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 การจัดก�ดการความร
�ก�บการพ�ฒน์ประเทศไทาค:ณภาพการบร หารจัดก�ดการภาคร�ฐ
 แน์ประเทศไทวค ดและทัศน์ปรฤษฎีของการจัดการCข้อกองการจัดก�ดการความร
�

 Knowledge Pyramid (Hideo Yamazaki)
 Knowledge Iceberg (Polanyi & Nonaka)
 SECI Model (Nonaka & Takeuchi, 1998)
 Cone of Learning (Edgar Dale, 1969)
 Learning Organization (Peter Senge)

 แน์ประเทศไทวทัศน์ปรางการข้อก�บเคล[\อน์ประเทศไทเข้อก�าสัยท
]การเปน̂์ประเทศไทองค%กรแห]งการเรCยน์ประเทศไทร
� 
 การสัยทร�างว�ฒน์ประเทศไทธรรมองค%กรแห]งการเรCยน์ประเทศไทร
�
 เทัศน์ปรคโน์ประเทศไทโลยCเพ[\อการจัดก�ดการความร
�

 ปaจัดกจัดก�ยแห]งความสัยทbาเรcจัดกข้อกองการข้อก�บเคล[\อน์ประเทศไทการจัดก�ดการความร
�
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ใน์ประเทศไทช่ว]วงปf ค.ศ. 2008 United Nation ได�ออก
รายงาน์ประเทศไทฉบ�บหน์ประเทศไทi\งออกมาช่ว[\อว]า Creative 
Economy Report 2008 ซึ่งได้นำเสนอมุมมองของ UN ในหัวข้อที่น่าสนใจใหม่คือ แนวคิดในการสร้างรายได้และสร้างงานในขณะเดียวกัi\งได�น์ประเทศไทbาเสัยทน์ประเทศไทอม:มมอง
ข้อกอง UN ใน์ประเทศไทห�วข้อก�อทัศน์ปรC\น์ประเทศไท]าสัยทน์ประเทศไทใจัดกใหม]ค[อ แน์ประเทศไทวค ดใน์ประเทศไท
การสัยทร�างรายได�และสัยทร�างงาน์ประเทศไทใน์ประเทศไทข้อกณะเดCยวก�น์ประเทศไทกc
สัยท]งเสัยทร มให�เก ดการพ�ฒน์ประเทศไทาทัศน์ปรางสัยท�งคม ความหลาก
หลายทัศน์ปรางว�ฒน์ประเทศไทธรรม และการพ�ฒน์ประเทศไทามน์ประเทศไท:ษย%ไป
พร�อมๆก�น์ประเทศไท  ซึ่งได้นำเสนอมุมมองของ UN ในหัวข้อที่น่าสนใจใหม่คือ แนวคิดในการสร้างรายได้และสร้างงานในขณะเดียวกัi\ง UN เรCยกแน์ประเทศไทวค ดน์ประเทศไทCnว]า 
“Creative Economy” 

Source : UNDP (2008)
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ประเทัศน์ปรศไทัศน์ปรยกcได�น์ประเทศไทbาแน์ประเทศไทวค ด
เกC\ยวก�บ Creative Economy 
มากbาหน์ประเทศไทดเป^น์ประเทศไทแน์ประเทศไทวทัศน์ปรางการ
พ�ฒน์ประเทศไทาประเทัศน์ปรศใน์ประเทศไทอน์ประเทศไทาคตไว�
อย]างช่ว�ดเจัดกน์ประเทศไทแล�วว]า จัดกะเด น์ประเทศไทหน์ประเทศไท�า
ก�าวเข้อก�าสัยท
]การเปน̂์ประเทศไท “เศรษฐก จัดก
สัยทร�างสัยทรรค%” ซึ่งได้นำเสนอมุมมองของ UN ในหัวข้อที่น่าสนใจใหม่คือ แนวคิดในการสร้างรายได้และสร้างงานในขณะเดียวกัi\งหมายถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูiงการข้อก�บ
เคล[\อน์ประเทศไทเศรษฐก จัดกบน์ประเทศไทพ[nน์ประเทศไทฐาน์ประเทศไท
ข้อกองการใช่ว�องค%ความร
� การ
ศiกษา      การสัยทร�างสัยทรรค%ผล
งาน์ประเทศไท และ  การใช่ว�ทัศน์ปรร�พย%สัยท น์ประเทศไททัศน์ปราง
ปaญญา    ทัศน์ปรC\เช่ว[\อมโยงก�บพ[nน์ประเทศไท
ฐาน์ประเทศไททัศน์ปรางว�ฒน์ประเทศไทธรรม การสัยท�\งสัยทม
ความร
�ข้อกองสัยท�งคม และ
เทัศน์ปรคโน์ประเทศไทโลยC/น์ประเทศไทว�ตกรรมสัยทม�ยใหม]

Source : สำนักงานคณ��นักงานคณะกรร�กง�นักงานคณะกรรคณะกรรมก�รพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง�ฒนักงานคณะกรร�ก�รเศรษฐก$จและสำนักงานคณ�งคมแห่งชาติ (2552)�䃒��皀䃒 �斧軨櫙����睻俬軌櫙赜ߡჵ赜ߡ�잹躴櫙躜櫙�ㅜ獹헰წ貐)งช�ติ (2552)�䃒��皀䃒 �斧軨櫙����睻俬軌櫙赜ߡჵ赜ߡ�잹躴櫙躜櫙�ㅜ獹헰წ貐ߡ	2藨Ⴖ蝸Ⴖ蝸Ⴖ$ (2552)
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อ:ตสัยทาหกรรมใน์ประเทศไทประเทัศน์ปรศไทัศน์ปรย
จัดกะเปลC\ยน์ประเทศไทจัดกากอ:ตสัยทาหกรรม
หน์ประเทศไท�กเข้อก�าสัยท
]อ:ตสัยทากรรมทัศน์ปรC\เน์ประเทศไท�น์ประเทศไทไป
ทัศน์ปรC\ความค ดสัยทร�างสัยทรรค%มากข้อกinน์ประเทศไท 
ซึ่งได้นำเสนอมุมมองของ UN ในหัวข้อที่น่าสนใจใหม่คือ แนวคิดในการสร้างรายได้และสร้างงานในขณะเดียวกัi\งประเทัศน์ปรศไทัศน์ปรยได�เปรCยบเทัศน์ปรCยบ
อ:ตสัยทาหกรรมสัยทร�างสัยทรรค%ก�บอCก 
3 ประเทัศน์ปรศค[อ
• สัยทหราช่วอาณาจัดก�กร
• ฮ่]องกง และ
• ออสัยทเตรเลCย

สัยทหราช่วอาณาจัดก�กร
1. โฆษณา
2. สัยทถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูาปaตยกรรม
3. ศ ลปะและว�ตถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู:โบราณ
4. ห�ตถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูกรรม
5. งาน์ประเทศไทออกแบบ
6. แฟช่ว�\น์ประเทศไท
7. ภาพยน์ประเทศไทตร%และวCด โอ
8. ดน์ประเทศไทตรC
9. ศ ลปการแสัยทดง
10.คอมพ วเตอร%และวCด โอ

เกมสัยท%
11.ซึ่งได้นำเสนอมุมมองของ UN ในหัวข้อที่น่าสนใจใหม่คือ แนวคิดในการสร้างรายได้และสร้างงานในขณะเดียวกัอฟแวร%
12.โทัศน์ปรรทัศน์ปร�ศน์ประเทศไท%และว ทัศน์ปรย:
13.สัยท \งพ มพ%

ฮ่]องกง
1. โฆษณา
2. สัยทถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูาปaตยกรรมและ

บร การทัศน์ปรางว ศวกรรม
3. การตลาดข้อกองเก]า
4. เคร[\องเคล[อบ
5. งาน์ประเทศไทออกแบบ
6. ภาพยน์ประเทศไทตร%และวCด ทัศน์ปร�ศน์ประเทศไท%
7. สัยท[\อบ�น์ประเทศไททัศน์ปรiกภาพแลเสัยทCยง
8. ดน์ประเทศไทตรCและศ ลปะการ

แสัยทดง
9. การพ มพ%
10.ซึ่งได้นำเสนอมุมมองของ UN ในหัวข้อที่น่าสนใจใหม่คือ แนวคิดในการสร้างรายได้และสร้างงานในขณะเดียวกัอฟแวร%คอมพ วเคอร%
11. โทัศน์ปรรทัศน์ปร�ศน์ประเทศไท%และว ทัศน์ปรย:
12.ศ ลป}น์ประเทศไท องค%การทัศน์ปรางการ

ศiกษาและว�ฒน์ประเทศไทธรรม

ไทัศน์ปรย
1. งาน์ประเทศไทออกแบบ
2. แฟช่ว�\น์ประเทศไท
3. ธ:รก จัดกโฆษณา
4. ภาพยน์ประเทศไทตร%และว ด ทัศน์ปร�ศน์ประเทศไท%
5. การกระจัดกายเสัยทCยง
6. ธ:รก จัดกการพ มพ%
7. สัยทถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูาปaตยกรรม
8. ศ ลปการแสัยทดง
9. ทัศน์ปร�ศน์ประเทศไทศ ลป~
10.งาน์ประเทศไทฝีมืfม[อและห�ตถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูกรรม
11.การทัศน์ปร]องเทัศน์ปรC\ยวเช่ว ง

ว�ฒน์ประเทศไทธรรม
12.การแพทัศน์ปรย%แผน์ประเทศไทไทัศน์ปรย
13.อาหารไทัศน์ปรย
14.ดน์ประเทศไทตรC
15.ซึ่งได้นำเสนอมุมมองของ UN ในหัวข้อที่น่าสนใจใหม่คือ แนวคิดในการสร้างรายได้และสร้างงานในขณะเดียวกัอฟแวร%

Source : สำนักงานคณ��นักงานคณะกรร�กง�นักงานคณะกรรคณะกรรมก�รพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง�ฒนักงานคณะกรร�ก�รเศรษฐก$จและสำนักงานคณ�งคมแห่งชาติ (2552)�䃒��皀䃒 �斧軨櫙����睻俬軌櫙赜ߡჵ赜ߡ�잹躴櫙躜櫙�ㅜ獹헰წ貐)งช�ติ (2552)�䃒��皀䃒 �斧軨櫙����睻俬軌櫙赜ߡჵ赜ߡ�잹躴櫙躜櫙�ㅜ獹헰წ貐ߡ	2藨Ⴖ蝸Ⴖ蝸Ⴖ$ (2552)
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พระราช่วกฤษฎีของการจัดการCกา
ว]าด�วยหล�กเกณฑ์และ วิธีการบร%และ ว ธCการบร หารก จัดกการบ�าน์ประเทศไทเม[อง

ทัศน์ปรC\ดC พ.ศ. 2546  
หมวด  3  มาตรา 11   

      
“สัยท]วน์ประเทศไทราช่วการมCหน์ประเทศไท�าทัศน์ปรC\พ�ฒน์ประเทศไทาความร
�ใน์ประเทศไทสัยท]วน์ประเทศไทราช่วการ 
เพ[\อให�มCล�กษณะเป^น์ประเทศไทองค%กรแห]งการเรCยน์ประเทศไทร
� อย]าง
สัยทม\bาเสัยทมอ  โดยต�องร�บร
�ข้อก�อม
ลข้อก]าวสัยทารและสัยทามารถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู
ประมวลผลความร
�ใน์ประเทศไทด�าน์ประเทศไทต]างๆ  เพ[\อน์ประเทศไทbามาประย:กต%
ใช่ว�ใน์ประเทศไทการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์   รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ  สร้างวิสัยทัศน์   และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิ บ�ต ราช่วการได�อย]างถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู
กต�อง รวดเรcวและ
เหมาะสัยทมก�บสัยทถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูาน์ประเทศไทการณ%   รวมทัศน์ปร�nงต�องสัยท]งเสัยทร มและ
พ�ฒน์ประเทศไทาความร
�ความสัยทามารถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู  สัยทร�างว สัยท�ยทัศน์ปร�ศน์ประเทศไท%   และ
ปร�บเปลC\ยน์ประเทศไททัศน์ปร�ศน์ประเทศไทคต ข้อกองข้อก�าราช่วการใน์ประเทศไทสัยท�งก�ดให�เป^น์ประเทศไท
บ:คลากรทัศน์ปรC\มCประสัยท ทัศน์ปรธ ภาพและมCการเรCยน์ประเทศไทร
�ร]วมก�น์ประเทศไท  
ทัศน์ปร�nงน์ประเทศไทCnเพ[\อประโยช่วน์ประเทศไท%ใน์ประเทศไทการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์   รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ  สร้างวิสัยทัศน์   และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิ บ�ต ราช่วการข้อกองสัยท]วน์ประเทศไท

ราช่วการให�สัยทอดคล�องก�บการบร หารราช่วการให�เก ดผล
สัยท�มฤทัศน์ปรธ �ตามพระราช่วกฤษฎีของการจัดการCกาน์ประเทศไทCn"

6. การจัดก�ดการ
กระบวนการ

5. การมุ่ง��งเน�น
ทร�พยากรบ�คคล

4. การว�ด การว�เคราะห์����0����� และการจัดก�ดการความุ่งร��

3. การให์����0�����ความุ่งสำคัญ�����8#าค�ญ
ก�บผู้ร��ร�บบร�การและ
ผู้ร��มุ่ง&สำคัญ�����8�วนได�สำคัญ�����8�วนเสำคัญ�����8&ย

1. การน#า
องค�กร

2. การวางแผู้รน
เชิ�งย�ทธศาสำคัญ�����8ตร�
และกลย�ทธ�

ล�กษณะสำคัญ�����8#าค�ญขององค�กร                              
สำคัญ�����8ภาพแวดล�อมุ่ง ความุ่งสำคัญ�����8�มุ่งพ�นธ� และความุ่งท�าทาย

