
Knowledge Map

Knowledge Cartography

Knowledge LandScape???

การแสดงความเช  ือมโยงของความร ู ท  ี
ผ านการจ ดัหมวดหม ู /จ ดักล  ุม ซ ึ งแสดง
ในร ปูแบบของภาพความค ดิแบบต างๆ 
โดยการจ ดัทำผ านเวท แีลกเปล  ียนเร ยีนร  ู
ของสมาช กิในองค กร เพ  ือใช เป น็ฐานใน
การข บัเคล  ือนกลย ทุธ ขององค กรไปส ู 
ว สิ ัยท ศัน ท ี กำหนด

ความหมาย
เร ยีนร  ูหล กัการ

กระบวนการทำงาน

กระบวนการเร ยีนร  ู

กระบวนการค ดิ

แผนท ี การประย กุต ใช ความร  ู
(Knowledge Application Map)

การก อเก ดิ

การต อยอด

การขยาย

แผนท  ีการพ ฒันาความร  ู
(Knowledge Development Map)

แก น

แกน

ก  ิง

แผนท  ีโครงสร างความร  ู
(Knowledge Structure Map)

ว ชิาการ

นว ตักรรม

ว ิจ ัย

แผนท  ีส นิทร ัพย ความร  ู
(Knowledge Asset Map)

บ ุคคล

องค กร

สถานท  ี

แผนท  ีแหล งความร  ู
(Knowledge Sources Map)

ประเภทแผนท  ีความร  ู
(K-Map types)

Diclose

Discovery
รวบรวมความร  ู (Collecting)

Procedural Knowledge Map
(กระบวนการ/กระบวนงาน)

Conceptual Knowledge Map
(เน  ือหา/องค ความร  ู/สาระ)

Competency Knowledge Map
(ท กัษะ/สมรรถนะ ผ ู ปฏ บิ ตั ิงาน)

จ ดักล  ุม/แยกแยะ(Category)

เป าหมาย

เน  ือหา
เล อืกประเภทแผนท  ี

ลงม ือสร างแผนท ี 

ม มุมองแตกต าง

หล กัว ชิาการ
ร วมก นัตรวจสอบ

นำเข าเวท แีลกเปล  ียน
ความท นัสม ัย

สอดคล องป จัจ ัย
ปร บัปร ุง

ข  ันตอนการสร าง

ใช เป น็ฐานในการปฏ บิ ตั งิาน
(Knowledge-based)

ใช ในการวางกลย ุทธ 
(Strategic plan)

ใช ในการแลกเปล  ียนเร ยีนร  ู
(CoP -learning tools)

ฐานการพ ฒันาสมรรถนะ
(Competency dev.)

ว ัตถ ปุระสงค แผนท ี 

Radiant Thinkingใหญ 

แยก

ย อย

โยง

หล กัการ 4 ยอ

แผนท  ีความค ดิ
(Ideas Map)

โยงความค ดิ

แสดงความเก  ียวโยง

ผ งัมโนท ัศน 
(Concept Map)

การเคล  ือนไหวของความร  ู

การใหลของความร  ู

ภาพภ ูม คิวามค ิด
(MindScape)

เคร ื องม ือท  ีใช 
(Tools)

XMIND

MindManager

FreeMind
NovaMind

ConceptDraw Mind Map
iMindMap

Mind Maps

MS Visio 2007

SmartDraw 2010

CMapTools
Concept Map

SOFTWARES

แผนท ี ความร ู 
Knowledge Map
เคร ื องม ือเช ื อมโยง
Tacit ก ับ Explicit

เวท ี ลปรร.

Participate

Shared

Show

Synergistic

Simple

Visual

Information rich

กรอบอ างอ งิ

Principle
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