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ทําไมตองมีการจัดการ

ความรู 



ประเด็นปญหาชวนคิดในคณะ 

- เมื่อมีบุคลากรเกษียณอายุหรือลาออก มักมีผลกระทบกับ

งาน 

- เวลามีปญหาในการทํางาน ไมทราบวาจะไปถามผูท่ีเกง

เรื่องน้ันไดท่ีไหน 

- ยังไมมีการสราง /แลกเปลี่ยน / ประยุกตใชความรูแบบ

ไมเปนระบบ 

- การตัดสินใจในบางครั้งอาจจะทําโดยไมไดใชความรูท่ีดี

ท่ีสุดท่ีมีอยูภายในองคกร 

- มีขอมูล+สารสนเทศทวมทน แตไมสามารถนํามาใช

ประโยชนไดอยางแทจริง 



หลักสําคัญของการจัดการ

ความรู 



Reference: https://www.researchgate.net/publication/264799777_Fuzzy_ontology_for_knowledge_mobilisation_and_decision_support 



- ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงจาก Tacit Knowledge เปน Explicit 

Knowledge ใหมากทีสุ่ด เพื่อใหเกิดความรูและประโยชนสูงสุด

ตอองคกร 

- ทําใหเกิดการบริหารจัดการใหคนทีม่ ีTacit Knowledge 

ถายทอดออกมาสูคนอืน่ๆที่ตองการความรูนั้น ดวยวิธีการอยาง

เปนระบบ  เชน  

- เอกสารคูมือ / ส่ือรูปแบบตางๆ  

- การสอนงานแบบเปนพี่เล้ียง 

- การถายทอดแลกเปล่ียนความรู --- การประชุมภายในคณะ

จิตวิทยาทุกเดือน 
 



ความรู หมายถึง ความรูที่ใชในการทํางาน

ภายในองคการ 

เครื่องมือ หรือ ตัวชวยใหสามารถ

ทํางานไดมากข้ึนและดีข้ึน โดยการ

สรางความมั่นใจ ความสะดวก งาย 

รวดเร็ว มากยิ่งข้ึน 



แนวคิดของการจัดการความรู 



2T 

2P 



เขาถึงตีความ 

Access 

นําไปปรับใช 

Apply / Utilize 

เรียนรู

ยกระดับ 

Learning 

รวบรวม / 

จัดเก็บ 

Store 

Explicit 
Knowledge 

เนน 2 T  

(Tool & Technology) 



สรางความรู

ยกระดับ 

Create 

นําไปปรับใช 

Apply / Utilize 

มีใจ/แบงปน 

Care / Share 

 

เรียนรู

รวมกัน 

Learn 

Tacit 
Knowledge 

เนน 2 P 

(People &Process) 



การดําเนินการจัดการ

ความรู 



1. กําหนดเปาหมาย  

(Desired State) ใหชัดเจน โดย

พิจารณาจากยุทธศาสตรหรือจาก

ปญหาของคณะ 



เปาหมายของการทํา KM ของคณะจิตวิทยา 

เพิ่มประสิทธิภาพงาน 
สรางวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยน

เรียนรูใหเปนสวนหน่ึงของ

วัฒนธรรมองคการ 

พัฒนาคุณภาพคน สงเสริมการเรียนรู การอบรม

และพัฒนาอยางสม่ําเสมอ 

สรางองคความรูที่นําไปใชไดจริง 



1. เลือกขอบเขตองคความรูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและ

พันธกิจหลักที่สําคัญของคณะจติวิทยา ไดแก  

“การบูรณาการเรียนการสอน  กับ การวิจัย การบริการวิชาการ

ทางสังคม  และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ” 
2. เลือกประเด็นองคความรูจากการวิเคราะหองคความรูทีฝ่งอยู

ในตัวบุคลากรที่มีอยูในคณะจติวิทยาและองคความรูทีจ่าํเปนที่

คณะจิตวิทยาตองการ 
 



“เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 โดยมุงผลิต

นักจิตวิทยาใหมคีวามรูและทกัษะเพียงพอที่จะมคีวามเปนอิสระในการคนควา

หาความรูและสรางประสบการณวิชาชีพอยางตอเน่ือง มีวิจารณญาณในการ

แกไขปญหา มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและสามารถคนควาวิจยัและนํา

ผลการวิจัยไปพัฒนาวิชาชีพไดอยางมปีระสิทธิภาพ ดวยความเปนเลิศทาง

วิชาการ ควบคูกับการมีคุณธรรมจริยธรรมและจติสํานึกตอสังคมและ

ประเทศชาติ” 

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 



แผนปฏบิตักิาร ปีการศกึษา 2563 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 บูรณาการการเรียนการสอนทางทฤษฎีและปฏิบัติใหสอดคลองกัน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 สรางองคความรูและงานวิจัยท่ีนําไปใชในสังคมได 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 ชุมชนและสังคมไดรับการพัฒนาตามความตองการและความจําเปนบนพื้น

ฐานความรูของวิทยาลัย 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ศาสนสัมพันธตามเอกลักษณของวิทยาลัยและ

แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับนานาชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 สงเสริมการบริหารเชิงธรรมาภิบาล การจัดการทรัพยากร และ

กระบวนการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ 



1.พันธกิจการเรียน

การสอน 



การจัดการความรู (KM) เชิงวิจัย โดยใชรูปแบบ 

Routine to Research โดยใชการบริหารการ

จัดการรายวิชาเพื่อใหนักศึกษาสามารถ 

ผลิตงานวิชาการได 

SLC 
Psychology 



แนวทางการจัดการ

รายวิชาสูงานวิจัย 



วิชาเอก 

จิตวิทยาการปรกึษา 

จิตวิทยาคลินิก 

จิตวิทยาอุตสาหกรรม

และองคการ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
-กลุมวิชาภาษา 

-กลุมวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

-กลุมวิชาวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร 
 



- Research Proposal 

 
-Overview 
-Acquiring 

 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามรายชั้นป 

Year1 Year 3 

- Research Design 
To Full Paper 

- Statistics 
- Research Methods 

Year 2 
Year 4 



การดําเนินการวางฐานความรู 

และแผนงานในชวงชั้นปท่ี 1 – 2  



201206 201210 

201213 201214 

จิตวิทยาท่ัวไป จิตวิทยาสังคมและชุมชน 

(Social and Community 

Psychology) 

สถิติและวิธีการวิจัยทาง
จิตวิทยา 

(Statistics and Research 

Methods in Psychology) 

การทดสอบและการวัดผล

ทางจิตวิทยา 
จิตวิทยาการทดลอง 

(Experimental 

Psychology) 

201101 

กลุมวิชาแกน 

(Mental Health) 

สุขภาพจิต 
201212 

(General Psychology) 

(Psychological Testing and 

Measurement) 



Ex : ในรายวิชา 201213 การทดสอบและการวัดผลทาง

จิตวิทยา  การสรางเสริมประสบการณจากผูสังเกตการณการ

อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษยใหกับนักศึกษาคณะพยาบาล

ศาสตร  การเปนผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญพิจารณาหาความตรง

เชิงเนื้อหา/โครงสรางดวยวิธีการหาคาดัชนีความ

สอดคลอง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) 



การดําเนินการวางฐานความรู 

และแผนงานในชวงชั้นปท่ี 3 – 4  



Ex: การเสริมสรางประสบการณนักวิจัยดวยการมอบหมาย

บทบาท  ความหนาท่ี  ความรับผิดชอบใหเปนอาจารยผูรวมสอน  

วิชา202434 การสัมมนาและการบริหารโครงการ   

วิชา 202435 การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม

และองคการ และวิชา202436 การฝกงานในอุตสาหกรรมและ

องคการ (เนนการบูรณาจากการสอนวิชาสัมมนาฯ  ไดประเด็น

รวมสมัย + ความตองการแกไขปญหาหนางานจากแหลงฝก/

ความตองการจําเปนของแหลงฝกงาน สูงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ 









2.พันธกิจวิจัย 







“พ่ีเลี้ยงนักวิจัยรุนใหมและเสนทางสูตําแหนงวิชาการ” 

ประเด็นที่ทางคณะจติวิทยาสนใจ 

-ทุนวิจัยและการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย 

-การทํางานวิจยัระหวางสาขา 

-หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาการเขาสูตําแหนงวิชาการ 

-เทคนิคการเขียนบทความ 

-เทคนิคการเขียนเอกสารประกอบการสอน 

-การสรางเครือขายการวิจัยภายในและภายนอก 



3.พันธกิจ 

การบริการวิชาการ 



แนวทางการบริการวิชาการของคณะจิตวิทยา 

- คนหาแนวทางในการดําเนินการบริการวิชาการ แบบมีรายได ของคณะจิตวิทยา 

ใหมีจํานวนมากขึ้น 

- ในสถานการณโรคระบาด ตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการบริการวิชา --- 

การบริการวิชาการรูปแบบออนไลน 

- ระดมสมองภายในคณะเสนอหัวขอการบริการวิชาการท่ีมีความทันสมัย นาสนใจ 

และเปนประโยชนตอสังคม ภายใตบริบทองคความรูของจิตวิทยา 

 

 



4.พันธกิจ 

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 



แนวทางการจัดการความรูในพันธกิจดาน 

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะจิตวิทยา 

- ในสถานการณโรคระบาด ตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเปน  

รูปแบบออนไลน 

- ระดมสมองภายในคณะในการจัดกิจกรรมภายใตเง่ือนไขของรูปแบบ

ออนไลน  สั้น กระชับ และมิติบริบททางศิลปะและวัฒนธรรมครบถวน 
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2. วางแผนการจัดกิจกรรม โดยใช

วงจรการจัดการความรู  

(Change Management Process) 



วงจรการจัดการความรู  

(Change Management Process) 
 

1.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม : ทําใหคนในคณะอยากเปนท้ังผูใหและผูรับ 

2.การสื่อสาร : ทําใหทุกคนเขาใจวา ทําอะไร เพื่ออะไร ทําเมื่อไร ทําอยางไร 

3.กระบวนการและเครื่องมือ : จัดทํากระบวนการการจัดการความรู (KM Process) 

4.การใหความรูเรื่องการจัดการความรู : ใหกับคนในคณะในรูปแบบและสื่อตางๆในทุก

โอกาสอยางตอเน่ือง 

5.การวัดผล การดําเนินการตามแผน ผลผลิตและผลลัพธท่ีได 

6.การยกยองชมเชยและใหรางวัล : เพื่อเปนแรงจูงใจใหคนในคณะสนใจการจัดการ

ความรูเพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองคกร 



3. การจัดทํากระบวนการจัดการ

ความรู (KM Process) 



กระบวนการจัดการความรู 

(KM Process) 
 

1. บงชี้ความรู 

2. การสรางและแสวงหาความรู 

3. การประมวลและกล่ันกรองความรู 

4. การจัดการความรูใหเปนระบบ 

5. การเขาถึงความรู 

6. การแลกเปล่ียนแบงปนความรู 

7. การเรียนรู 



“การจัดการความรู (KM)ไมใชการเพิ่มภาระงาน  

แตคือการหาวิธีการที่จะชวยลดภาระงานใน

อนาคต” 

SLC 
Psychology 



CREDITS: This presentation template was created 
by Slidesgo, including icons by Flaticon, and 

infographics & images by Freepik  
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