7. ผู้รลล�พธ�
การด#าเน�นการ

6. การจัดก�ดการ
กระบวนการ

5. การมุ่ง��งเน�น
ทร�พยากรบ�คคล

4. การว�ด การว�เคราะห์����0����� และการจัดก�ดการความุ่งร��

3. การให์����0�����ความุ่งสำคัญ�����8#าค�ญ
ก�บผู้ร��ร�บบร�การและ
ผู้ร��มุ่ง&สำคัญ�����8�วนได�สำคัญ�����8�วนเสำคัญ�����8&ย

1. การน#า
องค�กร

2. การวางแผู้รน
เชิ�งย�ทธศาสำคัญ�����8ตร�
และกลย�ทธ�

ล�กษณะสำคัญ�����8#าค�ญขององค�กร                              
สำคัญ�����8ภาพแวดล�อมุ่ง ความุ่งสำคัญ�����8�มุ่งพ�นธ� และความุ่งท�าทาย

7. ผู้รลล�พธ�
การด#าเน�นการ

4.1 การว�ดและว�เคราะห์����0�����ผู้รลการ
ด#าเน�นการของสำคัญ�����8�วนราชิการ

4.2 การจัดก�ดการสำคัญ�����8ารสำคัญ�����8นเทศ และ
ความุ่งร��

ก. ความุ่งพร�อมุ่งใชิ�งาน
ของข�อมุ่ง�ลและสำคัญ�����8ารสำคัญ�����8นเทศ

ก. การว�ดผู้รลการ

ด#าเน�นการ

ข. การว�เคราะห์����0�����ผู้รล

การด#าเน�นการ

ข. การจัดก�ดการ         

ความุ่งร��

4.1 การว�ดและว�เคราะห์����0�����ผู้รลการ
ด#าเน�นการของสำคัญ�����8�วนราชิการ

4.2 การจัดก�ดการสำคัญ�����8ารสำคัญ�����8นเทศ และ
ความุ่งร��

ก. ความุ่งพร�อมุ่งใชิ�งาน
ของข�อมุ่ง�ลและสำคัญ�����8ารสำคัญ�����8นเทศ

ก. การว�ดผู้รลการ

ด#าเน�นการ

ข. การว�เคราะห์����0�����ผู้รล

การด#าเน�นการ

ข. การจัดก�ดการ         

ความุ่งร��
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6. การจัดก�ดการ
กระบวน์ประเทศไทการ
6. การจัดก�ดการ
กระบวน์ประเทศไทการ

5. การม:]งเน์ประเทศไท�น์ประเทศไท
ทัศน์ปรร�พยากรบ:คคล
5. การม:]งเน์ประเทศไท�น์ประเทศไท
ทัศน์ปรร�พยากรบ:คคล

4. การว�ด การว เคราะห% และการจัดก�ดการความร
�4. การว�ด การว เคราะห% และการจัดก�ดการความร
�

3. การให�ความสัยทbาค�ญ
ก�บผ
�ร�บบร การและ
ผ
�มCสัยท]วน์ประเทศไทได�สัยท]วน์ประเทศไทเสัยทCย

3. การให�ความสัยทbาค�ญ
ก�บผ
�ร�บบร การและ
ผ
�มCสัยท]วน์ประเทศไทได�สัยท]วน์ประเทศไทเสัยทCย

1. การน์ประเทศไทbา
องค%กร

1. การน์ประเทศไทbา
องค%กร

2. การวางแผน์ประเทศไท
เช่ว งย:ทัศน์ปรธศาสัยทตร%
และกลย:ทัศน์ปรธ%

2. การวางแผน์ประเทศไท
เช่ว งย:ทัศน์ปรธศาสัยทตร%
และกลย:ทัศน์ปรธ%

ล�กษณะสัยทbาค�ญข้อกององค%กร 

สัยทภาพแวดล�อม ความสัยท�มพ�น์ประเทศไทธ% และความทัศน์ปร�าทัศน์ปราย

7. ผลล�พธ%
การดbาเน์ประเทศไท น์ประเทศไทการ
7. ผลล�พธ%

การดbาเน์ประเทศไท น์ประเทศไทการ

เกณฑ์และ วิธีการบร%ค:ณภาพการบร หารจัดก�ดการภาคร�ฐ
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หมวด 4 การว�ด การว เคราะห% และการจัดก�ดการความร
�หมวด 4 การว�ด การว เคราะห% และการจัดก�ดการความร
�

4.1 การว�ดและว เคราะห%ผลการ
ดbาเน์ประเทศไท น์ประเทศไทการข้อกองสัยท]วน์ประเทศไทราช่วการ

4.1 การว�ดและว เคราะห%ผลการ
ดbาเน์ประเทศไท น์ประเทศไทการข้อกองสัยท]วน์ประเทศไทราช่วการ

4.2 การจัดก�ดการสัยทารสัยทน์ประเทศไทเทัศน์ปรศ และ
ความร
�

4.2 การจัดก�ดการสัยทารสัยทน์ประเทศไทเทัศน์ปรศ และ
ความร
�

ก. ความพร�อมใช่ว�งาน์ประเทศไท
ข้อกองข้อก�อม
ลและ
สัยทารสัยทน์ประเทศไทเทัศน์ปรศ

ก. ความพร�อมใช่ว�งาน์ประเทศไท
ข้อกองข้อก�อม
ลและ
สัยทารสัยทน์ประเทศไทเทัศน์ปรศ

ก. การว�ดผลการ
ดbาเน์ประเทศไท น์ประเทศไทการ

ก. การว�ดผลการ
ดbาเน์ประเทศไท น์ประเทศไทการ

ข้อก. การว เคราะห%ผล
การดbาเน์ประเทศไท น์ประเทศไทการ

ข้อก. การว เคราะห%ผล
การดbาเน์ประเทศไท น์ประเทศไทการ

ข้อก. การจัดก�ดการ      
   ความร
�

ข้อก. การจัดก�ดการ      
   ความร
�

• การเล[อกการรวบรวม 
ข้อก�อม
ลและสัยทารสัยทน์ประเทศไทเทัศน์ปรศ 
     ทัศน์ปรC\สัยทอดคล�อง 
และ           
บ
รณาการ

• การเล[อกและการใช่ว�   
      ข้อก�อม
ล
สัยทารสัยทน์ประเทศไทเทัศน์ปรศ          
เช่ว งเปรCยบเทัศน์ปรCยบ

• การว เคราะห%เพ[\อ
ประเม น์ประเทศไทผลการ
ดbาเน์ประเทศไท น์ประเทศไท-การและแผน์ประเทศไท
เช่ว งกลย:ทัศน์ปรธ%

• การสัยท[\อผลการ
ว เคราะห%เพ[\อ
สัยทน์ประเทศไท�บสัยทน์ประเทศไท:น์ประเทศไทการต�ดสัยท น์ประเทศไทใจัดก

•  การทัศน์ปรbาให�ข้อก�อม
ลและ    
    สัยทารสัยทน์ประเทศไทเทัศน์ปรศพร�อมใช่ว�
งาน์ประเทศไท 

•  การเป}ดเผยข้อก�อม
ลและ 
สัยทารสัยทน์ประเทศไทเทัศน์ปรศ

•  ฮ่าร%ดแวร%และ
ซึ่งได้นำเสนอมุมมองของ UN ในหัวข้อที่น่าสนใจใหม่คือ แนวคิดในการสร้างรายได้และสร้างงานในขณะเดียวกัอฟทัศน์ปร%แวร% มCความเช่ว[\อ
ถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู[อได� ปลอดภ�ย ใช่ว�งาน์ประเทศไท
ง]าย

• การจัดก�ดการความร
�

• การทัศน์ปรbาให�ม�\น์ประเทศไทใจัดกว]า    
        ข้อก�อม
ลและ
สัยทารสัยทน์ประเทศไทเทัศน์ปรศ ถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู
กต�อง 
ทัศน์ปร�น์ประเทศไทการณ% เช่ว[\อถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู[อได� 
ปลอดภ�ย แม]น์ประเทศไทยbา 
และเป̂น์ประเทศไทความล�บ
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หมวด 4 การว�ด การว เคราะห% และการจัดก�ดการความร
�หมวด 4 การว�ด การว เคราะห% และการจัดก�ดการความร
�

4.2 การจัดก�ดการสัยทารสัยทน์ประเทศไทเทัศน์ปรศ และ
ความร
�

4.2 การจัดก�ดการสัยทารสัยทน์ประเทศไทเทัศน์ปรศ และ
ความร
�

ข้อก. การจัดก�ดการ       
  ความร
�

ข้อก. การจัดก�ดการ       
  ความร
�

• การจัดก�ดการความร
�

• การทัศน์ปรbาให�ม�\น์ประเทศไทใจัดกว]า     
       ข้อก�อม
ลและ
สัยทารสัยทน์ประเทศไทเทัศน์ปรศ ถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู
กต�อง 
ทัศน์ปร�น์ประเทศไทการณ% เช่ว[\อถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู[อได� 
ปลอดภ�ย แม]น์ประเทศไทยbา 
และเป̂น์ประเทศไทความล�บ



Knowledge Management ปaจัดกจัดก�ยแห]งความสัยทbาเรcจัดกข้อกองการจัดก�ดการความร
�

ปaจัดกจัดก�ยแห]งความสัยทbาเรcจัดกใน์ประเทศไทการจัดก�ดการความร
�และน์ประเทศไทbาไปสัยท
]การเป^น์ประเทศไทองค%การ
แห]งการเรCยน์ประเทศไทร
� ประกอบด�วย
 ผ
�บร หารต�องเข้อก�าใจัดกอย]างดCถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูiงการน์ประเทศไทbา การจัดก�ดการความร
�มาใช่ว�ใน์ประเทศไทองค%กร
 ผ
�บร หารต�องเข้อก�ามามCสัยท]วน์ประเทศไทร]วมอย]างจัดกร งจัดก�งและต]อเน์ประเทศไท[\อง
 มอบหมายให�มCผ
�ร�บผ ดช่วอบอย]างเตcมเวลา
 มCการพ�ฒน์ประเทศไทาให�ผ
�ดbาเน์ประเทศไท น์ประเทศไทก จัดกกรรม/โครงการ เข้อก�าใจัดกแน์ประเทศไทวค ดและมCทัศน์ปร�กษะ
 กbาหน์ประเทศไทดจัดก:ดม:]งหมายให�ช่ว�ดเจัดกน์ประเทศไทเพ[\อให�มCความก�าวหน์ประเทศไท�าอย]างต]อเน์ประเทศไท[\อง
 สัยท[\อสัยทารทัศน์ปรbาความเข้อก�าใจัดกก�บคน์ประเทศไทใน์ประเทศไทองค%กรให�เหcน์ประเทศไทความสัยทbาค�ญ
 จัดก�ดให�มCช่ว]องทัศน์ปรางการถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู]ายโอน์ประเทศไทความร
�ทัศน์ปรC\หลากหลาย
 ประย:กต%ใช่ว�เทัศน์ปรคโน์ประเทศไทโลยCทัศน์ปรC\เหมาะสัยทมก�บสัยทภาพข้อกององค%กร
 กระต:�น์ประเทศไทให�มCการจัดก�ดต�nงช่ว:มช่วน์ประเทศไทแห]งการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์   รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ  สร้างวิสัยทัศน์   และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิ บ�ต ทัศน์ปร�\วทัศน์ปร�nงองค%กร
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Facts

Data

Information

KL

Facts หร[อ ข้อก�อเทัศน์ปรcจัดกจัดกร ง 
ค[อสัยท \งทัศน์ปรC\เก ดข้อกinน์ประเทศไทตาม

ธรรมช่วาต หร[อจัดกากการกระ
ทัศน์ปรbา

Data หร[อ ข้อก�อม
ล 
ค[อข้อก�อเทัศน์ปรcจัดกจัดกร งทัศน์ปรC\เกcบรวบรวม
มาอย]างมCว�ตถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู:ประสัยทงค%

Information หร[อ 
สัยทารสัยทน์ประเทศไทเทัศน์ปรศ ค[อข้อก�อม
ลทัศน์ปรC\

ผ]าน์ประเทศไทการประมวลผลตาม
ว�ตถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู:ประสัยทงค%

Knowledge หร[อ ความร
� 
ค[อสัยทารสัยทน์ประเทศไทเทัศน์ปรศทัศน์ปรC\ผ]าน์ประเทศไท
กระบวน์ประเทศไทการค ด เปรCยบเทัศน์ปรCยบ 
เช่ว[\อมโยงก�บความร
�อ[\น์ประเทศไท 
สัยทามารถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูน์ประเทศไทbาไปใช่ว�ประโยช่วน์ประเทศไท%ได�

Wisdom หร[อ ปaญญา ค[อ 
ความร
�ทัศน์ปรC\ผ]าน์ประเทศไทกระบวน์ประเทศไทการ
กล�\น์ประเทศไทกรองอย]างละเอCยดจัดกน์ประเทศไท
เก ดเปน̂์ประเทศไทความเข้อก�าใจัดกอย]าง

ถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู]องแทัศน์ปร�และถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูาวร

Source : Knowledge Pyramid | Hideo Yamazaki
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ความร
�ทัศน์ปรC\เก ดข้อกinน์ประเทศไทใน์ประเทศไทต�วคน์ประเทศไท
เปน̂์ประเทศไททัศน์ปรร�พย%สัยท น์ประเทศไทเฉพาะข้อกอง
คน์ประเทศไทๆน์ประเทศไท�nน์ประเทศไททัศน์ปรC\เราเรCยกว]า 
“ทัศน์ปรร�พย%สัยท น์ประเทศไททัศน์ปรางปaญญา” ด�ง
น์ประเทศไท�nน์ประเทศไทหากความร
�ย�งฝีมืaงลiกอย
]
ใน์ประเทศไทต�วคน์ประเทศไทกcจัดกะ Tacit 
Knowledge ทัศน์ปรC\ย�งไม]ช่ว�ด
แจัดก�ง จัดกน์ประเทศไทกว]าเจัดก�าข้อกองความร
�
น์ประเทศไท�nน์ประเทศไทจัดกะถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู]ายทัศน์ปรอดออกมา
ความร
�น์ประเทศไท�nน์ประเทศไทถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูiงจัดกะกลายเปน̂์ประเทศไท
ความร
�ทัศน์ปรC\ช่ว�ดแจัดก�งหร[อ 
Explicit Knowledge

