
การจดัการความรู้

สํานักงานกอสราง 3 กองพัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลาง

Knowledge Management Team



ผลการดาํเนินงานปี 2557



การจัดการความรู สํานักงานกอสราง 3 กองพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลางการจัดการความรู สํานักงานกอสราง 3 กองพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง
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การจัดการความรู สํานักงานกอสราง 3 กองพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลางการจัดการความรู สํานักงานกอสราง 3 กองพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง



แผนการดาํเนินงานปี 2558



การจัดการความรู สํานักงานกอสราง 3 กองพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลางการจัดการความรู สํานักงานกอสราง 3 กองพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง

  ลําดับ กิจกรรม     กําหนดเวลา      

1  แตงตั้งทีมงานจัดการความรู (KmTeam) เพื่อเปนคณะทํางานดานการจัดการความรูของสํานักงาน  - ภายใน ม.ค. 2558

2  ประชุมทีมงานจัดการความรู เพื่อรวมวางแผนแนวทางการดําเนินงาน การจัดการความรู ป 2558  - ภายใน ม.ค. 2558

3

 

 ปรับปรุง Web Site สํานักงานและ Web Site คลังความรู 
 เพื่อใหไดมาตรฐานตามเกณฑท่ีกองพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลางกําหนด

 - ภายใน ก.พ. 2558

 

4  ปรับทัศนคติ ส่ือสารสรางความรู ความเขาใจ ในการดําเนินงานดานการจัดการความรูใหกับบุคลากรในสํานกังาน  - ภายใน ก.พ. 2558

5

 

 กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู (Share & Learn) ของบุคลากรในหนวยงาน (Morning Talk)
 และทํา AAR ในงานท่ีรับผิดชอบแตละสายงาน

 - เดือนละ 2 คร้ัง
   ( เร่ิม ก.พ. 2558)

6

 

 กิจกรรมนําเขาองคความรูวิชาการภายในและภายนอก  Web Site ของสํานักงาน     

 

 - เดือนละ 1 เร่ือง
   (เร่ิม มี.ค. 2558)

7  กิจกรรมปรับปรุงสถานท่ีเพื่อสรางบรรยากาศในการแลกเปล่ียนเรียนรูในสํานกังาน  - ภายใน พ.ค. 2558

8

 

 กิจกรรมส่ือส่ิงพิมพของหนวยงานเพื่อการเรียนรู
  - ปาย โปสเตอร ในการส่ือสารและนําเสนอ

 - ภายใน พ.ค. 2558
 

9  กิจกรรมถอดองคความรูของผูอํานวยการสํานักงาน  - ภายใน ส.ค. 2558

10  รวมกิจกรรมการจัดการความรูของกองพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง  ( ประกวด KM กองฯ /KM Day )  - ภายใน ก.ย. 2558
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หวัข้อการนําเสนอ

ทาํไมต้องมีการจดัการความรู้ ( km)

พืนฐาน/แนวทางการจดัการความรู้ (km)

ปัจจยัแห่งความสาํเรจ็ของการจดัการความรู้ 

การจดัการความรู้ (km)  คืออะไร

เป้าหมายของการจดัการความรู้ ( km)



การจัดการความรู้ 

• มีความหมายรวมถงึ  การรวบรวม  การจัดระบบ  

  การจัดเก็บ  และการเข้าถงึข้อมูลเพือสร้างเป็นความรู้

• เกียวข้องกับการแบ่งปันความรู้  (knowledge sharing)

• ต้องการผู้ทรงความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้

• เป็นการเพมิประสิทธิผลขององค์การ



1. คอืการบรหิารงานหรอืการทํางานโดยใชห้ลักวชิา/ฐานความรู ้
          ในการปฏบิตังิาน
   

สรปุ การจดัการความรู ้ในความหมายของกรมชลประทาน
          ประกอบดว้ยความหมาย 3  ประเด็น

      2.  คอืการบรหิารงานหรอืการทํางานทมีกีารปรับปรงุและพัฒนางาน         
           อยา่งสมําเสมอ

3. คอืการบรหิารงานหรอืการทํางานทมีกีารแลกเปลยีนเรยีนรูข้อง    
          บคุลากรในองคก์ร
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ทาํไมตอ้งมกีารจดัการความรู ้?? 



