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3. ผลงานจากการจัดการความรู้ เรื่ อง การจัดทาคลังข้ อมูลข่าวสารของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและ
พัฒนาสูเ่ ว็บไซต์ IEAS News Update
4 รายละเอียดผลงานจากการจัดการความรู้ ท่ สี ่ งสมัครเข้ าประกวด
4.1 จงอธิบายกระบวนการจัดการความรู้ ตามระบบของการจัดการความรู้ พร้ อมส่ งหลักฐานการ
ดาเนินการ
1) มีวิธีการกาหนดความรู้ หลักที่จาเป็ นหรื อสาคัญต่ องานหรื อกิจกรรมของกลุ่มหรื อองค์ กร
อย่ างไร
ผู้อานวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา รองผู้อานวยการฝ่ ายวิชาการและวิจยั และฝ่ ายวิจยั ซึ่ง
ประกอบด้ วยนักวิจยั เจ้ าหน้ าที่วิจยั และหน่วยบริ หารวิจยั ร่วมกันกาหนดแนวทางในการสร้ างประเด็นความรู้ ใน
ด้ านการวิจัย โดยมีแนวทางกาหนดประเด็นความรู้ ให้ มีความสอดคล้ องกับนโยบายการบริ หารสถาบันเอเชี ย
ตะวันออกศึกษาในด้ านการวิจยั คือการสร้ างระบบความเชี่ยวชาญให้ กบั นักวิจยั ใน 2 แกนคือ เชี่ยวชาญใน “ประเทศ”
(Country) และเชี่ยวชาญใน “ประเด็น” (Issue) โดยมีการติดตามข้ อมูลข่าวสารหลากหลายด้ าน โดยมุ่งสู่เป้าหมายที่
จะเป็ นคลังข้ อมูลและศูนย์ข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับประเทศในเอเชียตะวันออกอย่างรอบด้ าน และใช้ ยทุ ธศาสตร์
ในการกาหนดตัวนักวิจยั เพื่อติดตามความเป็ นไปในประเทศที่มีศกั ยภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ตลอดจนการ
พัฒนาสูห่ วั ข้ อการวิจยั ต่อไปในอนาคต
ผู้บริ หาร และนักวิจยั จึงร่ วมกันกาหนดประเด็นความรู้ในการติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์ข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวในด้ านต่างๆ ได้ แก่ การเมือง เศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความมัน่ คง สังคม และ
วัฒนธรรม ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ได้ แก่ จีน ญี่ปนุ่ เกาหลี และไต้ หวัน และนาเสนอในรูปแบบของ
การสรุปและวิเคราะห์ข่าวเพื่อเผยแพร่ส่สู าธารณชนที่สนใจ ด้ วยการสรุปและวิเคราะห์ข่าวของประเทศต่างๆ บน
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เวทีการประชุม สัมมนาของสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา และการเผยแพร่ ผา่ นทางหน้ าเว็บไซต์ของสถาบันเอเชีย
ตะวันออกศึกษา
2) มีวิธีการเสาะแสวงหาความรู้ ท่ ีต้องการอย่ างไร
ในขันต้
้ นนักวิจยั ได้ เข้ าร่วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กับ คุณชัยรัตน์ ถมยา ผู้ประกาศข่าวของสถานีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 เกี่ยวกับการสรุป วิเคราะห์ข่าว และการเลือกแหล่งข่าว รวมถึงสถานการณ์
ต่างๆ ที่กาลังเป็ นประเด็นในประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
หลังจากนัน้ ผู้บริ หารและนักวิจัยประชุมระดมความคิดและแลกเปลี่ยนแนวทางของการสรุ ป และ
วิเคราะห์ขา่ ว และการเลือกแหล่งข่าว รวมถึงวิธีการนาเสนอข่าวร่วมกัน และมีการกาหนดตัวนักวิจยั ในการติดตาม
สถานการณ์ความเคลื่อนไหวของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกตามความถนัดและความสนใจของนักวิจยั แต่
ละคน ดังนี ้
ทีมจีน
1) น.ส.ยุพิน คล้ ายมนต์
ติดตามข่าวด้ านสังคมและวัฒนธรรม
2) นายวทัญญู ใจบริ สทุ ธิ์
ติดตามข่าวด้ านการเมืองและคอรัปชัน่
3) นายภูวิน บุญยะเวชชีวิน
ติดตามข่าวด้ านการเมืองระหว่างประเทศ
4) น.ส.รัตนาภรณ์ เพชรสัมฤทธิ์ ติดตามข่าวด้ านเศรษฐกิจ
ทีมญี่ปนุ่
1) นายสุทิน สายสงวน
ติดตามข่าวด้ านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
