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ค าน า 
 

              คู่มือการจดัท าแผนการจดัการความรู้ ฉบบันี ้  จดัท าขึน้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและ
ให้แนวทางในการจดัท าแผนการจดัการความรู้ (KM Action Plan) ท่ีชดัเจนและเป็นรูปธรรมมากขึน้ 
หลงัจากท่ีได้รับความเข้าใจในหลกัการของการจดัการความรู้ : จากทฤษฎีสู่การปฏิบตัิ  ตามท่ีได้
เข้าร่วมประชมุเชิงปฏิบติการซึง่จดัโดยส านกังาน ก.พ.ร. โดยมีวิทยากรจากสถาบนัเพิม่ผลผลิต
แห่งชาติเม่ือ เดือนกรกฎาคม ‟ กนัยายน พ.ศ. 2548   
              ส านกังาน ก.พ.ร. และสถาบนัเพิม่ผลผลิตแห่งชาติ หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบบันีจ้ะเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนราชการ และจงัหวดั ในการจดัท าแผนการจดัการความรู้ (KM Action Plan) เพ่ือ
น าไปสู่สมัฤทธิผลในการด าเนินงานของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 
 
 
                                                                    ส านกังาน ก.พ.ร.และ สถาบนัเพิม่ผลผลิตแห่งชาติ 
                                                                                          ธนัวาคม 2548 
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บทน า 

  
สืบเน่ืองจากพระราชพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 

2546 มาตรา 11 ก าหนดไว้ว่า ส่วนราชการมีหน้าท่ีพฒันาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลกัษณะเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้อย่างสม ่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ  เพ่ือ
น ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตัิราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทัง้ต้องส่งเสริม
และพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์  และปรับเปล่ียนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็น
บคุลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกนั  

ส านกังาน ก.พ.ร. ร่วมกบัสถาบนัเพิ่มผลผลิตแหง่ชาต ิจดัการประชมุเชิงปฏิบตักิารเร่ืองการจดัการ
ความรู้ : จากทฤษฎีสูก่ารปฏิบตั ิในชว่งเดือนกรกฎาคม ‟ กนัยายน พ.ศ.2548 เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจใน
หลกัการของการจดัการความรู้ และได้ขยายผลจากการประชมุเชิงปฏิบตักิารดงักลา่ว จดัท าเป็นคูมื่อการจดัท า
แผนการจดัการความรู้ (KM Action Plan Template) เพ่ือให้ง่ายและสะดวก รวมทัง้เพ่ือเป็นมาตรฐานเดียวกนั 
ในการจดัท าแผนการจดัการความรู้ (KM Action Plan) ตอ่ไป 

 
คูมื่อการจดัท าแผนการจดัการความรู้ ฉบบันีป้ระกอบด้วย 
 
บทท่ี 1 การจดัการความรู้เบือ้งต้น 
บทท่ี 2 การก าหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) 
บทท่ี 3 การก าหนดเป้าหมาย  KM  (Desired State)       

      บทท่ี 4 การจดัท าแผนการจดัการความรู้  (KM Action Plan)      
      บทท่ี 5 การก าหนดโครงสร้างทีมงาน  KM           
      ภาคผนวก ก  ก าหนดการและเอกสารท่ีต้องสง่มอบให้ส านกังาน กพร.       
      ภาคผนวก ข  แบบฟอร์ม             

ภาคผนวก ค  ตวัอยา่ง       
 
 หากมีข้อสงสยัเก่ียวกบัการจดัท าแผนการจดัการความรู้ตามเนือ้หาในคูมื่อฉบบันี ้สอบถามได้ท่ี 
สถาบนัเพิ่มผลผลิตแหง่ชาติ โทรศพัท์ 0-2619-5500 ตอ่ 576 
 เอกสารท่ีต้องสง่ตามรายละเอียดท่ีก าหนดในภาคผนวก ก. ให้สง่เป็นเอกสาร 2 ชดุ และ save ข้อมลูลง
แผน่ซีดี 1 แผน่ สง่ไปท่ี ส านกังาน ก.พ.ร. ภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2549 
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บทที่ 1 : การจัดการความรู้เบือ้งต้น 
 

