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Idea Management ..จดัการความคดิใหจ้ดัการความรู ้
จดัการความคดิใหจ้ดัการความรู=้=> More | Main | Media | Mean | Mission | Measure | Method | Motivation | Maintenance | Mind

หวัใจ 10 ประการของIdea Management

1. KM - Know More ==ตอ้งรูใ้หม้ากขนึ จากสงิเดมิความรูเ้ดมิ ==

เป็นการรูข้องเดมิใหร้อบดา้นมากกวา่เดมิ รูข้อ้ด ีรูข้อ้เสยี รูจ้ดุแข็ง รูจ้ดุออ่น รูโ้อกาส หากเราไม่รูว้า่จะตอ้งรูใ้หม้าก โดยเราเขา้ใจวา่รูพ้อแลว้ แคนี่ก็เพยีงพอ ความรูส้กึแบบนี จะไม่นําไปสูก่ารเรยีนรูเ้รอืงการ
จดัการความรูไ้ด ้เพราะคนไม่ไดต้อ้งการเรยีนรู ้เพมิ คนไม่ไดส้นใจการเรยีนรูข้องใหม่ ขอฝากเรอืงการสรา้งความตอ้งการรูไ้วเ้ป็นพนืฐานแรก (Know more)

2. KM - Know Main

==

==

การรูห้ลกั ==

เราจะตอ้งรูห้ลกัการเรอืงของความรู ้จะตอ้งเขา้ใจแกน่สาร เรอืงความรู ้ตอ้งรูว้า่ พฒันาการของความรู ้ประกอบดว้ย Data - Information - Knowledge - Wisdom หากเราไม่เขา้ใจแกน่สารหลกัของเรอืง
ความรู ้เราก็ยอ่มมองไม่เห็นระบบความรู ้เราจะตอ้งเขา้ใจวา่ ความรูม้พีนืฐานมาจาก ขอ้มูล ดงันัน การใหค้วามสาํคญักบัขอ้มูลในเรอืงของคณุภาพขอ้มูล จงึเป็นหวัใจสาํคญัของการจดัการความรู ้

3. KM - Know Media ==รูเ้รอืงสอื ==

ในการไดม้าซงึความรู ้ในยคุปัจจบุนัมสีงิทเีราจะตอ้งสนใจก็คอื การจดัการกบัความรู ้การรวบรวม การจดัเก็บ การประมวล การสบืคน้ หากเราเลอืกสอืทไีม่เหมาะสม หรอืสอืทเีขา้ใจยาก เขา้ถงึยากก็ยอ่มสรา้ง
ปัญหาตามมา เรอืงของ media นันมหีลากหลาย ทงั media ทเีป็นเทคโนโลย ีและ media ทเีป็นบคุคล การจดัการความรูข้ององคก์ร media จะเป็นหวัใจสาํคญั เชน่บางหน่วยงานเลอืกใช ้Intranet / Internet
เป็นสอืกลางในการจดัการความรูข้ององคก์ร

4. KM - Know Mean ==รูค้วามหมาย ==

ในเรอืงของความรูนั้น เหมอืนกบัเรอืงอนืๆ ทสีามารถตคีวามหมายไดห้ลากหลาย การจดัการความรูเ้รอืงทมีคีวามสาํคญัก็คอื เรอืงของการจดัการในเรอืงการนําความรูม้าใช ้โดยการตคีวามหมายความรูใ้นมติขิอง
ทนุ หรอืมติขิองการสรา้งนวตักรรม หากเรายงัไม่เขา้ใจ ความหมาย หรอืคณุคา่ของ ความรู ้การจะจดัการสงิทเีราไม่ชดัเจนก็ยอ่มจะไรป้ระโยชน ์mean ทผูีเ้ขยีนนําเสนอนีเป็นมติขิองความหมาย หรอืนัย ของ
ความรูท้จีะสง่ผลตอ่การพฒันาตนเอง และการพฒันาองคก์ร การพฒันาชาติ

5. KM - Know Mission ==รูพ้นัธกจิ==

ในแง่ของปัจเจก และในแง่ขององคก์ร เราจะตอ้งมคีวามชดัเจนเรอืงของพนัธกจิของเรา แลว้คอ่ยมาดวูา่จะตอ้งใชค้วามรูอ้ะไรบา้งมา สนับสนุน พนัธกจิขององคก์ร เรยีกวา่เป็นการบรหิารจดัการความรูโ้ดยพนัธกจิ 
(Knowledge Management by Mission) รวมทงัพนัธกจิทจีะตอ้งทาํในเรอืงของการ จดัการความรู ้ตอ้งทาํอะไรบา้งในการจดัการความรู ้(การสรา้งความรูใ้หม่ , การรวบรวมความรูเ้ดมิ , การเผยแพรค่วามรู ้, 
การเพมิคา่ใหค้วามรู ้)

6. KM - Know Measure ==รูว้ธิกีารวดัการประเมนิ ==

สงิสาํคญัอกีอยา่งหนึง คอืการสรา้งเครอืงวดัความรู ้หรอืความไม่รู ้รวมทงัจะตอ้งมเีครอืงมอืวดัความกา้วหนา้ของความรู ้เพราะหากเราไม่สามารถวดัเรอืงของการพฒันาความรู ้การจดัการเรยีนรู ้การจดัการฝึก
อบรม ตา่งๆ ก็ยอ่มจะผ่านๆ ไปโดยไม่รูผ้ลทเีกดิขนึ เรอืงของการประเมนิความรู ้อาจจะรวมไปถงึ เรอืงของ การประเมนิความรูท้คีนในองคก์รตอ้งการ การประเมนิความรู ้ของ knowledge worker วา่จะดงึเอาความ
รูข้องคนงาน สมองออกมาไดอ้ยา่งไร จะจดัการอยา่งไร