2) ดร.วรางคณา ก่อเกียรติพิทกั ษ์ ติดตามข่าวด้ านการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3) น.ส.อาพา แก้ วกากง
ติดตามข่าวสังคมและวัฒนธรรม
ทีมเกาหลี
1) นางธนณัฏฐ์ รูปสม
ติดตามข่าวด้ านสังคมและวัฒนธรรม
2) น.ส.อาภารัศมี ณะมณี
ติดตามข่าวด้ านการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3) นายชยาภัทร วารี นิล
ติดตามข่าวด้ านเศรษฐกิจ
3) มีวิธีการปรั บปรุ ง ดัดแปลง หรื อสร้ างความรู้ บางส่ วนให้ เหมาะต่ อการใช้ งานของตนอย่ างไร
ภายหลัง จากที่ ได้ กาหนดตัวนักวิจัยในการติดตามสถานการณ์ ความเคลื่อนไหวของประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกแล้ ว มีการกาหนดแนวทางการเผยแพร่ ความรู้ คือการสรุ ปและวิเคราะห์ข่าวของประเทศ
ต่างๆ บนเวทีการประชุม สัมมนาของสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา และการเผยแพร่ ผ่านทางหน้ าเว็บไซต์ของ
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ต่อมาผู้บริ หาร นักวิจัย และหน่วยระบบคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศได้
ร่วมกันกาหนดโครงสร้ างเว็บไซต์ “IEAS News Update” และหน่วยระบบคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศเขียน
เว็บไซต์ตามโครงสร้ างที่กาหนด โดยมีเครื่ องมือที่นามาใช้ คือ “Free software” ชื่อระบบ “Alfresco” หลังจากนันมี
้
การกาหนดการอัพเดทข้ อมูลเข้ าสู่เว็บไซต์ และสอนวิธีการอัพเดทข้ อมูลแก่นกั วิจยั ในการนาข้ อมูลเข้ าสู่เว็บไซต์
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และการจัดทาคลังข้ อมูลบทวิเคราะห์ข่าว ทังนี
้ ้ ผู้บริ หารและนักวิจยั ยังได้ มีการประชุมกันทุกเดือนในลักษณะของ
“Monthly Meeting” เพื่อแลกเปลี่ยนสถานการณ์ในภูมิภาคร่วมกัน และร่วมกันหาแนวทางพัฒนาเว็บไซต์ “IEAS
News Update” ให้ มีความเหมาะสมต่อการเผยแพร่สสู่ าธารณชน
4) มีวิธีการประยุกต์ ใช้ ความรู้ ในกิจการงานของตนอย่ างไร
นักวิจัยเกิดความรู้ ในการติดตามข่าวสารในประเทศในภูมิภ าคเอเชี ยตะวันออกได้ แก่ ประเทศจี น
ญี่ ปุ่น และเกาหลี โดยนักวิจัยแต่ล ะคนจะติดตามข้ อมูล ข่าวสารในประเทศและประเด็น ที่ ต นเองรั บผิ ด ชอบ
ก่อให้ เกิดองค์ความรู้ ในเรื่ องนันๆ
้ เป็ นการสร้ างความเชี่ยวชาญให้ กับนักวิจัยทังในด้
้ านพื น้ ที่ศึกษาและประเด็น
ศึกษา และนักวิจยั สามารถนาองค์ความรู้เหล่านันมาพั
้
ฒนาสูห่ วั ข้ อการวิจยั หรื อการผลิตบทความทางวิชาการได้
ต่อไป ในอนาคตนักวิจัยสามารถเป็ นศูนย์กลางในการให้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกได้ เมื่ อ
สังคมต้ องการ นอกจากนีย้ ังสามารถทาดาเนิ นโครงการสังเคราะห์บทวิเคราะห์ข่าวที่ถูกรวบรวมไว้ ให้ เป็ นคลัง
ความรู้ได้ อีกชุดหนึง่ ซึง่ เป็ นแผนงานต่อไปในอนาคต
5) มีวิธีการนาประสบการณ์ จากการทางาน และการประยุกต์ ใช้ ความรู้ มาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
และสกัดขุมความรู้ ออกมาบันทึกไว้ อย่ างไร
นักวิจัยของสถาบันเอเชี ย ตะวันออกศึก ษามี การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ประสบการณ์ ในการติด ตาม
สถานการณ์ความเคลื่อนไหวของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกทังในเรื
้ ่ องของการเลือกแหล่งข่าว การเขียน
วิเคราะห์ขา่ ว รูปแบบการจัดทาบทความเคราะห์ขา่ ว การอ้ างอิงที่มาของข่าว เป็ นต้ น โดยมีการแลกเปลี่ยนกันเป็ น
ประจาทุกเดือนผ่านการประชุม “Monthly Meeting” และยังมีการพัฒนาเว็บไซต์ รวมถึงการวิเคราะห์ขา่ วมาจนถึง
ปัจจุบนั
6) มี วิธีการจดบั นทึกขุ มความรู้ และ แก่ นความรู้ สาหรั บไว้ ใช้ งาน และปรั บปรุ งเป็ นชุ ด