1.1 การจดัการความรู้ในองค์กร   หมายถึง   การรวบรวมองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในองค์กร  ซึ่งกระจดักระจายอยู่ใน
ตวับคุคลหรือเอกสาร มาพฒันาให้เป็นระบบ  เพ่ือให้ทกุคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้  และพฒันาตนเอง
ให้เป็นผู้ รู้  รวมทัง้ปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อนัจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขนัสูงสุด   
โดยท่ีความรู้มี  2 ประเภท คือ 
       - ความรู้ท่ีฝังอยู่ในคน  (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีได้จากประสบการณ์  พรสวรรค์หรือ
สญัชาตญาณของแตล่ะบคุคลในการท าความเข้าใจในสิ่งตา่งๆ   เป็นความรู้ท่ีไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็น
ค าพดูหรือลายลกัษณ์อกัษรได้โดยง่าย  เชน่ ทกัษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคดิเชิงวิเคราะห์ บางครัง้  จึง
เรียกวา่เป็นความรู้แบบนามธรรม 
       - ความรู้ท่ีชดัแจ้ง  (Explicit Knowledge)  เป็นความรู้ท่ีสามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้  โดยผ่านวิธีตา่งๆ 
เชน่ การบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทฤษฎี คูมื่อตา่งๆ และบางครัง้เรียกวา่เป็นความรู้แบบรูปธรรม 
 
1.2 แนวคิดการจดัท าแผนการจดัการความรู้  (Knowledge Management Action Plan)  ตามคูมื่อฉบบันี ้  ได้
น าแนวคิดเร่ืองกระบวนการจดัการความรู้ (Knowledge Management Process)  และกระบวนการบริหาร
จดัการการเปล่ียนแปลง  (Change Management Process)   มาประยุกต์ใช้ในการจดัท าแผนการจดัการ
ความรู้  (KM Action Plan) 
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1.2.1 กระบวนการจดัการความรู้ (Knowledge Management Process)   

       
 
กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)  เป็นกระบวนการแบบหนึ่งท่ีจะช่วยให้
องค์กรเข้าใจถึงขัน้ตอนท่ีท าให้เกิดกระบวนการจดัการความรู้  หรือพฒันาการของความรู้ท่ีจะเกิดขึน้ภายใน
องค์กร  ประกอบด้วย 7 ขัน้ตอน ดงันี ้

1) การบ่งชีค้วามรู้ ‟ เช่นพิจารณาว่า วิสยัทศัน์/ พนัธกิจ/ เป้าหมาย คืออะไร และเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมาย เราจ าเป็นต้องรู้อะไร , ขณะนีเ้รามีความรู้อะไรบ้าง, อยูใ่นรูปแบบใด, อยูท่ี่ใคร 

2) การสร้างและแสวงหาความรู้ ‟ เช่นการสร้างความรู้ใหม่, แสวงหาความรู้จากภายนอก, รักษา
ความรู้เก่า, ก าจดัความรู้ท่ีใช้ไมไ่ด้แล้ว 

3) การจดัความรู้ให้เป็นระบบ - เป็นการวางโครงสร้างความรู้  เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการเก็บความรู้ 
อยา่งเป็นระบบในอนาคต  

4) การประมวลและกลัน่กรองความรู้ ‟ เช่นปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน, ใช้ภาษา
เดียวกนั, ปรับปรุงเนือ้หาให้สมบรูณ์ 

5) การเข้าถึงความรู้ ‟ เป็นการท าให้ผู้ ใช้ความรู้นัน้เข้าถึงความรู้ท่ีต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), Web board ,บอร์ดประชาสมัพนัธ์ เป็นต้น 

6) การแบง่ปันแลกเปล่ียนความรู้ ‟ ท าได้หลายวิธีการ โดยกรณีเป็น Explicit Knowledge อาจจดัท า
เป็น เอกสาร, ฐานความรู้, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge อาจจดัท าเป็น

2. การสร้างและแสวงหาความรู้  
(Knowledge Creation and Acquisition) 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) 

4. การประมวลและกล่ันกรองความรู้  
(Knowledge Codification and Refinement) 

5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 

6. การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) 

7. การเรียนรู้ (Learning) ความรู้น้ันท าให้เกิดประโยชน์กับองค์กรหรือไม่ 
ท าให้องค์กรดีขึน้หรือไม่ 

มีการแบ่งปันความรู้ให้กันหรือไม่ 

เราน าความรู้มาใช้งานได้ง่ายหรือไม่ 

ความรู้อยู่ทีใ่คร  อยู่ในรูปแบบอะไร 
จะเอามาเก็บรวมกันได้อย่างไร 

จะแบ่งประเภท หวัข้ออย่างไร 

จะท าให้เข้าใจง่ายและสมบูรณ์อย่างไร 

เราต้องมีความรู้เร่ืองอะไร 
เรามีความรู้เร่ืองน้ันหรือยัง 

1. การบ่งชีค้วามรู้  
(Knowledge Identification) 
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ระบบ ทีมข้ามสายงาน, กิจกรรมกลุ่มคณุภาพและนวัตกรรม, ชมุชนแห่งการเรียนรู้, ระบบพ่ีเลีย้ง, 
การสบัเปล่ียนงาน, การยืมตวั, เวทีแลกเปล่ียนความรู้ เป็นต้น 