ความร
�ฝีมืaงลiก (Tacit Knowledge)

ความร
�ทัศน์ปรC\ช่ว�ดแจัดก�ง/ความร
�บ�น์ประเทศไททัศน์ปรiก (Explicit Knowledge)

Source : Knowledge Iceberg | Tomohiro Takanashi

ความร
�ทัศน์ปรC\อธ บายได�แต]ย�งไม]ถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู
กน์ประเทศไทbาไปบ�น์ประเทศไททัศน์ปรiก

ความร
�ทัศน์ปรC\อธ บายได�
แต]ย�งไม]อยากอธ บาย

ความร
�ทัศน์ปรC\อธ บายไม]ได�
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หล�งจัดกากทัศน์ปรC\ Nonaka ได�ช่วCnให�เหcน์ประเทศไทถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูiงความแตกต]างระหว]าง Tacit Knowledge 
ก�บ Explicit Knowledge แล�ว Nonaka ร]วมก�บ Hirotaka Takeuchi ได�น์ประเทศไทbา
เสัยทน์ประเทศไทอแน์ประเทศไทวค ดว]าการทัศน์ปรC\จัดกะทัศน์ปรbาให�การจัดก�ดการความร
�ประสัยทบความสัยทbาเรcจัดกน์ประเทศไท�nน์ประเทศไทจัดกะต�อง 
มCการน์ประเทศไทbาเอา Tacit Knowledge ออกมาอย
]ใน์ประเทศไทร
ปข้อกอง “Explicit Codified 
Knowledge” เพ[\อสัยทามารถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูแบ]งปaน์ประเทศไทให�คน์ประเทศไทอ[\น์ประเทศไทได� และใน์ประเทศไทข้อกณะเดCยวก�น์ประเทศไท บ:คคล
หร[อกล:]มบ:คคลกcสัยทามารถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูน์ประเทศไทbาเข้อก�าความร
�กล�บเข้อก�าไปเพ[\อให�เก ดเป^น์ประเทศไทความเข้อก�าใจัดก
และความร
�ข้อกองบ:คคลน์ประเทศไท�nน์ประเทศไทต]อไป

ความร
�ฝีมืaงลiก
(Tacit Knowledge)

ความร
�บ�น์ประเทศไททัศน์ปรiก
(Explicit Knowledge)

ถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู]ายทัศน์ปรอด
(Knowledge Transferring)

เรCยน์ประเทศไทร
�
(Learning)
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ใน์ประเทศไทปf ค.ศ. 1998 Ikujiro Nonaka และ Hirotaka Takeuchi ได�ตCพ มพ%
หน์ประเทศไท�งสัยท[อช่ว[\อว]า “The Knowledge-Creating Company : How Japanese 
Companies Create the Dynamics of Innovation” ซึ่งได้นำเสนอมุมมองของ UN ในหัวข้อที่น่าสนใจใหม่คือ แนวคิดในการสร้างรายได้และสร้างงานในขณะเดียวกัi\งทัศน์ปร�nงสัยทองคน์ประเทศไทได�น์ประเทศไทbา
เสัยทน์ประเทศไทอร
ปแบบข้อกองการจัดก�ดการความร
�ทัศน์ปรC\เรCยกว]า SECI Model อ�น์ประเทศไทโด]งด�ง

โดยมCเน์ประเทศไท[nอหาหล�กๆอย
]ทัศน์ปรC\การหม:น์ประเทศไทเวCยน์ประเทศไทระหว]าง Tacit Knowledge ก�บ 
Explicit Knowledge ซึ่งได้นำเสนอมุมมองของ UN ในหัวข้อที่น่าสนใจใหม่คือ แนวคิดในการสร้างรายได้และสร้างงานในขณะเดียวกัi\งอาศ�ยกระบวน์ประเทศไทการทัศน์ปร�nงสัยทC\ ค[อ Socialization, 
Externalization, Combination และ Internalization
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ใน์ประเทศไทปf ค.ศ. 1969 Edgar Dale ได�น์ประเทศไทbาเสัยทน์ประเทศไทอแน์ประเทศไทวค ดข้อกองการเรCยน์ประเทศไทร
�ทัศน์ปรC\เรCยกว]า 
“Cone of Learning” อ�น์ประเทศไทโด]งด�ง

โดยมCเน์ประเทศไท[nอหาสัยทาระสัยทbาค�ญค[อ การเรCยน์ประเทศไทร
�มCอย
]สัยทองร
ปแบบค[อ Passive ก�บ 
Active ซึ่งได้นำเสนอมุมมองของ UN ในหัวข้อที่น่าสนใจใหม่คือ แนวคิดในการสร้างรายได้และสร้างงานในขณะเดียวกัi\งถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู�าจัดกะให�เก ดการเรCยน์ประเทศไทร
�ทัศน์ปรC\ทัศน์ปรbาให�จัดกbาได�น์ประเทศไท�nน์ประเทศไทกระบวน์ประเทศไทการเรCยน์ประเทศไทร
�ควรจัดกะมC
ล�กษณะทัศน์ปรC\เป^น์ประเทศไท Active Mode

Edgar Dale เป^น์ประเทศไทอาจัดการย%
สัยทอน์ประเทศไททัศน์ปรางด�าน์ประเทศไทศiกษาศาสัยทตร%อย
]
ทัศน์ปรC\มหาว ทัศน์ปรยาล�ย Ohio State 
University มCช่วCว ตอย
]ใน์ประเทศไท
ระหว]างช่ว]วงปfค.ศ. 1900 ถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูiง 
1985)
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�

การเข้อก�าถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูiงความร
�

การประมวลและกล�\น์ประเทศไทกรองความร
�

การจัดก�ดหมวดหม
]ความร
�

การสัยทร�างหร[อแสัยทวงหาความร
�

การบ]งช่วCnความร
�

การเรCยน์ประเทศไทร
�น์ประเทศไทbาไปใช่ว�งาน์ประเทศไท

การแบ]งปaน์ประเทศไทความร
�

กระบวน์ประเทศไทการจัดก�ดการความร
�มCอย
] 7 ข้อก�nน์ประเทศไทตอน์ประเทศไทหล�ก ค[อ
1. การบ]งช่วCnถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูiงความร
�ทัศน์ปรC\จัดกะเป^น์ประเทศไทประโยช่วน์ประเทศไท%แก]องค%การและผ
�ทัศน์ปรC\มCความร
� โดยอ ง

จัดกากย:ทัศน์ปรธศาสัยทตร%หร[อเป�าหมายข้อกององค%กรด�วย
2. การสัยทร�างองค%ความร
�หร[อไปแสัยทวงหาองค%ความร
�ทัศน์ปรC\เป^น์ประเทศไทประโยช่วน์ประเทศไท%น์ประเทศไท�nน์ประเทศไทมาเพ[\อ

ให�เก ดความเข้อก�าใจัดกใน์ประเทศไทความร
�ทัศน์ปรC\เป^น์ประเทศไทประโยช่วน์ประเทศไท%น์ประเทศไท�nน์ประเทศไท
3. การเรCยงลbาด�บ จัดก�ดหมวดหม
]ข้อกองความร
�ให�เป^น์ประเทศไทระบบสัยทามารถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูเข้อก�าถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูiงได�ง]าย 

และสัยทามารถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูอ�างอ งได�
4. การประมวลองค%ความร
�ให�สัยทามารถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูเข้อก�าใจัดกได�ใน์ประเทศไทร
ปแบบทัศน์ปรC\เป^น์ประเทศไทมาตรฐาน์ประเทศไท 

ตลอดจัดกน์ประเทศไทกล�\น์ประเทศไทกรองความร
�ให�ถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู
กต�อง ครบถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู�วน์ประเทศไทและเปน̂์ประเทศไทปaจัดกจัดก:บ�น์ประเทศไท
5. การจัดก�ดเตรCยมระบบการเข้อก�าถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูiงความร
�ทัศน์ปรC\เหมาะสัยทมเพ[\อให�บ:คลากรใน์ประเทศไท

องค%การสัยทามารถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูเข้อก�าถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูiงความร
�ได�อย]างสัยทะดวก รวดเรcว และใน์ประเทศไทเวลาทัศน์ปรC\
ต�องการ

6. การจัดก�ดให�มCการแบ]งปaน์ประเทศไทความร
� แลกเปลC\ยน์ประเทศไทเรCยน์ประเทศไทร
�ก�น์ประเทศไทอย]างทัศน์ปร�\วถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูiง
7. การเรCยน์ประเทศไทร
�ทัศน์ปรC\จัดกะน์ประเทศไทbาเอาความร
�ทัศน์ปรC\ได�มาไปใช่ว�ให�เก ดประโยช่วน์ประเทศไท%แก]องค%กรตาม

ว�ตถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู:ประสัยทงค%หร[อเป�าหมายทัศน์ปรC\ต�nงไว�
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การเข้อก�าถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูiงความร
�

การประมวลและกล�\น์ประเทศไทกรองความร
�

การจัดก�ดหมวดหม
]ความร
�

การสัยทร�างหร[อแสัยทวงหาความร
�

การบ]งช่วCnความร
�

การเรCยน์ประเทศไทร
�น์ประเทศไทbาไปใช่ว�งาน์ประเทศไท

การแบ]งปaน์ประเทศไทความร
�

การบ]งช่วCnความร
�ค[อการระบ:ถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูiงความร
�ทัศน์ปรC\จัดกbาเป^น์ประเทศไทข้อกององค%กร โดยอาจัดกจัดกะอ งจัดกาก
เป�าประสัยทงค%เช่ว งย:ทัศน์ปรธศาสัยทตร%ข้อกององค%กร หร[อ จัดกากสัยทถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูาน์ประเทศไทการณ%ทัศน์ปรC\องค%กรกbาล�ง
เผช่ว ญอย
]กcได� ซึ่งได้นำเสนอมุมมองของ UN ในหัวข้อที่น่าสนใจใหม่คือ แนวคิดในการสร้างรายได้และสร้างงานในขณะเดียวกัi\งใน์ประเทศไทการบ]งช่วCnความร
�น์ประเทศไท�nน์ประเทศไทควรจัดกะต�องทัศน์ปรราบถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูiงย:ทัศน์ปรธศาสัยทตร%หร[อเป�า
หมายข้อกององค%กรเป^น์ประเทศไทลbาด�บแรก เพ[\อน์ประเทศไทbาไปสัยท
]การบ]งช่วCnความร�ทัศน์ปรC\จัดกbาเป^น์ประเทศไทต]อไป โดย
คbาถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูามหล�กๆทัศน์ปรC\ควรจัดกะตอบให�ได�ค[อ

1. ย:ทัศน์ปรธศาสัยทตร%และกลย:ทัศน์ปรธ%ข้อกององค%กรค[ออะไร?
2. Knowledge Workers ค[อใคร?
3. ความร
�ทัศน์ปรC\จัดกbาเป^น์ประเทศไทต]อย:ทัศน์ปรธศาสัยทตร%และกลย:ทัศน์ปรธค[ออะไร?
4. ความร
�เหล]าน์ประเทศไท�nน์ประเทศไทจัดก�ดเกcบไว�หร[อย�ง?
5. ความร
�เหล]าน์ประเทศไท�nน์ประเทศไทอย
]ทัศน์ปรC\ไหน์ประเทศไท?
6. ความร
�เหล]าน์ประเทศไท�nน์ประเทศไทจัดก�ดเกcบ (หร[อควรจัดก�ดเกcบ) อย
]ใน์ประเทศไทร
ปแบบอะไร?
7. ถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู�าจัดกะถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู]ายทัศน์ปรอดความร
�ให�คน์ประเทศไทอ[\น์ประเทศไท ควรจัดกะถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู]ายทัศน์ปรอดแบบไหน์ประเทศไท?