ความรู้ ท่ คี รบถ้ วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงกันมากขึน้ เหมาะต่ อการใช้ งานมากยิ่งขึน้ อย่ างไร
หน่วยบริ หารวิจยั ได้ จดั ทาคูม่ ือการใช้ งานโปรแกรม “Alfresco” และเว็บไซต์ “IEAS News Update”
ในการอัพเดทข่าวเป็ นรู ปเล่มเผยแพร่ ให้ กับนักวิจยั เพื่อการใช้ งานโปรแกรมอัพเดทข่าวสาร และได้ เผยแพร่ ค่มู ือ
ดังกล่าวไว้ ใน “KM Site” ของสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
ในปั จจุบนั สถาบันฯ ยังได้ มีการนาความรู้ จากการติดตามสถานการณ์ ข่าวสารในประเทศเอเชี ย
ตะวันออกมาสรุ ปลงในจุลสารเอเชียตะวันออก ซึ่งมีกาหนดออกปี ละ 3 ฉบับคือเดือนเมษายน สิงหาคม และ
ธันวาคมของทุกปี
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษามีแผนงานในอนาคตในการจัดโครงการจัดการความรู้ เรื่ องการเขียน
และวิเคราะห์ข่าวอย่างมืออาชีพ ซึ่งมีกาหนดการจัดขึ ้นในปี 2559 จานวน 2 ครัง้ ครัง้ ที่ 1 ชื่อเรื่ อง การเขียนและ
วิเคราะห์ขา่ ว โดยการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กบั อาจารย์จากคณะวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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และครัง้ ที่ 2 เรื่ องการเขียนและวิเคราะห์ข่าวอย่างมืออาชีพ โดยแลกเปลี่ยนกับนักข่าวมืออาชีพเป็ นวิทยากรจาก
ภายนอก
นอกจากนี ้ สถาบันฯ ยังมีแผนการจัดการข้ อมูลในเว็บไซต์ “IEAS News Update” โดยการสังเคราะห์
ประมวล จัดหมวดหมู่ ความรู้ ที่เกิดจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข่าวสารต่างๆ ต่อไปในลักษณะของงานวิ จัย
สถาบัน
4.2 จงอธิบายผลลัพธ์ ท่ เี กิดจากการจัดการความรู้ ในข้ อ 4.1 ว่ าผลงานจากการจัดการความรู้ เป็ น
การนาไปใช้ ประโยชน์ /เกิดนวัตกรรมใหม่ /สามารถแก้ ปัญหาหรือพัฒนาระบบงานเดิมอย่ างไร พร้ อมส่ ง
หลักฐานผลการใช้ ประโยชน์ ท่ เี ป็ นรู ปธรรม (ถ้ ามี)
หลังจากที่ได้ นาความรู้ในการจัดทาคลังข้ อมูลข่าวสารของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและพัฒนา
สูเ่ ว็บไซต์ “IEAS News Update” มาใช้ ในการปฏิบตั งิ าน ทาให้ เกิดประโยชน์ใน 2 ส่วนดังนี ้
ผลที่เกิดขึ้นกับนั กวิจัย ทาให้ เกิดความรู้ ในการติดตามข่าวสารในประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
ได้ แก่ ประเทศจีน ญี่ปนุ่ และเกาหลี โดยนักวิจยั แต่ละคนจะติดตามข้ อมูลข่าวสารในประเทศและประเด็นที่ตนเอง
รับผิดชอบ ก่อให้ เกิดองค์ความรู้ในเรื่ องนันๆ
้ และในอนาคตสามารถพัฒนาสูห่ วั ข้ อวิจยั ได้ และเป็ นการสร้ างความ
เชี่ยวชาญให้ กบั นักวิจยั ทังในด้
้ านพื ้นที่ศึกษาและประเด็นศึกษา นอกจากนี น้ กั วิจยั ทุกคนได้ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ใน
เรื่ องของแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ การวิเคราะห์ขา่ ว และการเขียนบทวิเคราะห์ข่าว และแลกเปลี่ยนกันในเรื่ องของการ
อัพเดทข้ อมูลสูเ่ ว็บไซต์ “IEAS News Update” รวมถึงการจัดทาคลังข้ อมูลบทวิเคราะห์ข่าว
ผลที่ เ กิ ด ขึ้ นกั บ องค์ ก ร ทาให้ ส ถาบันฯ มี เว็บไซต์ “IEAS News Update” ที่ มี การอัพ เดทข่าวสารใน
ประเทศในภูมิภ าคเอเชี ยตะวันออกอย่างต่อเนื่ องสม่ าเสมอ มีการอัพเดทสถานการณ์ ข่าวสารที่ ทันสมัย เป็ น
ประเด็นที่ประชาชนให้ ความสนใจ ก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ สู นใจทัว่ ไป สาธารณชนสามารถติดตามข่าวสารได้ จาก
เว็บไซต์ของสถาบันฯ ทาให้ สถาบันฯ เป็ นศูนย์กลางองค์ความรู้ ในด้ านเอเชียตะวันออกศึกษาตามพันธกิจของ
สถาบันฯ