พรฎ ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี พ.ศ.2546

หน่วยงานภาครฐัตอ้งมีการจดัการความรู ้





 องค์กรของท่านมีปัญหาเหล่านีหรือไม่ ?
 • เวลามีปัญหาในการทาํงาน  ไม่ทราบวา่จะไปถามใคร ผูที้เก่งในเรืองนนัอยูที่ไหน

 • ใชเ้วลานานในการคน้หาขอ้มูลขององคก์ร  ซึงส่วนใหญ่หาไม่ค่อยพบ  หรือถา้ 

     พบขอ้มูลกไ็ม่ทนัสมยั  ไม่สมบูรณ์  หรือไม่ตรงตามทีตอ้งการ

 • คนในองคก์รมีผูท้รงความรู้จาํนวนมาก แต่ไม่สนใจในการเพิมและแบ่งปันความรู้

 • องคก์รมีการสร้าง/แลกเปลียน/ประยกุตใ์ชค้วามรู้แบบไม่เป็นระบบ

 • การตดัสินใจของผูบ้ริหาร มกักระทาํโดยไม่ไดใ้ชค้วามรู้ทีดีทีสุดทีมีอยูใ่นองคก์ร

 • มีขอ้มูล+สารสนเทศท่วมทน้  แต่ไม่สามารถนาํมาใชป้ระโยชนไ์ดอ้ยา่งแทจ้ริง

• องคค์วามรู้ทีมีอยูใ่นองคก์ร ไม่ไดถู้กนาํมาใช ้ แลกเปลียน ต่อยอดความรู้ใหม่ 

    แต่เป็นการทาํงานโดยใชค้วามรู้ทีซาํซอ้นกบัคนอืน ทีไดท้าํมาแลว้



การจัดการความรู ... ทําไปทําไม?

โลกยุคปจจุบัน เปนยุคเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge-Based 

Economy) อาศัยความรูเปนตัวขับเคลื่อนหลักใหองคกรมีความกาวหนา 

พัฒนาเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO) เพื่อสรางความไดเปรียบในการ

แขงขัน การพัฒนาดังกลาว ขึ้นอยูกับวงจรการเรียนรูในองคกร ท่ีมี

กระบวนการท่ีเปนระบบในการคนหา สราง รวบรวม จัดเก็บ เผยแพร 

ถายทอด แบงปน และใชความรู ซ่ึงรวมเรียกวา การจัดการความรู (KM)



Model “ปลาทู” “คุณอาํนวย”

Knowledge 
Facilitator

Knowledge 
Practitioner

“คุณกจิ”

“คุณเอือ”

Chief 
Knowledge 
Officer : CKO Knowledge Assets

ส่วนหาง สร้างคลังความรู้

เชือมโยงเครือข่าย ประยุกต์ใช้ ICT

“สะบัดหาง” สร้างพลังจาก CoPs

Knowledge Vision

ส่วนหัว ส่วนตา

มองว่ากาํลงัจะไปทางไหน

ต้องตอบได้ว่า “ทํา KM ไปเพือ

อะไร”

Knowledge Sharing

ส่วนกลางลําตัว ส่วนทีเป็น “หัวใจ”

ให้ความสําคัญกบัการแลกเปลียนเรียนรู้

ช่วยเหลือ เกือกูลซึงกันและกนั (Share & Learn)

KV KS KA



องค์ประกอบสําคญัของวงจรความรู้
1. คน   ถือวา่เป็นองค์ประกอบทีสําคญัทีสดุ

- เป็นแหลง่ความรู้

     - เป็นผู้ นําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

 2. เทคโนโลยี  เป็นเครืองมือเพือให้คนสามารถค้นหา จดัเก็บ

แลกเปลียน นําความรู้ไปใช้ได้อย่างง่ายและรวดเร็วขนึ

 3. กระบวนการความรู้   เป็นการบริหารจดัการเพือนําความรู้จาก

แหลง่ความรู้ไปให้ผู้ใช้ เพือทําให้เกิดการปรับปรุงและนวตักรรม



องคป์ระกอบของการจดัการความรู ้

PROCESS             

กระบวนการ
TECHNOLOGY

เทคโนโลยี

  PEOPLE
บุคลากร

KM

4



  ความรูท้ฝีงัอยูใ่นคน
(Tacit Knowledge)

ความรูท้ชีดัแจง้
(Explicit 

Knowledge)

ตวัอยา่งเครอืงมอืและกระบวนการจดัการความรู ้

เชน่
 การจดัเก็บความรูแ้ละวธิปีฏบิตัทิเีป็นเลศิในรปูของเอกสาร 
 สมดุหนา้เหลอืง (Yellow Pages)
 ฐานความรู ้(Knowledge Bases)

 