ทัศน์ปร�nงน์ประเทศไทCnการบ]งช่วCnความร
�ควรจัดกะบ]งช่วCnโดยอาศ�ยการมCสัยท]วน์ประเทศไทร]วมจัดกากทัศน์ปร:กฝีมื�ายทัศน์ปรC\เกC\ยวข้อก�อง 
โดยเม[\อผลผล ตข้อกองการบ]งช่วCnความร
�อาจัดกจัดกะออกมาเป^น์ประเทศไท “โครงสัยทร�างความร
�” 
(Knowledge Structure) ข้อกององค%กร
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การเข้อก�าถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูiงความร
�

การประมวลและกล�\น์ประเทศไทกรองความร
�

การจัดก�ดหมวดหม
]ความร
�

การสัยทร�างหร[อแสัยทวงหาความร
�

การบ]งช่วCnความร
�

การเรCยน์ประเทศไทร
�น์ประเทศไทbาไปใช่ว�งาน์ประเทศไท

การแบ]งปaน์ประเทศไทความร
�

Knowledge workers จัดกะต�องช่ว]วยก�น์ประเทศไทสัยทร�างองค%ความร
�ข้อกinน์ประเทศไทมา และถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู�าองค%
ความร
�ใดทัศน์ปรC\สัยทbาค�ญแต]ไม]สัยทามารถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูสัยทร�างข้อกinน์ประเทศไทมาเองได�จัดกากบ:คลากรภายใน์ประเทศไท กcให�
แสัยทวงหาองค%ความร
�น์ประเทศไท�nน์ประเทศไทจัดกากภายน์ประเทศไทอก โดยองค%ความร
�ทัศน์ปรC\สัยทร�างหร[อแสัยทวงหามา
ควรจัดกะเกcบใน์ประเทศไทร
ปแบบทัศน์ปรC\คน์ประเทศไทอ[\น์ประเทศไทสัยทามารถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูเรCยน์ประเทศไทร
�ต]อได�เอง การสัยทร�างความร
�อาจัดกจัดกะ
ออกมาอย
]ใน์ประเทศไทร
ปแบบข้อกองสัยท \งพ[มพ% หร[อ ร
ปแบบด จัดก ตอลกcได� แต]ต�องเน์ประเทศไท�น์ประเทศไทการมC
สัยท]วน์ประเทศไทร]วมใน์ประเทศไทการสัยทร�างองค%ความร
� และควรจัดกะมCการตรวจัดกสัยทอบความเช่ว[\อมโยง
ความร
�ด�วย เพ[\อทัศน์ปรC\จัดกะไม]ต�องสัยทร�างความร
�ซึ่งได้นำเสนอมุมมองของ UN ในหัวข้อที่น่าสนใจใหม่คือ แนวคิดในการสร้างรายได้และสร้างงานในขณะเดียวกัnbาซึ่งได้นำเสนอมุมมองของ UN ในหัวข้อที่น่าสนใจใหม่คือ แนวคิดในการสร้างรายได้และสร้างงานในขณะเดียวกั�อน์ประเทศไทก�น์ประเทศไท

กระบวน์ประเทศไทการจัดก�ดการความร
�
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�

การประมวลและกล�\น์ประเทศไทกรองความร
�

การจัดก�ดหมวดหม
]ความร
�

การสัยทร�างหร[อแสัยทวงหาความร
�

การบ]งช่วCnความร
�

การเรCยน์ประเทศไทร
�น์ประเทศไทbาไปใช่ว�งาน์ประเทศไท

การแบ]งปaน์ประเทศไทความร
�

เม[\อได�สัยทร�างองค%ความร
� หร[อ ได�แสัยทวงหาองค%ความร
�มาเรCยบร�อยแล�วกcจัดกะต�อง
น์ประเทศไทbาองค%ความร
�ทัศน์ปร�nงหมดมาจัดก�ดหมวดหม
] (Grouping & Categorizing) อย]าง
เป^น์ประเทศไทระบบระเบCยบเพ[\อให�สัยทามารถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูเข้อก�าถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูiงได�อย]างง]ายต]อไปใน์ประเทศไทอน์ประเทศไทาคต

การจัดก�ดหมวดหม
]ความร
�อาจัดกจัดกะจัดก�ดตามประเดcน์ประเทศไทย:ทัศน์ปรธศาสัยทตร% ตามโครงสัยทร�าง
องค%กร ตามสัยทถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูาน์ประเทศไทะการณ%ต]างๆ ข้อกinน์ประเทศไทอย
]ก�บความเหมาะสัยทมข้อกององค%กร ทัศน์ปร�nงน์ประเทศไทCnการ
จัดก�ดหมวดหม
]ความร
�ควรจัดกะต�องคbาน์ประเทศไทiงถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูiงผ
�ทัศน์ปรC\จัดกะเรCยน์ประเทศไทร
�เป^น์ประเทศไทหล�ก เพราะถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู�าจัดก�ด
หมวดหม
]ซึ่งได้นำเสนอมุมมองของ UN ในหัวข้อที่น่าสนใจใหม่คือ แนวคิดในการสร้างรายได้และสร้างงานในขณะเดียวกั�บซึ่งได้นำเสนอมุมมองของ UN ในหัวข้อที่น่าสนใจใหม่คือ แนวคิดในการสร้างรายได้และสร้างงานในขณะเดียวกั�อน์ประเทศไทหร[อสัยท�บสัยทน์ประเทศไท กcจัดกะทัศน์ปรbาให�ผ
�เรCยน์ประเทศไทร
�ไม]สัยทามารถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูร�อยเรCยงความค ด
ได�

กระบวน์ประเทศไทการจัดก�ดการความร
�
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�

การประมวลและกล�\น์ประเทศไทกรองความร
�

การจัดก�ดหมวดหม
]ความร
�

การสัยทร�างหร[อแสัยทวงหาความร
�

การบ]งช่วCnความร
�

การเรCยน์ประเทศไทร
�น์ประเทศไทbาไปใช่ว�งาน์ประเทศไท

การแบ]งปaน์ประเทศไทความร
�

องค%กรจัดกะต�องประมวลและกล�\น์ประเทศไทกรองความร
�เพ[\อเหมาะสัยทมก�บสัยทภาวะการณ%
ข้อกององค%กร โดยการประมวลความร
�น์ประเทศไท�nน์ประเทศไทกcประกอบด�วยการ เพ \มเต ม การแก�ไข้อก
ปร�บปร:ง และการยกเล กความร
�ทัศน์ปรC\ไม]มCประโยช่วน์ประเทศไท%ด�วย 

การประมวลและกล�\น์ประเทศไทกรองความร
�น์ประเทศไทCnจัดกะทัศน์ปรbาให�องค%ความร
�ทัศน์ปรC\มCอย
]ใน์ประเทศไทองค%กรมC
ความทัศน์ปร�น์ประเทศไทสัยทม�ยอย
]เสัยทมอ สัยทามารถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูน์ประเทศไทbามาใช่ว�ได�ทัศน์ปร�น์ประเทศไทสัยทถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูาน์ประเทศไทการณ% โดยการประมวล
และกล�\น์ประเทศไทกรองน์ประเทศไทCnควรจัดกะให�คณะทัศน์ปรbางาน์ประเทศไทการจัดก�ดการความร
�ช่ว]วยดbาเน์ประเทศไท น์ประเทศไทการอย]าง
ต]อเน์ประเทศไท[\อง
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�

การประมวลและกล�\น์ประเทศไทกรองความร
�

การจัดก�ดหมวดหม
]ความร
�

การสัยทร�างหร[อแสัยทวงหาความร
�

การบ]งช่วCnความร
�

การเรCยน์ประเทศไทร
�น์ประเทศไทbาไปใช่ว�งาน์ประเทศไท

การแบ]งปaน์ประเทศไทความร
�

เม[\อองค%ความร
�ได�ถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู
กสัยทร�างข้อกinน์ประเทศไทมาแล�ว หร[อองค%กรได�เสัยทาะแสัยทวงหาความร
�มาจัดก�ด
หมวดหม
]และกล�\น์ประเทศไทกรองเป^น์ประเทศไททัศน์ปรC\เรCยบร�อยแล�ว องค%กรควรจัดกะจัดก�ดเตรCยมระบบ
และกลไกให�ผ
�เรCยน์ประเทศไทร
�สัยทามารถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูเข้อก�าถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูiงองค%ความร
�ได�อย]างง]ายและทัศน์ปร�\วถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูiง

ระบบและกลไกอาจัดกหมายรวมถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูiง ระบบสัยทารสัยทน์ประเทศไทเทัศน์ปรศเพ[\อการจัดก�ดการความร
� ซึ่งได้นำเสนอมุมมองของ UN ในหัวข้อที่น่าสนใจใหม่คือ แนวคิดในการสร้างรายได้และสร้างงานในขณะเดียวกัi\ง
ปaจัดกจัดก:บ�น์ประเทศไทมCมากมายหลายช่วน์ประเทศไท ด เช่ว]น์ประเทศไท Content Management System 
(CMS), e-Learning และอาจัดกหมายรวมถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูiงก จัดกกรรมการแลกเปลC\ยน์ประเทศไทเรCยน์ประเทศไทร
�
แบบเด ม เช่ว]น์ประเทศไท การสัยทน์ประเทศไททัศน์ปรน์ประเทศไทากล:]ม (สัยทภากาแฟ) ห�องสัยทม:ด/หน์ประเทศไท�งสัยท[อ/วารสัยทาร หร[อ
แม�แต]ระบบสัยทารสัยทน์ประเทศไทเทัศน์ปรศแบบ Social Network กcได�

ทัศน์ปร�nงน์ประเทศไทCnการจัดก�ดเตรCยมระบบหร[อกลไกน์ประเทศไท�nน์ประเทศไทสัยทามารถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูพ�ฒน์ประเทศไทาและดbาเน์ประเทศไท น์ประเทศไทการค
]ข้อกน์ประเทศไทาน์ประเทศไท
ก�บการพ�ฒน์ประเทศไทาองค%ความร
�เพ[\อให�ผ
�เรCยน์ประเทศไทร
�สัยทามารถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูเข้อก�าถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูiงแหล]งความร
�ได�เม[\อการ
พ�ฒน์ประเทศไทาองค%ความร
�เสัยทรcจัดกสัยท nน์ประเทศไทแล�ว

กระบวน์ประเทศไทการจัดก�ดการความร
�



Knowledge Management

การเข้อก�าถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูiงความร
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การประมวลและกล�\น์ประเทศไทกรองความร
�

การจัดก�ดหมวดหม
]ความร
�

การสัยทร�างหร[อแสัยทวงหาความร
�

การบ]งช่วCnความร
�

การเรCยน์ประเทศไทร
�น์ประเทศไทbาไปใช่ว�งาน์ประเทศไท

การแบ]งปaน์ประเทศไทความร
�

เม[\อบ:คลากรใน์ประเทศไทองค%ได�เข้อก�าถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูiงความร
�แล�ว จัดกะต�องดbาเน์ประเทศไท น์ประเทศไทการให�เก ดการแบ]งปaน์ประเทศไท
ความร
�ระหว]างก�น์ประเทศไทข้อกinน์ประเทศไท เพ[\อให�เก ดความเข้อก�าใน์ประเทศไทเน์ประเทศไท[nอหาความร
�ตรงก�น์ประเทศไทอย]าง
ถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู]องแทัศน์ปร� หร[ออCกน์ประเทศไท�ยหน์ประเทศไทi\งอาจัดกจัดกะทัศน์ปรbาให�เก ดความแตกต]างทัศน์ปรางความค ดและความ
ร
�เก ดข้อกinน์ประเทศไทอย]างกว�างข้อกวาง

ก จัดกกรรมการแบ]งปaน์ประเทศไทความร
�น์ประเทศไทCnสัยทามารถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูเปน̂์ประเทศไทได�ทัศน์ปร�nงอย]างทัศน์ปรางการและไม]เป^น์ประเทศไท
ทัศน์ปรางการ เช่ว]น์ประเทศไท การประช่ว:มแลกเปลC\ยน์ประเทศไทความค ด การสัยทน์ประเทศไททัศน์ปรน์ประเทศไทากล:]ม (สัยทภากาแฟ) 
ซึ่งได้นำเสนอมุมมองของ UN ในหัวข้อที่น่าสนใจใหม่คือ แนวคิดในการสร้างรายได้และสร้างงานในขณะเดียวกัi\งการแบ]งปaน์ประเทศไทความร
�ควรจัดกะต�องดbาเน์ประเทศไท น์ประเทศไทการอย]างต]อเน์ประเทศไท[\อง

กระบวน์ประเทศไทการจัดก�ดการความร
�
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�

การประมวลและกล�\น์ประเทศไทกรองความร
�

การจัดก�ดหมวดหม
]ความร
�

การสัยทร�างหร[อแสัยทวงหาความร
�

การบ]งช่วCnความร
�

การเรCยน์ประเทศไทร
�น์ประเทศไทbาไปใช่ว�งาน์ประเทศไท

การแบ]งปaน์ประเทศไทความร
�

ใน์ประเทศไทกระบวน์ประเทศไทการจัดก�ดการความร
�น์ประเทศไท�nน์ประเทศไท ข้อก�nน์ประเทศไทตอน์ประเทศไทสัยท:ดทัศน์ปร�ายค[อการน์ประเทศไทbาความร
�ไปใช่ว�ให�เก ด
ประโยช่วน์ประเทศไท%จัดกร งตามเป�าประสัยทงค%แก]องค%กร แก]สัยท]วน์ประเทศไทรวม และแก]ตน์ประเทศไทเอง โดย
การน์ประเทศไทbาเอาความร
�ไปก]อให�เก ดประโยช่วน์ประเทศไท%น์ประเทศไท�nน์ประเทศไทอาจัดกจัดกะก]อให�เก ดน์ประเทศไทว�ตกรรมใหม]ๆ
เก ดข้อกinน์ประเทศไทด�วย ทัศน์ปร�nงน์ประเทศไทCnการน์ประเทศไทbาเอาความร
�ไปใช่ว�งาน์ประเทศไทน์ประเทศไท�nน์ประเทศไทกcจัดกะเก ดการเรCยน์ประเทศไทร
�เก ดข้อกinน์ประเทศไทโดย
ปร ยาย

กระบวน์ประเทศไทการจัดก�ดการความร
�
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ก�รสำนักงานคณBCอสำนักงานคณ�รสำนักงานคณรE�งกระแสำนักงานคณภ�ยในักงานคณะกรรก�รสำนักงานคณBCอสำนักงานคณ�รสำนักงานคณรE�งกระแสำนักงานคณภ�ยในักงานคณะกรร

สำนักงานคณ)งเสำนักงานคณร$มก�รมIสำนักงานคณ)วนักงานคณะกรรร)วมทั้งองค์การ��彎ꇓ糷`�秾�LงองคMก�รสำนักงานคณ)งเสำนักงานคณร$มก�รมIสำนักงานคณ)วนักงานคณะกรรร)วมทั้งองค์การ��彎ꇓ糷`�秾�LงองคMก�ร