7) การเรียนรู้ ‟ ควรท าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่นเกิดระบบการเรียนรู้จาก  สร้างองค์
ความรู้>น าความรู้ไปใช้>เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมนุเวียนตอ่ไปอยา่งตอ่เน่ือง 

 

     1.2.2 กระบวนการบริหารจดัการการเปล่ียนแปลง  (Change Management Process) 

 
กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง (Change Management Process) เป็นกรอบความคดิแบบ
หนึง่เพ่ือให้องค์กรท่ีต้องการจดัการความรู้ภายในองค์กร   ได้มุ่งเน้นถึงปัจจยัแวดล้อมภายในองค์กร ท่ีจะมี
ผลกระทบตอ่การจดัการความรู้  ประกอบด้วย  6 องค์ประกอบ  ดงันี ้

1) การเตรียมการและปรับเปล่ียนพฤตกิรรม -   เชน่ กิจกรรมการมีสว่นร่วมและสนบัสนนุจากผู้บริหาร (ท่ี
ทกุคนมองเห็น), โครงสร้างพืน้ฐานขององค์กร, ทีม/ หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ, มีระบบการติดตามและ
ประเมินผล , ก าหนดปัจจยัแหง่ความส าเร็จชดัเจน 

2) การส่ือสาร ‟ เชน่ กิจกรรมท่ีท าให้ทกุคนเข้าใจถึงสิ่งท่ีองค์กรจะท า, ประโยชน์ท่ีจะเกิดขึน้กบัทกุคน, แต่
ละคนจะมีสว่นร่วมได้อย่างไร 

3) กระบวนการและเคร่ืองมือ  - ชว่ยให้การค้นหา  เข้าถึง ถ่ายทอด และแลกเปล่ียนความรู้สะดวกรวดเร็ว 
ขึน้ โดยการเลือกใช้กระบวนการและเคร่ืองมือ ขึน้กบัชนิดของความรู้, ลกัษณะขององค์กร (ขนาด,  
สถานท่ีตัง้ ฯลฯ), ลกัษณะการท างาน, วฒันธรรมองค์กร, ทรัพยากร 

4) การเรียนรู้   - เพ่ือสร้างความเข้าใจและตระหนกัถึงความส าคญัและหลกัการของการจดัการความรู้ 
โดยการเรียนรู้ต้องพิจารณาถึง เนือ้หา, กลุม่เป้าหมาย, วิธีการ, การประเมินผลและปรับปรุง 

5) การวดัผล  - เพ่ือให้ทราบว่าการด าเนินการได้บรรลเุป้าหมายท่ีตัง้ไว้หรือไม่, มีการน าผลของการวดัมา
ใช้ในการปรับปรุงแผนและการด าเนินการให้ดีขึน้, มีการน าผลการวดัมาใช้ในการส่ือสารกบับคุลากรใน

กระบวนการ 
และเคร่ืองมือ 

(Process & Tools) 

การเรียนรู้ 
(Learning) 

การส่ือสาร 
(Communication) 

การวัดผล 
(Measurements) 

การยกย่องชมเชย 
และการให้รางวัล 

(Recognition and Reward) 

เป้าหมาย 
(Desired State) 

การเตรียมการและ 
ปรับเปล่ียนพฤตกิรรม 

(Transition and Behavior 
  

Robert Osterhoff 
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ทกุระดบัให้เห็นประโยชน์ของการจดัการความรู้  และการวดัผลต้องพิจารณาด้วยวา่จะวดัผลท่ีขัน้ตอน
ไหนได้แก่ วดัระบบ (System), วดัท่ีผลลพัธ์ (Out put) หรือวดัท่ีประโยชน์ท่ีจะได้รับ (Out come) 

6) การยกยอ่งชมเชยและให้รางวลั  - เป็นการสร้างแรงจงูใจให้เกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมและการมี
สว่นร่วมของบคุลากรในทกุระดบั โดยข้อควรพิจารณาได้แก่ ค้นหาความต้องการของบคุลากร, 
แรงจงูใจระยะสัน้และระยะยาว, บรูณาการกบัระบบท่ีมีอยู่, ปรับเปล่ียนให้เข้ากบักิจกรรมท่ีท าในแตล่ะ
ชว่งเวลา 