7. KM - Know Method ==วธิกีารในการจดัการ ==

เราจะตอ้งเขา้ใจวธิกีารในการจดัการความรู ้แลว้ลงมอืทาํตามขนัตอน ศกึษาขนัตอนตา่งๆ ใหเ้ขา้ใจ อยา่งถอ่งแท ้วธิกีารจดัการความรู ้มนัีกวชิาการเขยีนออกมาใหศ้กึษาหลายชนิยงัไงผูส้นใจ สามารถหามาอา่นได ้
ตามรา้นหนังสอื หลกัๆ เขา้ใจง่ายๆ ก็คอื การประยกุตใ์ช ้PDCA -cycle นันเอง (Plan - Do - Check - Act)

8. KM - Know Motivation ==รูว้ธิกีารเรา้ใหเ้กดิการเรยีนรู=้=

Smart Nurse
อเีมลตดิตอ่
มตีอ่ »
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เรอืงของความรู ้องคก์ร หรอืในระดบัปัจเจกก็ควรจะใหค้วามสาํคญัในการกระตุน้ใหค้นในองคก์ร ไดใ้ชค้วามรู ้ในการทาํงาน ใหม้ากขนึ วธิกีารหนึงทน่ีาสนใจก็คอื การสรา้งเวทแีลกเปลยีนเรยีนรูเ้รอืงของความรู ้
(Knowledge Sharing) การกระตุน้ใหค้นแสดงความอาจหาญทางความรูท้เีขามอียู ่จาํไวว้า่ ทกุครงัทคีวามรูถ้กูนําออกมาใช ้ความรูจ้ะขยายตวั พองตวัออก ยงิใชม้ากก็ยงิขยายใหญม่ากขนึ ผูนํ้าองคก์ร จะ
ตอ้งกระตุน้ใหค้นใฝ่หาความรู ้อาจจะโดยการใหค้นอา่นหนังสอืแลว้นํามาแลกเปลยีนเรยีนรูร้ว่มกนั

9. KM - Know Maintenance ==รูว้ธิกีารคงสภาพและการรกัษาความรู ้ ==

การไดม้าซงึความรูก็้มคีวามยุง่ยาก ลาํบากระดบัหนึง และสงิทยีากไปอกีขนัหนึงก็คอื การรกัษาความรูใ้หค้งอยู ่แตไ่ม่ใชก่ารยดึ ความรูเ้ดมิไวม้นัไม่ยอ่มเปลยีนแปลงเป็นพลวตั (Static Knowledge & Dynamic 
Knowledge) การจดัการรกัษาความรู ้ใหค้งอยูน่านๆ จะตอ้งเป็นการรกัษาไวด้ว้ยการตอ่เตมิ เพมิเตมิ พฒันาความรูใ้หท้นัสมยั ดงันันสงิทมีคีวามสาํคญัก็คอื การพฒันาเครอืงมอืการเรยีนรู ้(Learning Tool)
เพอืใหส้ามารถนําไปใชไ้ดก้บัความรูใ้นทกุๆ เรอืง หากเราไดห้ลกัการเรอืงของการเรยีนรู ้เราก็สามารถนําไปใชใ้นการจดัการความรูไ้ดท้กุเรอืง

10. KM - Know Mind = =รูต้น ==

เป็นหวัใจสาํคญัของการจดัการความรู ้เราจะตอ้งรูจ้กัตนเอง รูจ้รติ เรอืงการเรยีนรูข้องตนเอง รูก้ารจดัการเรยีนรูข้องตนเองหากเราไม่รู ้วธิกีารจดัการตนเอง เรอืงของการเรยีนรูอ้ยา่งตอ่เนืองก็จะเป็นการยากทจีะไป
ทาํ หรอืไปเขา้ใจ เรอืงการจดัการความรู ้ผูเ้ขยีนจงึขอใหค้วามสาํคญั เรอืงของการรูต้นเอง รูก้ารเรยีนรูข้องตนเอง ฝากไวว้า่เราจะตอ้ง "รูบ้างอยา่งในทกุๆ เรอืง และรูท้กุเรอืงในบางอยา่ง"

^__^ **ไดพ้อเป็น Idea คะ่

******************************************************************************************************************

Refferent form : ประชาสรรณ ์แสนภกัด ีM.P.H. CMU
http://www.prachasan.com/ideaman/km.htm
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ความคดิเห็น

1. บงัหมี--ผูเ้ฒ่าnatachoei--
เมอื ศ. 07 พ.ย. 2551 @ 14:38 
927392 [ลบ]

สวสัดคีรบัคณุ smart nurse

มาเรยีนรู ้KM อยา่งเป็นวชิาการ

ขอบคณุตอ้งไป KM know mind กอ่นครบั

2. คนพลดัถนิ~natachoei(หนา้ตาเฉย)
เมอื ศ. 07 พ.ย. 2551 @ 15:48 
927508 [ลบ]

l ผมก็แวะมาเรยีนรูด้ว้ยคนครบั
l ตอนนี ตอ้งกลบัออกไปตามบงัหมีครบั 
l ไป KM Kill Mosquitos ทบีา้นกอ่น ออิ ิ
l ไปแลว้ละ่ครบั แวบ๊ๆๆๆๆ 

กลบัขนึขา้งบน
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