เชน่
 การใชเ้ทคนคิการเลา่เรอืง (Story Telling)
 การจดัตงัทมีขา้มสายงาน (Cross-functional team)
 กจิกรรมการสรปุบทเรยีน (After action review)
 ชุมชนนกัปฏบิตั ิ(Communities of Practice : CoP)
 ระบบพเีลยีง (Mentoring System)
 การสบัเปลยีนงาน (Job Rotation) และการยมืตวับคุลากรมา

ชว่ยงาน
 เวทสีําหรบัการแลกเปลยีนเรยีนรู ้(Knowledge Forum)



การจัดการความรู ... มีประโยชนอะไร?
1. ชวยลดข้ันตอนในการทํางานได  เชน เมื่อมปีญหาในการทํางาน

เกดิขึ้น ผูปฏบิัตงิานก็จะสามารถหาแนวทางหรอืวธิกีารแกปญหาได

รวดเร็ว โดยคนควาจากผลการจัดการความรูในเรื่องนัน้ ๆ

2. การจัดการความรูชวยใหผูปฏบิัตงิานไมตองทํางานดวยการลองผดิ

ลองถูกเพราะ กอนทํางานถามกีารเรยีนรูความผิดพลาดของคนอื่น

จากบทเรยีนในอดตีไดกอน เพื่อเปนการตอยอดความรูก็จะทําใหชวย

ประหยัดเวลา ประหยัดทรัพยากรที่ใชในการทํางานไดมากกวาและ

ไมตองเสยีเวลาลองผิดลองถูกอกี



การจัดการความรู ... มีประโยชนอะไร?
3. การจัดการความรูที่ไดมาโดย วธิกีารแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกัน

ในงานที่ปฏบิัตใินเรื่องเดยีวกัน ก็จะทําใหผูปฏบิัตงิานสามารถขจัด

ปญหาที่ตนกําลังเผชญิอยูได เมื่อมกีารแลกเปลี่ยนความรูกับ

ผูปฏบิัตงิานอื่น ๆ ในเรื่องเดยีวกัน ทําใหการปฏิบัตงิานมี

ประสทิธิภาพยิ่งขึ้น
4. องคการที่มรีะบบการจัดการความรูที่ด ีจะทําใหผูที่จะแสวงหาความรู

มชีองทางการเขาถงึความรูที่ตองการไดอยางรวดเร็ว เชน ระบบ 

internet ทําใหสามารถคนหาความรูไดตลอดเวลา เปนการพัฒนา

ตนเองโดยการศกึษาตลอดชวิีตที่มปีระโยชนทัง้ตอตนเอง และตอ

องคกร



การจัดการความรู ... มีประโยชนอะไร?
5. การแลกเปลี่ยนความรูระหวางผูปฏบิัติเปนการสรางนวัตกรรมใหม 

(Innovation) โดยการเรยีนรูตอยอดจากความรูที่ฝงในตัวคน (tacit 

knowledge) ของผูที่มปีระสบการณการทํางานมากอน

6. หนวยงานไมตองเสยีเวลาทําวิจัยและพัฒนาในความรูบางเร่ือง 

เพราะสามารถใชความรูที่ไดมาจากการสะสมไวแลวจากบุคคล (tacit 

knowledge) หรอืจากสวนตาง ๆ ขององคกรเพื่อนํามาตอยอดความรู

ไดเลย

7. ทําใหเกดิแหลงความรูในองคกรที่สามารถเรียกใชประโยชนได

อยางรวดเร็ว และเผยแพรใหหนวยงานอื่นไดรับรู และไดศกึษา

คนควาตอไป



การจัดการความรู ... มีประโยชนอะไร?
8. งานบางเรื่องที่ผูปฏบิัตไิมตองเรยีนรูจากประสบการณตนเอง เพราะบางที

เกดิผลเสยีมากกวา เพราะตองลองผดิลองถูก แตถาเรยีนรูจากประสบการณ

ของคนท่ีเกงและประสบความสําเรจ็ในการทํางาน/บรหิารงานมากอนก็จะ

ชวยยนระยะเวลาในการทํางานไดมากกวา 

9. “การจัดการความรู” จะเกดิขึ้นไดตอเมื่อวัฒนธรรมการทํางานของคนใน

องคการปรับเปลี่ยนจากเดมิมาสูการมวิีนัยในตนเอง มกีารศกึษา คนควา 

เรยีนรู ตลอดชีวิต ยอมรับฟงความคิดเห็นของคนอื่น มพีลังในการคิด
สรางสรรค มคีวามขยัน อดทน มจีติสํานกึของการเปน “ผูให” และมีจติใจ