 
1.3 องค์กรจะต้องมองภาพรวมของปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กร ท่ีจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการจดัการ
ความรู้ (KM Process) ขององค์กร  โดยการน ากระบวนการบริหารจดัการการเปล่ียนแปลงมาเช่ือมโยง เพ่ือจะ
ผลกัดนัให้เกิดการเปล่ียนแปลงเสริมสร้างสภาพแวดล้อม ท่ีจะท าให้กระบวนการจดัการความรู้มีชีวิตหมนุตอ่ไป
ได้อย่างต่อเน่ือง    และท าให้การจดัการความรู้ขององค์กรมีประสิทธิผลโดยจดัท าเป็นแผนการจดัการความรู้   
(KM Action Plan)  และน าไปสูก่ารปฏิบตัใิห้เกิดขึน้จริงๆ 
 
1.4 ตามแนวคิดนี ้ องค์กรต้องมีการก าหนด  ขอบเขต KM  (KM Focus Area)  และเป้าหมาย KM (Desired 
State) ท่ีองค์กรต้องการเลือกท า เพ่ือสนบัสนนุประเด็นยทุธศาสตร์ตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน ตามเนือ้หา
ในบทท่ี 2 และบทท่ี 3 ตามล าดบั 
 
1.5 การก าหนดขอบเขต KM และเป้าหมาย KM   เพ่ือต้องการจดัการความรู้ท่ีจ าเป็นต้องมีในกระบวนงาน 
(Work Process)   เพ่ือสนบัสนนุประเดน็ยทุธศาสตร์ตามแผนบริหารราชการแผน่ดนิ   ท่ีองค์กรได้จดัท าขึน้ไว้ใน
ข้อเสนอการเปล่ียนแปลง (Blueprint  for Change) งบประมาณประจ าปี 2548 
 
1.6 องค์กรต้องมีการประเมินองค์กรตนเองเร่ืองการจดัการความรู้ (KM Assessment Tool : KMAT) หรือวิธีการ
ประเมินองค์กรตนเองแบบใดก็ได้ท่ีนอกเหนือจาก KMAT เพ่ือทราบถึงจดุอ่อน-จดุแข็ง / โอกาส-อปุสรรค   ท่ีจะ
เป็นปัจจยัส าคญัต้องปรับปรุง-รักษาไว้ / พฒันาให้การจดัการความรู้บรรลผุลตามเป้าหมาย KM  ตามเนือ้หาใน
บทท่ี 4 
 
1.7 องค์กรต้องน าผลลพัธ์ของการประเมินตนเอง จากข้อ 1.6  เพ่ือจะน ามาก าหนดหาวิธีการสูค่วามส าเร็จ  ไว้
ในแผนการจดัการความรู้ (KM  Action  Plan) โดยอาจจะเป็นแผนการจดัการความรู้ระยะสัน้ภายใน
ปีงบประมาณ  2549  หรือเป็นแผนระยะยาว  ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัเป้าหมาย KM ท่ีองค์กรเลือกท า  รวมถึงความ
พร้อมจากผลการประเมินตนเองจากข้อ 1.6 
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1.8 องค์กรต้องมีการก าหนดโครงสร้างทีมงาน KM   เพ่ือมาด าเนินการตามแผนการจดัการความรู้  ให้การ
จดัการความรู้บรรลผุลตามเป้าหมาย KM ตามเนือ้หาในบทท่ี 5 
 
1.9 เม่ือองค์กรได้ด าเนินงานตามแผนการจดัการความรู้  เพ่ือสนบัสนนุประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปี 2549 
แล้ว  ผู้บริหารทกุระดบัจะต้องร่วมผลกัดนัให้เกิดการบรูณาการ  กระบวนการจดัการความรู้  (KM Process) ให้
ยึดถือปฏิบตัิอยู่ในกระบวนงาน  (Work Process)  ของข้าราชการ รวมถึงบรูณาการกระบวนการบริหารจดัการ
การเปล่ียนแปลง (Change  Management Process) ให้เกิดขึน้   ในการปฏิบตัิราชการขององค์กรในขอบเขต 
KM และเป้าหมาย KM  ในเร่ืองอ่ืนๆ ตอ่ไป   ทัง้นีเ้พ่ือให้ส่วนราชการและจงัหวดัมีลกัษณะเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้อยา่งสม ่าเสมอ 
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บทที่ 2 : การก าหนดขอบเขต KM    (KM  Focus  Areas) 
 

2.1  ขอบเขต KM (KM Focus Areas)   เป็นหวัเร่ืองกว้างๆ ของความรู้ท่ีจ าเป็นและสอดคล้องกบัประเดน็
ยทุธศาสตร์ตามแผนบริหารราชการแผน่ดนิซึง่ต้องการจะน ามาใช้ก าหนดเป้าหมาย KM  (Desired State)  
 