สำนักงานคณนักงานคณะกรร�บสำนักงานคณนักงานคณะกรรOนักงานคณะกรรคว�มติ (2552)�䃒��皀䃒 �斧軨櫙����睻俬軌櫙赜ߡჵ赜ߡ�잹躴櫙躜櫙�ㅜ獹헰წ貐ߡ	2藨Ⴖ蝸Ⴖ蝸Ⴖ�Lงใจสำนักงานคณนักงานคณะกรร�บสำนักงานคณนักงานคณะกรรOนักงานคณะกรรคว�มติ (2552)�䃒��皀䃒 �斧軨櫙����睻俬軌櫙赜ߡჵ赜ߡ�잹躴櫙躜櫙�ㅜ獹헰წ貐ߡ	2藨Ⴖ蝸Ⴖ蝸Ⴖ�Lงใจ

ด��รงร�กษ�ว�ฒนักงานคณะกรรธรรมทั้งองค์การ��彎ꇓ糷`�秾ICดIร)วมก�นักงานคณะกรรด��รงร�กษ�ว�ฒนักงานคณะกรรธรรมทั้งองค์การ��彎ꇓ糷`�秾ICดIร)วมก�นักงานคณะกรร

การสัยทร�างว�ฒน์ประเทศไทธรรมองค%การ
แห]งการเรCยน์ประเทศไทร
�ควรจัดกะเน์ประเทศไท�น์ประเทศไททัศน์ปรC\
การมCสัยท]วน์ประเทศไทร]วมข้อกองคน์ประเทศไททัศน์ปร�\วทัศน์ปร�nง
องค%การ โดยอาศ�ยกลย:ทัศน์ปรธ%
การสัยท[\อสัยทารทัศน์ปรC\เหมาะสัยทมก�บ
สัยทภาพแวดล�อมข้อกององค%การ 
และควรจัดกะมCการพ�ฒน์ประเทศไทาระบบ
การทัศน์ปรbางาน์ประเทศไทและระบบอ[\น์ประเทศไททัศน์ปรC\จัดกะ
เอ[nออbาน์ประเทศไทวยต]อการจัดก�ดการ
ความร
�ทัศน์ปร:กข้อก�nน์ประเทศไทตอน์ประเทศไท
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�

ใน์ประเทศไทการพ�ฒน์ประเทศไทากระบวน์ประเทศไทการจัดก�ดการความร
�ให�เก ดประสัยท ทัศน์ปรธ ภาพน์ประเทศไท�nน์ประเทศไทจัดกbาเปน̂์ประเทศไทต�อง
อาศ�ยการมCสัยท]วน์ประเทศไทร]วมจัดกากทัศน์ปร:กภาคสัยท]วน์ประเทศไทเป^น์ประเทศไทอย]างมาก ด�งน์ประเทศไท�nน์ประเทศไทใน์ประเทศไททัศน์ปร:กองค%กรทัศน์ปรC\มCการ
จัดก�ดการความร
�จัดกะต�องมCการข้อก�บเคล[\อน์ประเทศไทกระบวน์ประเทศไทการจัดก�ดการความร
�อย]างต]อเน์ประเทศไท[\อง 
ซึ่งได้นำเสนอมุมมองของ UN ในหัวข้อที่น่าสนใจใหม่คือ แนวคิดในการสร้างรายได้และสร้างงานในขณะเดียวกัi\งหล�กการตรงน์ประเทศไทCnกcค[อต�องมCการบร หารการเปลC\ยน์ประเทศไทแปลง (Change 
Management) ด�วย ถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูiงจัดกะทัศน์ปรbาให�กระบวน์ประเทศไทการจัดก�ดการความร
�ดbาเน์ประเทศไท น์ประเทศไทไปได�อย]าง
มCประสัยท ทัศน์ปรธ ภาพ และราบร[\น์ประเทศไท ได�ร�บความร]วมม[อจัดกากทัศน์ปร:กฝีมื�ายทัศน์ปรC\เกC\ยวข้อก�อง
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�

โดยปกต แล�ว กระบวน์ประเทศไทการบร หารการเปลC\ยน์ประเทศไทแปลงทัศน์ปรC\แพร]หลายกcมCอย
] 6 
ข้อก�nน์ประเทศไทตอน์ประเทศไทประกอบด�วย
1. การเตรCยน์ประเทศไทความพร�อมและการปร�บเปลC\ยน์ประเทศไทพฤต กรรม
2. การสัยท[\อสัยทารเพ[\อสัยทร�างความเข้อก�าใจัดกและกระแสัยทการยอมร�บการเปลC\ยน์ประเทศไทแปลง
3. การพ�ฒน์ประเทศไทากลไกเพ[\อรองร�บการเปลC\ยน์ประเทศไทแปลง
4. การวางแผน์ประเทศไทและดbาเน์ประเทศไท น์ประเทศไทการเปลC\ยน์ประเทศไทแปลงตามแผน์ประเทศไท
5. การต ดตามและประเม น์ประเทศไทผลการเปลC\ยน์ประเทศไทแปลง
6. การให�รางว�ลความสัยทbาเรcจัดก

การดbาเน์ประเทศไท น์ประเทศไทการตามแผน์ประเทศไท

การประเม น์ประเทศไทผล การพ�ฒน์ประเทศไทากลไก

การให�รางว�ล การสัยท[\อสัยทาร

การเตรCยมความพร�อม
และปร�บพฤต กรรม



Knowledge Management การสัยทร�างว�ฒน์ประเทศไทธรรมองค%การแห]งการเรCยน์ประเทศไทร
�

การดbาเน์ประเทศไท น์ประเทศไทการตามแผน์ประเทศไท

การประเม น์ประเทศไทผล การพ�ฒน์ประเทศไทากลไก

การให�รางว�ล การสัยท[\อสัยทาร

การเตรCยมความพร�อม
และปร�บพฤต กรรม

ข้อก�nน์ประเทศไทตอน์ประเทศไทแรกข้อกองการบร หารการเปลC\ยน์ประเทศไทแปลงน์ประเทศไทCnค[อ 
การเตรCยมความพร�อมเพ[\อให�องค%กรเก ดความพร�อม
สัยท
งสัยท:ดใน์ประเทศไทการทัศน์ปรC\จัดกะเข้อก�าสัยท
]การเปลC\ยน์ประเทศไทแปลงใน์ประเทศไทอน์ประเทศไทาตต ไม]
ว]าจัดกะเป^น์ประเทศไทการเตรCยมความพร�อมด�าน์ประเทศไทโครงสัยทร�างการ
ทัศน์ปรbางาน์ประเทศไท กระบวน์ประเทศไทการทัศน์ปรbางาน์ประเทศไท เป^น์ประเทศไทต�น์ประเทศไท ตลอดจัดกน์ประเทศไทต�องมC
การปร�บเปลC\ยน์ประเทศไทพฤต กรรมข้อกองการทัศน์ปรbางาน์ประเทศไทให�สัยทอดคล�อง
ก�บการเปลC\ยน์ประเทศไทแปลงทัศน์ปรC\จัดกะเก ดข้อกinน์ประเทศไทด�วย อาทัศน์ปร 

การเตรCยมการและปร�บพฤต กรรม
ประช่ว:มช่วCnแจัดกงโครงการจัดก�ดการความร
�
แต]งต�nงคณะทัศน์ปรbางาน์ประเทศไทการจัดก�ดการความร
�และคณะ
ทัศน์ปรbางาน์ประเทศไทบร หารจัดก�ดการการเปลC\ยน์ประเทศไทแปลง
การประเม น์ประเทศไทและว เคราะห%ความพร�อมข้อกององค%กร 
(Change Readiness Assessment)
การพ�ฒน์ประเทศไทาสัยทมรรถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูน์ประเทศไทะข้อกองบ:คลากรให�สัยทามาถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูดbา
เน์ประเทศไท น์ประเทศไทการ (Capacity & Competency Building)



Knowledge Management การสัยทร�างว�ฒน์ประเทศไทธรรมองค%การแห]งการเรCยน์ประเทศไทร
�

การดbาเน์ประเทศไท น์ประเทศไทการตามแผน์ประเทศไท

การประเม น์ประเทศไทผล การพ�ฒน์ประเทศไทากลไก

การให�รางว�ล การสัยท[\อสัยทาร

การเตรCยมความพร�อม
และปร�บพฤต กรรม

ข้อก�nน์ประเทศไทตอน์ประเทศไททัศน์ปรC\สัยทองข้อกองการบร หารการเปลC\ยน์ประเทศไทแปลงน์ประเทศไทCnค[อ 
การสัยท[\อสัยทารเพ[\อสัยทร�างความเข้อก�าใจัดกและกระแสัยทความร]วม

ม[อ ซึ่งได้นำเสนอมุมมองของ UN ในหัวข้อที่น่าสนใจใหม่คือ แนวคิดในการสร้างรายได้และสร้างงานในขณะเดียวกัi\งต�องอาศ�ยคณะทัศน์ปรbางาน์ประเทศไททัศน์ปรC\มCความเข้อก�าใจัดกถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูiงว ธC
การสัยท[\อสัยทารภายใน์ประเทศไทองค%กรอย]างมCประสัยท ทัศน์ปรธ ภาพ 
ตลอดจัดกน์ประเทศไทอาจัดกจัดกะต�องให�ผ
�บร หารระด�บสัยท
งเข้อก�ามามC
สัยท]วน์ประเทศไทร]วมอย]างใกล�ช่ว ด เพ[\อให�เก ดความร]วมม[อ
อย]างเตcมทัศน์ปรC\ โดยมCก จัดกกรรมทัศน์ปรC\จัดกะต�องด�งต]อไปน์ประเทศไทCn
การว เคราะห%ผ
�มCสัยท]วน์ประเทศไทได�สัยท]วน์ประเทศไทเสัยทCยใน์ประเทศไทการสัยท[\อสัยทาร
การวางแผน์ประเทศไทการสัยท[\อสัยทาร
การพ�ฒน์ประเทศไทาเน์ประเทศไท[nอหาเพ[\อใช่ว�ใน์ประเทศไทการสัยท[\อสัยทาร
การจัดก�ดทัศน์ปรbาสัยท[\อ (สัยท \งพ มพ% / สัยท[\อด จัดก ตอล ) ใน์ประเทศไทร
ปแบบ
ทัศน์ปรC\เหมาะสัยทมเพ[\อใช่ว�ใน์ประเทศไทการสัยท[\อสัยทาร
การพ�ฒน์ประเทศไทากลไกและช่ว]องทัศน์ปรางการสัยท[\อสัยทาร
ดbาเน์ประเทศไท น์ประเทศไทการสัยทร�างต�วแทัศน์ปรน์ประเทศไทการสัยท[\อสัยทารภายใน์ประเทศไทองค%กร 
Internal Communication Agents
การต ดตามและประเม น์ประเทศไทผลการสัยท[\อสัยทารอย]างต]อ
เน์ประเทศไท[\อง



Knowledge Management การสัยทร�างว�ฒน์ประเทศไทธรรมองค%การแห]งการเรCยน์ประเทศไทร
�

การดbาเน์ประเทศไท น์ประเทศไทการตามแผน์ประเทศไท

การประเม น์ประเทศไทผล การพ�ฒน์ประเทศไทากลไก

การให�รางว�ล การสัยท[\อสัยทาร

การเตรCยมความพร�อม
และปร�บพฤต กรรม

ข้อก�nน์ประเทศไทตอน์ประเทศไททัศน์ปรC\สัยทามข้อกองการบร หารการเปลC\ยน์ประเทศไทแปลงน์ประเทศไทCnค[อ 
การพ�ฒน์ประเทศไทากลไกการบร หารจัดก�ดการและการดbาเน์ประเทศไท น์ประเทศไทงาน์ประเทศไท
เพ[\อรองร�บการเปลC\ยน์ประเทศไทแปลงทัศน์ปรC\จัดกะเก ดข้อกinน์ประเทศไท ไม]ว]าจัดกะเป^น์ประเทศไท
ระบบสัยทารสัยทน์ประเทศไทเทัศน์ปรศและกระบวน์ประเทศไทการจัดก
งใจัดกทัศน์ปรC\เหมาะสัยทม 
โดยมCเน์ประเทศไท[nอหาข้อกองงาน์ประเทศไทใน์ประเทศไทสัยท]วน์ประเทศไทน์ประเทศไทCnด�งต]อไปน์ประเทศไทCn
 การจัดก�ดให�มCการพบปะหร[อประช่ว:มอย]างสัยทม\bาเสัยทอ
 การพ�ฒน์ประเทศไทาสัยทถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูาน์ประเทศไททัศน์ปรC\ทัศน์ปรC\จัดกะสัยท]งเสัยทร มให�เก ดการ

   แลกเปลC\ยน์ประเทศไทเรCยน์ประเทศไทร
� เช่ว]น์ประเทศไท ห�องหน์ประเทศไท�งสัยท[อ ม:มน์ประเทศไท�\งเล]น์ประเทศไท
 การพ�ฒน์ประเทศไทาระบบสัยทารสัยทน์ประเทศไทเทัศน์ปรศเพ[\อการจัดก�ดการความร
� 

   เช่ว]น์ประเทศไท ว ก พCเดCย / Knowledge Management 
   System (KMS) เปน̂์ประเทศไทต�น์ประเทศไท
 การจัดก�ดตารางเวลา (Schedule) ใน์ประเทศไทการจัดก�ดก จัดกกรรม

   ให�เปน̂์ประเทศไทก จัดกล�กษณะอย]างต]อเน์ประเทศไท[\อง
 การวางแผน์ประเทศไทปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์   รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ  สร้างวิสัยทัศน์   และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิ บ�ต การสัยทbาหร�บการเปลC\ยน์ประเทศไทแปลงและ