เปนประชาธปิไตย ดังน้ัน การจัดการความรู จะสําเร็จได บุคลากรทุกคนใน

องคกรก็จะตองมีการปรบัเปลี่ยนวัฒนธรรมการทาํงานใหมใหสอดคลองกับ 

“การจัดการความรู”
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ปัจจยัแห่งความสาํเรจ็ของการจดัการความรู้

  1. ผู้บริหารเหน็ความสาํคญัและให้การสนับสนุนอย่างจริงจงัและต่อเนือง

2.  การมีทีมการจดัการความรู้ทีเข้มแขง็

3.  มีแผนการจดัการความรู้ทีชดัเจน  สามารถรบัรู้และเข้าใจถึงเป้าหมายได้ตรงกนั  

 4.  มีการนําแผนไปปฏิบติัในทุกระดบัของหน่วยงาน 

 5.  ทาํให้แผนการจดัการความรู้ฝังอยู่ในเนืองานประจาํ

 6.  ความมุ่งมนัต่อความสาํเรจ็ของการจดัการความรู้ทุกระดบั

7.  มีการสือสารความรู้ในบรรยากาศทีเป็นมิตร  เปิดเผย โปร่งใส และไว้วางใจ                             

      ซึงกนัและกนั

 8.  มีการติดตามและประเมินผลการจดัการความรู้อย่างต่อเนืองและสมาํเสมอ

 



เครืองมือ (Tools) ของ KM

1. ฐานความรูบ้ทเรียนและความสาํเร็จ (Lessons 

Learned and Best Practices Databases)

2. ชุมชนแห่งการปฏิบติั (Communities of Practice–CoP)

3. การทบทวนหลงัการปฏิบติั (After Action Reviews)

4. แหล่งผูรู้ใ้นองคก์ร (Center of Excellence – CoE)

5. การใชที้ปรึกษาหรือพเีลียง (Monitoring Programs)



6. การเล่าเรือง (Story Telling)

7. เพอืนช่วยเพอืน (Peer Assist)

8. เวที สนทนาถาม-ตอบ (Forum)

9. การเสวนา (Dialogue) สุนทรียสนทนา

10.การอภิปรายเชิงประสบการณ ์(Panel Discussion)

11. การถ่ายโอนความรู ้(K – Transfer)

12. อืนๆทีคิดวิธีการขึนใหม่ (KM Innovation)

เครืองมือ (Tools) ของ KM



การจัดการความรู สํานักงานกอสราง 3 กองพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลางการจัดการความรู สํานักงานกอสราง 3 กองพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู Share & Learn

การถายทอดองคความรู  การสรุปบทเรียน AAR  

ชุมชนนักปฏิบัติ COP  

• 1. อาคารชลประทาน

• 2. ขอมูลเขื่อนในประเทศไทยที่นารู

• 3. การพิมพงานใหถูกตองตามแบบฟอรม , การรางหนังสือราชการตางๆ 

• 4. ความรูดานพัสดุ , การบริหารสัญญาจางอยางไรใหมีประสิทธิภาพ

ขอมูลการจัดซ้ือจัดจางในระบบ EGP

• 5. การบํารุงรักษาเครื่องยนตเบื้องตน

• 6. การจัดทําประมาณการ  ราคากลาง  รายงานติดตาม Online   การบริหารงบประมาณ

• 7. ความรูดานการกอสราง การจัดหาที่ดิน  การขออนุญาตใชพ้ืนที่ประเภทตางๆ

• 8. Work Flow กระบวนการเบิกจายเงินคาแรง  คาวัสดุ  คาน้ํามัน คางานกอสราง และอื่นๆ

• 9. กีฬา นันทนาการตางๆ



ต้องรู้จกั “ปรบัเครืองมือ” ให้เข้ากบับริบท



• ถ้าอยากจะเข้าใจ KM    ต้องลงมือทาํ  

   อย่ามวัแต่นังถกเถียงกนัเรืองนิยาม และความหมาย

• KM นันเหมือนกบัจักรยาน

                                     ต้อง “ขนึอาน” ขี จึงจะเป็น
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เป้าหมายของการจดัการความรู้

พฒันาคน                    คนทีมีความรู้

  

 พฒันางาน                           กระบวนการทาํงาน

     มีคณุภาพ       

 พฒันาองคก์ร                  องคก์รแห่งการเรียนรู้

  



Body of 
Knowledge

Process 
of Knowing

Learning
Community

ความรู้ในกระดาษ

ความรู้ในคนความรู้ในเครือข่าย

3 มมุมอง

KM ทสีมบรูณ์
ควรมทีงัสามสว่น


