดท าแผนการจัดการความรู้ ตาม 7 ขั้นตอนของ 
       กระบวนการจัดการความรู้และตัวชี้วัด 
   4. ติดตามประเมินผลและวางแผนการด าเนินการอย่าง 
       ต่อเนื่อง (PDCA) 
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1. การบ่งชี้ความรู้ 
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
5. การเข้าถึงความรู ้
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
7. การเรียนรู ้

กระบวนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน ในแผนการจัดการความรู้ 

การบูรณาการกระบวนการจัดการความรู้  
และกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

ขอบเขต KM 
 
 
 
เป้าหมาย 

KM 
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1. การให้ความรู้เกี่ยวกับ KM แก่บุคลากรทุกระดับ 
2. ส่งบุคลากรผู้เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน KM เข้ารับการฝึกอบรมและ  
    การเรียนรู้ 
3. สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 
4. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและ 
    เพื่อการเข้าถึงความรู้ได้รวดเร็ว  ถูกต้อง  แม่นย าและเชื่อถือได้ 
5. ใช้กระบวนการยกย่องชมเชยและการให้รางวัล เพื่อกระตุ้น 
    กระบวนการ KM และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
6. มีทะเบียนความรู้และคลังความรู้ทุกคณะ/หน่วยงาน 
7. สร้างเครือข่ายการจัดการความรู้ภายใน/ภายนอก 
8. ประชุมติดตามการด าเนินงานทุกไตรมาสและประเมินผลเพ่ือ 
    การพัฒนา (PDCA) 

ขั้นตอนการด าเนินการ 

HAPPY  BRAIN 
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การฝึกอบรมการท าเว็บไซต์ 

Website  ของคณะ / หน่วยงานสนับสนุน 
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การฝึกอบรมการท า KM Blog 

KM Blog 
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การมอบรางวัลการประกวด KM Blog ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2553 ใน วันท่ี 28 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 
อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

อันดับที่ 1 KM blog เคล็ดลับพิชิตงานกับ อ.หลิว 

อันดับที่ 2 KM blog System Program-Java-Assembly-AI-ธรรมะ-Blog 

อันดับที่ 3  KM blog สายลมที่หวังดี 

ผู้รับรางวัลและคณะกรรมการ KM Blog 
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ชุมชนนักปฏิบัติ 
(Communities of Practice : CoP) 

            ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เป็นกลุ่มคนที่มารวมตัวกัน
อย่างไม่เป็นทางการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลที่ดีข้ึน ส่วนใหญ่การรวมตัวกันในลักษณะนี้
มักจะมาจากคนที่อยู่ในกลุ่มงานเดียวกันหรือมีความสนใจใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งร่วมกัน ซึ่งความไว้วางใจและความเชื่อมั่นใน
การแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ระหว่างกันจะเป็นสิ่งที่ส าคัญ           

คุณเอ้ือ           สนับสนุน ส่งเสริม  

คุณอ านวย       บริหารจัดการ 

คุณประสาน      ประสานงาน 

 คุณกิจ          ถ่ายทอดความรู้ 
คุณลิขิต           บันทึกองค์ความรู้ 
คุณวิศาสตร์      จัดระบบสารสนเทศ 
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           CoP จะมีความแตกต่างจากการจัดตั้งทีมงานเนื่องจาก
เป็นการร่วมกันอย่างสมัครใจ เป็นการเช่ือมโยงสมาชิกเข้าด้วยกัน
โดยกิจกรรมทางสังคม ไม่ได้มีการมอบหมายงานเฉพาะหรือเป็น
โครงการ แต่จะเลือกท าในหัวข้อเร่ืองที่สนใจร่วมกันเท่านั้น การท า 
CoP จะมีระยะเวลาในการเร่ิมต้นและสิ้นสุด โดยหากสมาชิกใน
กลุ่มหมดความสนใจหรือบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันแล้ว กลุ่ม CoP 
ก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เช่น เปลี่ยนหัวข้อของกลุ่มหรือมี
การจัดตั้งกลุ่ม CoP ใหม่ ๆ ขึ้นมา ทั้งนี้  ระหว่างการอยู่ร่วมกันควร
มีการบันทึกสิ่งที่เรียนรู้ระหว่างกันใส่ไว้ในคลังความรู้เพื่อน าไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อไปด้วย 

บันทึกการเล่าเรื่อง & Mind map 
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การถอดบทเรียนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์หลังการปฏิบัติ   
(After Action Review : AAR) ของสมาชิกกลุ่ม CoP 

 เป้าหมายของการเข้าร่วมประชุม CoPครั้งน้ีคืออะไร  
 สิ่งที่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร 

  สิ่งที่เกินความคาดหวังคืออะไร 
 สิ่งที่ไม่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร 
 คิดจะกลับไปท าอะไรต่อ 

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
มีความตระหนักและให้ความส าคัญกับการสร้าง
แรงจูงใจ  ส่งเสริม  สนับสนุน  การสร้างชุมชน
นักปฏิบัติในทุกหน่วยงานเพ่ือเป็นแหล่งพบปะ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในการสร้างองค์
ความรู้เพ่ือพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนา
มหาวิทยาลัยไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป 
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การประชุมติดตามผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมเครือข่าย KM ภายนอก 
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กิจกรรมเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

      

การประกันคุณภาพการศึกษากับ KM 

     คณะกรรมการผู้รับผิดชอบงาน KM จะรับผิดชอบตัวบ่งชี/้
ตัวช้ีวัดทุกตัวของ KM 

(ปีการศึกษา 2553) 
ตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ 7.1 ข้อ 5 ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพื่อให้
สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันเตม็ตามศักยภาพ 
ตัวบ่งชี้ ที่ 2.6 ข้อ 5 มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการ
จัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
ตัวบ่งชี้ ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ตัวบ่งชี้ ที่ 9.1 ข้อ 8  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดา้นการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหว่างสถาบันและมีกิจกรรมร่วมกัน 

สกอ. 
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(ปีงบประมาณ 2553) 
ตัวชี้วัดที่ 15.2 ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้ของ
สถาบันอุดมศึกษา 

ก.พ.ร. 

PMQA (Publie Sector Management Quality Award) 
IT7 ส่วนราชการต้องจัดท าแผนการจัดการความรู้และน าแผนไป
ปฏิบัติ 

EdPEx (Education Criterior for Performance Excellence)          
ข้อ 4.2 การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
ความรู ้

3 หน่วยงานร่วมบูรณาการจัดระบบการประเมินผล
สถาบันอุดมศึกษาให้เป็นเอกภาพ 

สกอ. , ก.พ.ร. และ สมศ. 

สกอ.   (2553) ตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
ก.พ.ร. (2554)  ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร  การ
จัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษา (ร้อยละ 5) 
สมศ.    ไม่ม ี
 
*ใช้ผลการประเมินจากระบบ CHE QA Online 

* 