   สัยทร�างว�ฒน์ประเทศไทธรรมข้อกององค%การแห]งการเรCยน์ประเทศไทร
�



Knowledge Management การสัยทร�างว�ฒน์ประเทศไทธรรมองค%การแห]งการเรCยน์ประเทศไทร
�

การดbาเน์ประเทศไท น์ประเทศไทการตามแผน์ประเทศไท

การประเม น์ประเทศไทผล การพ�ฒน์ประเทศไทากลไก

การให�รางว�ล การสัยท[\อสัยทาร

การเตรCยมความพร�อม
และปร�บพฤต กรรม

ข้อก�nน์ประเทศไทตอน์ประเทศไททัศน์ปรC\สัยทC\เป^น์ประเทศไทการดbาเน์ประเทศไท น์ประเทศไทการตามแผน์ประเทศไทปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์   รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ  สร้างวิสัยทัศน์   และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิ บ�ต การข้อกอง
การบร หารการเปลC\ยน์ประเทศไทแปลง ซึ่งได้นำเสนอมุมมองของ UN ในหัวข้อที่น่าสนใจใหม่คือ แนวคิดในการสร้างรายได้และสร้างงานในขณะเดียวกัi\งประกอบด�วยก จัดกกรรม
ต]างๆทัศน์ปรC\จัดกะทัศน์ปรbาให�เก ดพฤต กรรมการแลกเปลC\ยน์ประเทศไทเรCยน์ประเทศไทร
�
และเก ดการมCสัยท]วน์ประเทศไทร]วมทัศน์ปร�\วทัศน์ปร�nงองค%กร โดยมCก จัดกกรรมทัศน์ปรC\
จัดกะเก ดด�งต]อไปน์ประเทศไทCn
 การฝีมื�กอบรมเพ[\อสัยทร�างความเข้อก�าใน์ประเทศไทการจัดก�ดการ

   ความร
�
 การทัศน์ปรbาก จัดกกรรมสัยท[\อสัยทารภายใน์ประเทศไทองค%กรเพ[\อสัยทร�าง

   กระแสัยทความเข้อก�าใจัดกและความร]วมม[อ
 การทัศน์ปรbาก จัดกกรรมแลกเปลC\ยน์ประเทศไทเรCยน์ประเทศไทร
�ตามห�วข้อก�อความร
�
 การทัศน์ปรbาก จัดกกรรมสัยทร�างเคร[อข้อก]ายการแลกเปลC\ยน์ประเทศไท

   เรCยน์ประเทศไทร
�
 การทัศน์ปรbาก จัดกกรรมสัยทร�างองค%ความร
�ใหม] หร[อการบ
รณา

   การองค%ความร
�เด ม
 การทัศน์ปรbาก จัดกกรรมสัยท]งเสัยทร มการน์ประเทศไทbาความร
�ไปปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์   รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ  สร้างวิสัยทัศน์   และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิ บ�ต จัดกร ง

   เพ[\อให�บรรล:ว�ตถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู:ประสัยทงค%ข้อกองการจัดก�ดการความร
�
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�

การดbาเน์ประเทศไท น์ประเทศไทการตามแผน์ประเทศไท

การประเม น์ประเทศไทผล การพ�ฒน์ประเทศไทากลไก

การให�รางว�ล การสัยท[\อสัยทาร

การเตรCยมความพร�อม
และปร�บพฤต กรรม

ข้อก�nน์ประเทศไทตอน์ประเทศไททัศน์ปรC\ห�าเป^น์ประเทศไทข้อก�nน์ประเทศไทตอน์ประเทศไทการประเม น์ประเทศไทผลการบร หาร
การเปลC\ยน์ประเทศไทแปลง โดยพ จัดการณาว]าได�ดbาเน์ประเทศไท น์ประเทศไทการตาม
แผน์ประเทศไทปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์   รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ  สร้างวิสัยทัศน์   และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิ บ�ต การบร หารการเปลC\ยน์ประเทศไทแปลงหร[อไม] และ
ผลสัยทbาเรcจัดก ผลสัยท�มฤทัศน์ปรธ �ข้อกองการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์   รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ  สร้างวิสัยทัศน์   และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิ บ�ต การบรรล:ตาม
ว�ตถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู:ประสัยทงค%หร[อไม]อย]างไร โดยการประเม น์ประเทศไทควรจัดกะ
ทัศน์ปรbาโดยคณะกรรมการจัดก�ดการความร
�ร]วมก�บคณะ
กรรมการบร หารการเปลC\ยน์ประเทศไทแปลงข้อกององค%กร ทัศน์ปร�nงน์ประเทศไทCnควร
คbาน์ประเทศไทiงถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูiงต�วช่วCnว�ดข้อกองการบร หารการเปลC\ยน์ประเทศไทแปลง ด�งน์ประเทศไทCn
 ความเข้อก�าใจัดกและการยอมร�บใน์ประเทศไทเร[\องข้อกองการจัดก�ดการ

   ความร
�
 จัดกbาน์ประเทศไทวน์ประเทศไทผ
�เข้อก�ามามCสัยท]วน์ประเทศไทร]วมใน์ประเทศไทการจัดก�ดการความร
�
 จัดกbาน์ประเทศไทวน์ประเทศไทองค%ความร
�ใหม]ทัศน์ปรC\ได�ร�บการสัยทร�างข้อกinน์ประเทศไทมา 
 จัดกbาน์ประเทศไทวน์ประเทศไทองค%ความร
�ทัศน์ปรC\ได�ร�บการบ
รณาการ
 ล�กษณะข้อกองการน์ประเทศไทbาเอาความร
�ไปใช่ว�ให�เก ดประโยช่วน์ประเทศไท%

   จัดกร งต]อองค%กร
 ผลประโยช่วน์ประเทศไท%ทัศน์ปรC\เก ดข้อกinน์ประเทศไทแก]องค%กร



Knowledge Management การสัยทร�างว�ฒน์ประเทศไทธรรมองค%การแห]งการเรCยน์ประเทศไทร
�

การดbาเน์ประเทศไท น์ประเทศไทการตามแผน์ประเทศไท

การประเม น์ประเทศไทผล การพ�ฒน์ประเทศไทากลไก

การให�รางว�ล การสัยท[\อสัยทาร

การเตรCยมความพร�อม
และปร�บพฤต กรรม

ข้อก�nน์ประเทศไทตอน์ประเทศไทสัยท:ดทัศน์ปร�ายเป^น์ประเทศไทข้อก�nน์ประเทศไทตอน์ประเทศไททัศน์ปรC\สัยทbาค�ญใน์ประเทศไทการสัยทร�างข้อกว�ญ
และกbาล�งใจัดกให�แก]ผ
�ทัศน์ปรC\เสัยทCยสัยทละและมCสัยท]วน์ประเทศไทร]วมใน์ประเทศไทการ
สัยทร�างองค%การแห]งการเรCยน์ประเทศไทร
�ร]วมก�น์ประเทศไท โดยการพ จัดการณา
ให�รางว�ลน์ประเทศไท�nน์ประเทศไทจัดกะต�องพ จัดการณาอย]างทัศน์ปร�\วถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูiงและย:ต ธรรม 
ซึ่งได้นำเสนอมุมมองของ UN ในหัวข้อที่น่าสนใจใหม่คือ แนวคิดในการสร้างรายได้และสร้างงานในขณะเดียวกัi\งรางว�ลทัศน์ปรC\ให�อาจัดกจัดกะไม]จัดกbาเป^น์ประเทศไทต�องย \งใหญ]แต]ข้อกอให�
สัยทอดคล�องก�บความต�องการข้อกองผ
�ทัศน์ปรC\มCสัยท]วน์ประเทศไทร]วม

ทัศน์ปร�nงน์ประเทศไทCnเม[\อการให�รางว�ลเรCยบร�อยแล�ว ควรจัดกะมCการ
สัยท[\อสัยทารให�เหcน์ประเทศไทถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูiงประเดcน์ประเทศไททัศน์ปรC\ควรปร�บปร:งใน์ประเทศไทอน์ประเทศไทาคต โดย 
ประเดcน์ประเทศไททัศน์ปรC\ได�น์ประเทศไทCnอาจัดกจัดกะมาจัดกากการต ดตามประเม น์ประเทศไทผล
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การสัยทร�างว�ฒน์ประเทศไทธรรมองค%การแห]งการเรCยน์ประเทศไทร
�

ร
ปแบบข้อกองการสัยท]งเสัยทร มให�
เก ดการมCสัยท]วน์ประเทศไทร]วมน์ประเทศไท�nน์ประเทศไทอาจัดกจัดกะ
ใช่ว�กลย:ทัศน์ปรธ%การสัยทร�าง 
Knowledge Management 
Agent (KMA) ข้อกinน์ประเทศไทมาทัศน์ปร�\วทัศน์ปร�nง
องค%การเพ[\อให�เป^น์ประเทศไทต�วแทัศน์ปรน์ประเทศไทใน์ประเทศไท
การข้อกยายผลการจัดก�ดการความ
ร
�

Source : ธนักงานคณะกรร�ว$ชญ์ จินดาประดิษฐ์M จ$นักงานคณะกรรด�ประด$ษฐM (2553)

กลย:ทัศน์ปรธ%การใช่ว� KMA ทัศน์ปรC\เหมาะสัยทมน์ประเทศไท�nน์ประเทศไทจัดกะต�องทัศน์ปรbาอย]างต]อเน์ประเทศไท[\องและเกC\ยวข้อก�องก�น์ประเทศไท
ใน์ประเทศไทวงกว�างทัศน์ปร�\วทัศน์ปร�nงองค%การ (หร[อใน์ประเทศไทบางกรณCอาจัดกจัดกะทัศน์ปรbาเป^น์ประเทศไทโครงการน์ประเทศไทbาร]องได�ถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู�า
องค%การมCข้อกน์ประเทศไทาดใหญ]มาก) โดย Agent เหล]าน์ประเทศไทCnจัดกะต�องผ]าน์ประเทศไทการค�ดเล[อกอย]างดC
เพ[\อจัดกะได�ร�บการฝีมื�กฝีมืน์ประเทศไทให�สัยทามารถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูข้อก�บเคล[\อน์ประเทศไทการจัดก�ดการความร
�ได�อย]างราบร[\น์ประเทศไท
และมCประสัยท ทัศน์ปรธ ภาพ น์ประเทศไทอกจัดกากน์ประเทศไท�nน์ประเทศไท Agent เหล]าน์ประเทศไทCnจัดกะต�องวางแผน์ประเทศไทและดbาเน์ประเทศไท น์ประเทศไท
การให�เก ดผลตามแผน์ประเทศไททัศน์ปรC\กbาหน์ประเทศไทดไว� ซึ่งได้นำเสนอมุมมองของ UN ในหัวข้อที่น่าสนใจใหม่คือ แนวคิดในการสร้างรายได้และสร้างงานในขณะเดียวกัi\งหากเก ดผลสัยทbาเรcจัดกและผลสัยท�มฤทัศน์ปรธ �แล�วกc
ควรจัดกะให�รางว�ลเพ[\อให�เป^น์ประเทศไทต�วอย]างทัศน์ปรC\ดCต]อไป
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ม:]งพ�ฒน์ประเทศไทาและใช่ว�เทัศน์ปรคโน์ประเทศไทโลยCดาวเทัศน์ปรCยมสัยทbารวจัดกทัศน์ปรร�พยากรและภ
ม สัยทารสัยทน์ประเทศไทเทัศน์ปรศเพ[\อประโยช่วน์ประเทศไท%ต]อประเทัศน์ปรศช่วาต 

พ�ฒน์ประเทศไทาเทัศน์ปรคโน์ประเทศไทโลยC
อวกาศ

พ�ฒน์ประเทศไทา
ภ
ม สัยทารสัยทน์ประเทศไทเทัศน์ปรศ

บร การข้อก�อม
ล
และให�คbาปรiกษา

พ�ฒน์ประเทศไทา
บ:คลากร ว จัดก�ยและพ�ฒน์ประเทศไทา กbาหน์ประเทศไทดมาตรฐาน์ประเทศไท

กลางภ
ม สัยทารสัยทน์ประเทศไทเทัศน์ปรศ

การพ�ฒน์ประเทศไทาเทัศน์ปรคโน์ประเทศไทโลยC
อวกาศ

การพ�ฒน์ประเทศไทาเทัศน์ปรคโน์ประเทศไทโลยC
ภ
ม สัยทารสัยทน์ประเทศไทเทัศน์ปรศ

การพ�ฒน์ประเทศไทาธ:รก จัดกบร การ 
และเคร[อข้อก]ายความร]วมม[อ

การพ�ฒน์ประเทศไทากbาล�งคน์ประเทศไทและ
การสัยทร�างความตระหน์ประเทศไท�ก การข้อก�บเคล[\อน์ประเทศไทองค%กร

ว สัยท�ยทัศน์ปร�ศน์ประเทศไท%องค%การ

พ�น์ประเทศไทธก จัดก

ประเดcน์ประเทศไทย:ทัศน์ปรธศาสัยทตร%

มCระบบดาวเทัศน์ปรCยม
สัยทbารวจัดกทัศน์ปรร�พยากร
เป̂น์ประเทศไทข้อกองตน์ประเทศไทเอง

อย]างต]อเน์ประเทศไท[\องและมC
ข้อกCดความสัยทามารถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู
ใน์ประเทศไทการร�บสัยท�ญญาณ
ดาวเทัศน์ปรCยมได�หลาย

ดวง

มCคล�งข้อก�อม
ล
ดาวเทัศน์ปรCยมทัศน์ปรC\

สัยทามารถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูตอบสัยทน์ประเทศไทอง
ความต�องการข้อกองผ
�
มCสัยท]วน์ประเทศไทได�สัยท]วน์ประเทศไทเสัยทCย
ได�ครบวงจัดกร และ
ให�บร การทัศน์ปร�\วโลกได�

อย]างรวดเรcว

เป̂น์ประเทศไทศ
น์ประเทศไทย%ข้อก�อม
ล
ดาวเทัศน์ปรCยมและภ
ม 
สัยทารสัยทน์ประเทศไทเทัศน์ปรศเพ[\อการ

บร หารจัดก�ดการ
ทัศน์ปรร�พยากร สัยท \ง

แวดล�อม และภ�ย
พ บ�ต 

เป̂น์ประเทศไทศ
น์ประเทศไทย%ฝีมื�กอบรม
ด�าน์ประเทศไทเทัศน์ปรคโน์ประเทศไทโลยC
อวกาศและภ
ม 
สัยทารสัยทน์ประเทศไทเทัศน์ปรศ

เป̂น์ประเทศไทศ
น์ประเทศไทย%ว จัดก�ยและ
พ�ฒน์ประเทศไทาด�าน์ประเทศไท

เทัศน์ปรคโน์ประเทศไทโลยCอวกาศ
และภ
ม สัยทารสัยทน์ประเทศไทเทัศน์ปรศ

ข้อกองประเทัศน์ปรศ

มCเคร[อข้อก]ายความ
ร]วมม[อด�าน์ประเทศไท

เทัศน์ปรคโน์ประเทศไทโลยCอวกาศ
และภ
ม สัยทารสัยทน์ประเทศไทเทัศน์ปรศ

ทัศน์ปร�\วโลก

เป�าหมายตามว สัยท�ยทัศน์ปร�ศน์ประเทศไท%



Knowledge Management การวางแผน์ประเทศไทย:ทัศน์ปรธศาสัยทตร%การจัดก�ดการความร
�
เพ[\อให�การจัดก�ดการความร
�เป^น์ประเทศไทไปอย]างมCประสัยท ทัศน์ปรธ ภาพสัยทอดร�บก�บเป�าประสัยทงค%
เช่ว งย:ทัศน์ปรธศาสัยทตร%ข้อกององค%กร จัดกiงต�องมCการวางแผน์ประเทศไทย:ทัศน์ปรธศาสัยทตร%ด�าน์ประเทศไทการจัดก�ดการ
ความร
�ด�วย โดยมCรายละเอCยดข้อกองการวางแผน์ประเทศไทย:ทัศน์ปรธศาสัยทตร%ใน์ประเทศไทร
ปแบบเดCยว
ก�บการวางแผน์ประเทศไทย:ทัศน์ปรธศาสัยทตร%ข้อกององค%กร อ�น์ประเทศไทประกอบด�วย การกbาหน์ประเทศไทดว สัยท�ย
ทัศน์ปร�ศน์ประเทศไท%/พ�น์ประเทศไทธก จัดก/และประเดcน์ประเทศไทย:ทัศน์ปรธศาสัยทตร%ข้อกองการจัดก�ดการความร
� การกbาหน์ประเทศไทด
แผน์ประเทศไททัศน์ปรC\กลย:ทัศน์ปรธ% ไปจัดกน์ประเทศไทถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูiงการกbาหน์ประเทศไทดเป�าประสัยทงค% ต�วช่วCnว�ด เป�าหมาย ตลอด
จัดกน์ประเทศไทแผน์ประเทศไทงาน์ประเทศไท/โครงการข้อกองการจัดก�ดการความร
�ด�วย

แผน์ประเทศไททัศน์ปรC\กลย:ทัศน์ปรธ%
(Strategy Map)

เป�าประสัยทงค%
การจัดก�ดการ
ความร
�

การประเม น์ประเทศไทผลภาพรวมข้อกอง
การจัดก�ดการความร
�

แผน์ประเทศไทปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์   รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ  สร้างวิสัยทัศน์   และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิ บ�ต การจัดก�ดการความร
�
(Action Plan)

ต�วช่วCnว�ด เป�าหมาย แผน์ประเทศไทงาน์ประเทศไท /  โครงการ งบประมาณ

ประเดcน์ประเทศไทย:ทัศน์ปรธศาสัยทตร%

พ�น์ประเทศไทธก จัดกการจัดก�ดการความร
�

ว สัยท�ยทัศน์ปร�ศน์ประเทศไท%การจัดก�ดการความร
�

ว สัยท�ยทัศน์ปร�ศน์ประเทศไท%องค%การ



Knowledge Management การวางแผน์ประเทศไทย:ทัศน์ปรธศาสัยทตร%การจัดก�ดการความร
�
สัยท]วน์ประเทศไทแรกข้อกองการกbาหน์ประเทศไทดย:ทัศน์ปรธศาสัยทตร%ข้อกองการจัดก�ดการความร
� ค[อการกbาหน์ประเทศไทด
ทัศน์ปร ศทัศน์ปรางข้อกองการจัดก�ดการความร:�ข้อกององค%การ อ�น์ประเทศไทประกอบไปด�วย การกbาหน์ประเทศไทด
ว สัยท�ยทัศน์ปร�ศน์ประเทศไท% พ�น์ประเทศไทธก จัดก และประเดcน์ประเทศไทย:ทัศน์ปรธศาสัยทตร% โดยองค%ประกอบข้อกองว สัยท�ยทัศน์ปร�ศน์ประเทศไท%
ควรจัดกะประกอบด�วย
 เป�าหมายอ�น์ประเทศไทสัยท
งสัยท]ง
 ข้อกอบเข้อกตข้อกองการจัดก�ดการความร
�
 ค]าน์ประเทศไท ยมหล�กใน์ประเทศไทการจัดก�ดการความร
�
 ผ
�มCสัยท]วน์ประเทศไทได�สัยท]วน์ประเทศไทเสัยทCยใน์ประเทศไทการจัดก�ดการความร
�

แผน์ประเทศไททัศน์ปรC\กลย:ทัศน์ปรธ%
(Strategy Map)

เป�าประสัยทงค%
การจัดก�ดการ
ความร
�

การประเม น์ประเทศไทผลภาพรวมข้อกอง
การจัดก�ดการความร
�

แผน์ประเทศไทปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์   รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ  สร้างวิสัยทัศน์   และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิ บ�ต การจัดก�ดการความร
�
(Action Plan)

ต�วช่วCnว�ด เป�าหมาย แผน์ประเทศไทงาน์ประเทศไท / โครงการ งบประมาณ

ประเดcน์ประเทศไทย:ทัศน์ปรธศาสัยทตร%

พ�น์ประเทศไทธก จัดกการจัดก�ดการความร
�

ว สัยท�ยทัศน์ปร�ศน์ประเทศไท%การจัดก�ดการความร
�

ว สัยท�ยทัศน์ปร�ศน์ประเทศไท%องค%การ



Knowledge Management การวางแผน์ประเทศไทย:ทัศน์ปรธศาสัยทตร%การจัดก�ดการความร
�
สัยท]วน์ประเทศไททัศน์ปรC\สัยทองข้อกองการวางแผน์ประเทศไทย:ทัศน์ปรธศาตร%การจัดก�ดการความร
� ค[อ การกbาหน์ประเทศไทด
แผน์ประเทศไททัศน์ปรC\กลย:ทัศน์ปรธ% (Strategy Map) ข้อกองการจัดก�ดการความร
� โดยจัดกะต�อง
กbาหน์ประเทศไทดเป�าประสัยทงค%การจัดก�ดการความร
�ให�ช่ว�ดเจัดกน์ประเทศไท

แผน์ประเทศไททัศน์ปรC\กลย:ทัศน์ปรธ%
(Strategy Map)

เป�าประสัยทงค%
การจัดก�ดการ
ความร
�

การประเม น์ประเทศไทผลภาพรวมข้อกอง
การจัดก�ดการความร
�

แผน์ประเทศไทปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์   รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ  สร้างวิสัยทัศน์   และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิ บ�ต การจัดก�ดการความร
�
(Action Plan)

ต�วช่วCnว�ด เป�าหมาย แผน์ประเทศไทงาน์ประเทศไท / โครงการ งบประมาณ

ประเดcน์ประเทศไทย:ทัศน์ปรธศาสัยทตร%

พ�น์ประเทศไทธก จัดกการจัดก�ดการความร
�

ว สัยท�ยทัศน์ปร�ศน์ประเทศไท%การจัดก�ดการความร
�

ว สัยท�ยทัศน์ปร�ศน์ประเทศไท%องค%การ



Knowledge Management การวางแผน์ประเทศไทย:ทัศน์ปรธศาสัยทตร%การจัดก�ดการความร
�

ประเดcน์ประเทศไทย:ทัศน์ปรธศาสัยทตร%

พ�น์ประเทศไทธก จัดกการจัดก�ดการความร
�

ว สัยท�ยทัศน์ปร�ศน์ประเทศไท%การจัดก�ดการความร
�

ว สัยท�ยทัศน์ปร�ศน์ประเทศไท%องค%การ

• ปร�บปร:งช่ว]องทัศน์ปรางการเข้อก�าถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูiงข้อก�อม
ลข้อก]าวสัยทารด�าน์ประเทศไท World Health Information
• แปลงความร
�ไปสัยท
]การปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์   รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ  สร้างวิสัยทัศน์   และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิ บ�ต จัดกร ง
• แบ]งปaน์ประเทศไทและประย:กต%ใช่ว�ความร
�อย]างต]อเน์ประเทศไท[\อง

ลดช่ว]องว]าง “ร
�-ทัศน์ปรbา” โดยการสัยทน์ประเทศไท�บสัยทน์ประเทศไท:น์ประเทศไทให�เก ดการสัยทร�าง แบ]งปaน์ประเทศไท และน์ประเทศไทbาความร
�ไปใช่ว�

เก ดความเทัศน์ปร]าเทัศน์ปรCยมก�น์ประเทศไทด�าน์ประเทศไทสัยท:ข้อกภาพข้อกองคน์ประเทศไททัศน์ปร�\วทัศน์ปร�nงโลกโดยกระบวน์ประเทศไทการจัดก�ดการความร
�
และการแลกเปลC\ยน์ประเทศไททัศน์ปรC\ดCกว]า

กลย:ทัศน์ปรธ%
(How to?) ทัศน์ปรC\จัดกะทัศน์ปรbาให�

พ�น์ประเทศไทธก จัดกข้อกองเราสัยทามารถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูสัยทbาเรcจัดกได�
อย]างรวดเรcวและย�\งย[น์ประเทศไท

• พ�ฒน์ประเทศไทาเคร[อข้อก]ายความร]วมม[อด�าน์ประเทศไทข้อก�อม
ลข้อก]าวสัยทารและสัยทารสัยทน์ประเทศไทเทัศน์ปรศด�าน์ประเทศไทสัยท:ข้อกภาพทัศน์ปร�\วโลก
• พ�ฒน์ประเทศไทาบ:คลากรเฉพาะด�าน์ประเทศไททัศน์ปรC\สัยทน์ประเทศไท�บสัยทน์ประเทศไท:น์ประเทศไทการน์ประเทศไทbาความร
�ไปใช่ว�งาน์ประเทศไทจัดกร งใน์ประเทศไททัศน์ปร:กประเทัศน์ปรศ
• สัยท]งเสัยทร มสัยทน์ประเทศไท�บสัยทน์ประเทศไท:น์ประเทศไทให�พ�ฒน์ประเทศไทาและใช่ว�งาน์ประเทศไทระบบ e-Health ให�เป̂น์ประเทศไทมาตรฐาน์ประเทศไท
• สัยทน์ประเทศไท�บสัยทน์ประเทศไท:น์ประเทศไทการบ
รณาการระบบสัยทารสัยทน์ประเทศไทเทัศน์ปรศด�าน์ประเทศไทสัยทาธารณสัยท:ข้อกอย]างมCประสัยท ทัศน์ปรธ ภาพ

เป�าประสัยทงค%

• มCเคร[อข้อก]ายใน์ประเทศไทแต]ละประเทัศน์ปรศอย]างเป̂น์ประเทศไทร
ปธรรม
• มCบ:คลากรเฉพาะด�าน์ประเทศไททัศน์ปรC\มCความสัยทามารถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูประย:กต%ใช่ว�งาน์ประเทศไทความร
�และถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู]ายทัศน์ปรอดได�
• มCระบบ e-Health ทัศน์ปรC\เป̂น์ประเทศไทมาตรฐาน์ประเทศไทและมCผ
�เข้อก�ามาใช่ว�งาน์ประเทศไทจัดกากทัศน์ปร:กประเทัศน์ปรศ



Knowledge Management การวางแผน์ประเทศไทย:ทัศน์ปรธศาสัยทตร%การจัดก�ดการความร
�
สัยท]วน์ประเทศไททัศน์ปรC\สัยทามข้อกองการวางแผน์ประเทศไทย:ทัศน์ปรธศาสัยทตร%การจัดก�ดการความร
� ค[อ การ
กbาหน์ประเทศไทดการประเม น์ประเทศไทผลภาพรวมข้อกองการจัดก�ดการความร
�ข้อกององค%การ และการ
กbาหน์ประเทศไทดแผน์ประเทศไทปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์   รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ  สร้างวิสัยทัศน์   และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิ บ�ต การจัดก�ดการความร
� (Action Plan) ซึ่งได้นำเสนอมุมมองของ UN ในหัวข้อที่น่าสนใจใหม่คือ แนวคิดในการสร้างรายได้และสร้างงานในขณะเดียวกัi\งควรจัดกะประกอบ
ด�วย แผน์ประเทศไทงาน์ประเทศไท / โครงการ ตลอดจัดกน์ประเทศไท งบประมาณ

แผน์ประเทศไททัศน์ปรC\กลย:ทัศน์ปรธ%
(Strategy Map)

เป�าประสัยทงค%
การจัดก�ดการ
ความร
�

การประเม น์ประเทศไทผลภาพรวมข้อกอง
การจัดก�ดการความร
�

แผน์ประเทศไทปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์   รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ  สร้างวิสัยทัศน์   และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิ บ�ต การจัดก�ดการความร
�
(Action Plan)

ต�วช่วCnว�ด เป�าหมาย แผน์ประเทศไทงาน์ประเทศไท / โครงการ งบประมาณ

ประเดcน์ประเทศไทย:ทัศน์ปรธศาสัยทตร%

พ�น์ประเทศไทธก จัดกการจัดก�ดการความร
�

ว สัยท�ยทัศน์ปร�ศน์ประเทศไท%การจัดก�ดการความร
�

ว สัยท�ยทัศน์ปร�ศน์ประเทศไท%องค%การ
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ปแบบข้อกองการสัยท[\อสัยทารเพ[\อการจัดก�ดการความร
�

ร
ปแบบข้อกองการสัยท[\อสัยทารเพ[\อ
การจัดก�ดการความร
�มCหลาก
หลาย การทัศน์ปรC\องค%การจัดกะเล[อก
ใช่ว�ร
ปแบบใดข้อกinน์ประเทศไทอย
]ก�บสัยทภาพ
แวดล�อมและเน์ประเทศไท[nอหาข้อกอง
ความร
�ทัศน์ปรC\ต�องการสัยท[\อสัยทาร หร[อ
ช่ว]องทัศน์ปรางใน์ประเทศไทการเข้อก�าถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูiง

 การใช่ว�เทัศน์ปรคน์ประเทศไท คการเล]าเร[\อง (Story Telling)
 การจัดก�ดต�nงทัศน์ปรCมข้อก�ามสัยทายงาน์ประเทศไท (Cross-functional team)
 ก จัดกกรรมกล:]มค:ณภาพและน์ประเทศไทว�ตกรรม (Innovation & Quality Circles)
 ช่ว:มช่วน์ประเทศไทน์ประเทศไท�กปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์   รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ  สร้างวิสัยทัศน์   และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิ บ�ต  (Communities of Practice : CoP)
 ระบบพC\เลCnยง (Mentoring System)
 การสัยท�บเปลC\ยน์ประเทศไทงาน์ประเทศไท (Job Rotation) และการย[มต�วบ:คลากรมาช่ว]วยงาน์ประเทศไท
 เวทัศน์ปรCสัยทbาหร�บการแลกเปลC\ยน์ประเทศไทเรCยน์ประเทศไทร
� (Knowledge Forum)
 เทัศน์ปรคโน์ประเทศไทโลยCสัยทารสัยทน์ประเทศไทเทัศน์ปรศและการสัยท[\อสัยทาร (ICT)
 สัยท[\อสัยท \งพ มพ% โปสัยทเตอร% แผ]น์ประเทศไทพ�บ
 เสัยทCยงตามสัยทาย
 สัยท[\อภาพเคล[\อน์ประเทศไทไหว VDO Clip
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�

ปaจัดกจัดก:บ�น์ประเทศไทการสัยทร�างกระบวน์ประเทศไทการ
มCสัยท]วน์ประเทศไทร]วมน์ประเทศไท�nน์ประเทศไทมCเทัศน์ปรคโน์ประเทศไทโลยC
ทัศน์ปรางด�าน์ประเทศไทสัยทารสัยทน์ประเทศไทเทัศน์ปรศและการ
สัยท[\อสัยทาร (Information and 
Communication 
Technology) หลากหลายให�
เล[อกใช่ว� โดยเทัศน์ปรคโน์ประเทศไทโลยCเหล]า
น์ประเทศไทCnเร \มทัศน์ปรC\จัดกะทัศน์ปรbาให�โลกข้อกองการ
แลกเปลC\ยน์ประเทศไทเรCยน์ประเทศไทร
�มC
พ�ฒน์ประเทศไทาการไปได�อย]างรวดเรcว
ซึ่งได้นำเสนอมุมมองของ UN ในหัวข้อที่น่าสนใจใหม่คือ แนวคิดในการสร้างรายได้และสร้างงานในขณะเดียวกัi\งใน์ประเทศไทกระบวน์ประเทศไทการข้อก�บเคล[\อน์ประเทศไท
เร[\องการจัดก�ดการความร
�ไปสัยท
]
องค%กรแห]งการเรCยน์ประเทศไทร
�น์ประเทศไท�nน์ประเทศไท 
องค%การควรทัศน์ปรC\จัดกะให�ความ
สัยทbาค�ญก�บการน์ประเทศไทbาเทัศน์ปรคโน์ประเทศไทโลยC
เหล]าน์ประเทศไทCnมาใช่ว�ด�วย
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Peter Senge เป^น์ประเทศไทอCกบ:คคลหน์ประเทศไทi\งทัศน์ปรC\ทัศน์ปรbาให�การ
จัดก�ดการความร
�พ�ฒน์ประเทศไทาข้อกinน์ประเทศไทมาอCกระด�บหน์ประเทศไทi\ง หล�ง
จัดกากทัศน์ปรC\หน์ประเทศไท�งสัยท[อ “The Fifith Discipline : The 
Art & Practice of The Learning 
Organization” ออกตCพ มพ%ใน์ประเทศไทปf ค.ศ. 
1990ซึ่งได้นำเสนอมุมมองของ UN ในหัวข้อที่น่าสนใจใหม่คือ แนวคิดในการสร้างรายได้และสร้างงานในขณะเดียวกัi\งแน์ประเทศไทวค ดข้อกองการเป^น์ประเทศไทองค%กรแห]งการ
เรCยน์ประเทศไทร
�น์ประเทศไท�nน์ประเทศไทได�ร�บการยอมร�บอย]างกว�างข้อกวาง 
โดยมCเน์ประเทศไท[nอหาสัยทาระสัยทbาค�ญอย
]ทัศน์ปรC\หล�กปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์   รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ  สร้างวิสัยทัศน์   และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิ บ�ต  5 
ประการข้อกองการเป^น์ประเทศไท Learning Organization 
หร[อองค%การแห]งการเรCยน์ประเทศไทร
� ประกอบด�วย
 Personal Mastery
 Mental Model
 Building Shared Vision
 Team Learning
 System Thinking

เน์ประเทศไท[\องจัดกากแน์ประเทศไทวค ดเหล]าน์ประเทศไทCnได�ร�บการยอมร�บอย]าง
กว�างข้อกวางจัดกiงทัศน์ปรbาให�หลากหลายองค%กรเร \มเด น์ประเทศไท
หน์ประเทศไท�าเข้อก�าสัยท
]การเปน̂์ประเทศไท LO ก�น์ประเทศไทตลอดมา

Peter Senge เป^น์ประเทศไทผ
�อbาน์ประเทศไทวย
การ The Center for 
Organization Learning  
และเปน̂์ประเทศไทอาจัดการย%สัยทอน์ประเทศไททัศน์ปรางด�าน์ประเทศไท 
System Dynamics 
Groupทัศน์ปรC\ Sloan School of 
Managementข้อกอง
มหาว ทัศน์ปรยาล�ย 
Massachusetts Institute 
of Technology (MIT)
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‘Organizations learn only through individuals who learn. 
Individual learning does not guarantee organizational 
learning. But without it no organizational learning 
occurs’ (Senge, 1990 : 139)

‘Personal mastery is the discipline of ‘continually 
clarifying and deepening our personal vision, of 
focusing our energies, of developing patience, and of 
seeing reality objectively’ (ibid.: 7). It goes beyond 
competence and skills, although it involves them. It 
goes beyond spiritual opening, although it involves 
spiritual growth’ (Senge, 1990 : 141)

Personal Mastery เป^น์ประเทศไทการ
เรCยน์ประเทศไทร
�เพ[\อเพ \มความสัยทามารถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู
สัยท]วน์ประเทศไทบ:คคล ทัศน์ปรbาให�บ:คคลน์ประเทศไท�nน์ประเทศไท
สัยทามารถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูสัยทร�างผลล�พธ%ทัศน์ปรC\
ต�องการได� คน์ประเทศไททัศน์ปรC\มCความ 
สัยทามารถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูสัยท
งจัดกะพ�ฒน์ประเทศไทาข้อกCดความ
สัยทามารถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูข้อกองตน์ประเทศไทเองเสัยทมอ 
และคน์ประเทศไทรอบข้อก�างจัดกะได�ร�บการ
พ�ฒน์ประเทศไทาไปด�วย

Source : Senge (1990)



Knowledge Management แน์ประเทศไทวค ดและทัศน์ปรฤษฎีของการจัดการCการจัดก�ดการความร
�

Mental Model หร[อร
ปแบบ
ทัศน์ปรางความค ดจัดก ตใจัดกเป^น์ประเทศไทสัยท \งทัศน์ปรC\
สัยทbาค�ญมากใน์ประเทศไทการพ�ฒน์ประเทศไทา
องค%การไปสัยท
]การเป^น์ประเทศไทองค%การ
แห]งการเรCยน์ประเทศไทร
� ต�nงแต]การ
ว เคราะห%ความเป^น์ประเทศไทจัดกร งข้อกอง
องค%การและพ�ฒน์ประเทศไทาความ
สัยทามารถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูใน์ประเทศไทการสัยท[\อสัยทารเพ[\อให�
เก ดการเรCยน์ประเทศไทร
�ซึ่งได้นำเสนอมุมมองของ UN ในหัวข้อที่น่าสนใจใหม่คือ แนวคิดในการสร้างรายได้และสร้างงานในขณะเดียวกัi\งก�น์ประเทศไทและก�น์ประเทศไท
ได� โดยองค%กรทัศน์ปรC\มC Mental 
Model ทัศน์ปรC\ดCจัดกะช่ว]วยก]อให�เก ด
ผลกระทัศน์ปรบใน์ประเทศไทเช่ว งบวกต]อการ
เรCยน์ประเทศไทร
�ได�อย]างดC

‘The discipline of mental models starts with turning the 
mirror inward; learning to unearth our internal pictures 
of the world, to bring them to the surface and hold them 
rigorously to scrutiny. It also includes the ability to 
carry on ‘learningful’ conversations that balance inquiry 
and advocacy, where people expose their own thinking 
effectively and make that thinking open to the influence 
of others.’ (Senge 1990: 9) 

Source : Senge (1990)
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Building Shared Vision 
เป^น์ประเทศไทกระบวน์ประเทศไทการทัศน์ปรC\สัยทbาค�ญใน์ประเทศไท
การสัยทร�างการมCสัยท]วน์ประเทศไทร]วมต�nงแต]
แรกเร \ม โดยการร]วมก�น์ประเทศไทสัยทร�าง
ว สัยท�ยทัศน์ปร�ศน์ประเทศไท%ให�เหcน์ประเทศไทภาพใน์ประเทศไท
อน์ประเทศไทาคตน์ประเทศไท�nน์ประเทศไท จัดกะช่ว]วยให�เก ด
ความต�nงใจัดก ความร]วมม[อ 
มากกว]า การทัศน์ปรbาการกฎีของการจัดการ
ระเบCยบ เน์ประเทศไท[\องจัดกากข้อกว�ญและ
กbาล�งใจัดกจัดกะดCกว]า เก ดความ
ค ดสัยทร�างสัยทรรค%ได�ดCกว]า

‘The practice of shared vision involves the skills of 
unearthing shared ‘pictures of the future’ that foster 
genuine commitment and enrolment rather than 
compliance. In mastering this discipline, leaders learn 
the counter-productiveness of trying to dictate a vision, 
no matter how heartfelt.’ (Senge 1990: 9) 
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Team Learning หร[อการ
เรCยน์ประเทศไทร
�เป^น์ประเทศไททัศน์ปรCม เป^น์ประเทศไทกระบวน์ประเทศไท
การใน์ประเทศไทการปร�บต�วให�
สัยทอดคล�องก�น์ประเทศไท (Aligning) 
และการพ�ฒน์ประเทศไทาความสัยทามารถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู
ข้อกองทัศน์ปรCมใน์ประเทศไทการสัยทร�างผลล�พธ%ให�
ได�ตามทัศน์ปรC\ปรารถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูน์ประเทศไทา

‘The discipline of team learning starts with ‘dialogue’, 
the capacity of members of a team to suspend 
assumptions and enter into a genuine ‘thinking 
together’. To the Greeks dia-logos meant a free-flowing 
if meaning through a group, allowing the group to 
discover insights not attainable individually…. [It] also 
involves learning how to recognize the patterns of 
interaction in teams that undermine learning.’ (Senge 
1990: 10)
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System Thinking เป^น์ประเทศไทว ธC
ค ดใน์ประเทศไทการทัศน์ปรbาความเข้อก�าใจัดก
ปaจัดกจัดก�ยต]างๆ ตลอดจัดกน์ประเทศไท
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์   รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ  สร้างวิสัยทัศน์   และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิ สัยท�มพ�น์ประเทศไทธ% และเปน̂์ประเทศไทการ
สัยทร�างความเข้อก�าใจัดกใน์ประเทศไทเหต:และ
ผลทัศน์ปรC\เก ดข้อกinน์ประเทศไทซึ่งได้นำเสนอมุมมองของ UN ในหัวข้อที่น่าสนใจใหม่คือ แนวคิดในการสร้างรายได้และสร้างงานในขณะเดียวกัi\งสัยท]งผลต]อ
พฤต กรรมข้อกองระบบค ด และ
ทัศน์ปร:กความเคล[\อน์ประเทศไทไหวจัดกะสัยท]ง
ผลกระทัศน์ปรบซึ่งได้นำเสนอมุมมองของ UN ในหัวข้อที่น่าสนใจใหม่คือ แนวคิดในการสร้างรายได้และสร้างงานในขณะเดียวกัi\งก�น์ประเทศไทและก�น์ประเทศไท และ
ถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู�าองค%การได�เรCยน์ประเทศไทร
�อย]างเป^น์ประเทศไท
ระบบแล�ว เราจัดกะสัยทามารถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา      การสร้างสรรค์ผลงาน และ  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา    ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูน์ประเทศไทbา
ไปใช่ว�ใน์ประเทศไทการปร�บปร:งองค%กรได�
อย]างต]อเน์ประเทศไท[\อง

‘We learn best from our experience, but we never 
directly experience the consequences of many of our 
most important decisions’, (Senge 1990: 23)

‘Whatever movement occurs is amplified, producing 
more movement in the same direction. A small action 
snowballs, with more and more and still more of the 
same, resembling compound interest’ (Senge 1990 : 81)

Source : Senge (1990)
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