2.2 ในการก าหนดขอบเขต  KM   ควรก าหนดกรอบตามองค์ความรู้ท่ีจ าเป็นตอ่กระบวนงาน (Work Process)  
ในข้อเสนอการเปล่ียนแปลง  (Blueprint  for  Change) ท่ีได้น าเสนอส านกังาน กพร. ไว้ในปี 2548  ก่อนเป็น
ล าดบัแรก หรือ อาจก าหนดขอบเขต KM ตามองค์ความรู้ท่ีจ าเป็นต้องมีในองค์กร เพ่ือปฏิบตังิานให้บรรลตุาม
ประเดน็ยทุธศาสตร์อ่ืนๆ ขององค์กร 
 

2.3 แนวทางการก าหนดขอบเขต KM (KM  Focus  Areas) และเป้าหมาย KM (Desired State) 

 
 
องค์กรสามารถใช้แนวทางการก าหนดขอบเขตและเป้าหมาย KM  เพ่ือจะช่วยรวบรวมขอบเขต  KM  และน าไป
ก าหนดเป้าหมาย KM และแผนการจดัการความรู้ ดงันี ้
       - แนวทางท่ี    1     เป็นความรู้ท่ีจ าเป็นสนบัสนุนพนัธกิจ/ วิสยัทศัน์/  ประเด็นยุทธศาสตร์ ในระดบัของ
หนว่ยงานตนเอง 
       - หรือแนวทางท่ี    2     เป็น ความรู้ท่ีส าคญัตอ่องค์กร 
       - หรือแนวทางท่ี    3     เป็น ปัญหาท่ีประสบอยู ่และสามารถน า KM มาชว่ยได้ 
       - หรือ เป็นแนวทางอ่ืนนอกเหนือจากแนวทางท่ี 1,2,3 ก็ได้ ท่ีหนว่ยงานเห็นวา่เหมาะสม      

Desired State of KM Focus Areas 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ 

กระบวนงาน 

KM Focus Areas 

พันธกิจ/วสัิยทศัน์ 

ความรู้ที่ส าคัญต่อองค์กร  

„ ความรู้เก่ียวกับลูกค้า  

„ ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ 

„ ประสบการณ์ความรู้ท่ีองค์กรส่ังสม 

„ ความรู้เก่ียวกับกระบวนการ 

„ ความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์และ
บริการ 

„ ความรู้ที่มีอยู่ในบคุลากร 

„ ฯ ล ฯ 

ปัญหา 

KM Action Plans 
( 6-step model) 

กระบวนการ
และเคร่ืองมือ

(Process Tools)

การเรียนรู้
(Learning)

การส่ือสาร
(Communication)

การวัดผล
(Measurements)

การยกย่องชมเชย
และการให้รางวัล

(Recognition and Reward)

เป้าหมาย
(Desired State)

การเตรียมการและ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม

(Transition and Behavior
Management)

World-Class KM

Environment

กระบวนการ
และเคร่ืองมือ

(Process Tools)

การเรียนรู้
(Learning)

การส่ือสาร
(Communication)

การวัดผล
(Measurements)

การยกย่องชมเชย
และการให้รางวัล

(Recognition and Reward)

เป้าหมาย
(Desired State)

การเตรียมการและ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม

(Transition and Behavior
Management)

World-Class KM

Environment

  1 
  2 

  3 

((ขอบเขตขอบเขต  KKMM))  

((เป้าหมายเป้าหมาย  KKMM))  

((WWoorrkk  pprroocceessss))  

((แผนการจัดการความรู้แผนการจัดการความรู้))  
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2.4 ให้รวบรวมแนวคิดการก าหนดขอบเขต  KM จากข้อ 2.3  แล้วกรอกขอบเขต KM  ท่ีสามารถรวบรวมได้
ทัง้หมดลงในแบบฟอร์ม 1 โดยทุกขอบเขต KM ท่ีก าหนดต้องสนับสนุนกับประเด็นยุทธศาสตร์ของระดบั
หนว่ยงานตนเอง  และประเดน็ยทุธศาสตร์นัน้ควรจะต้องได้ด าเนินการมาระดบัหนึง่แล้ว (ถ้ามี) 
 

แบบฟอร์ม 1 ขอบเขต KM (KM Focus Areas) ของหน่วยงาน ……………….................... 

ขอบเขต KM ที ่
(KM Focus Areas) 

ประโยชน์ที่จะได้รับจากขอบเขต KM ที่มีตอ่ 
 ประชาชนไทย / 
ชาวตา่งชาต/ิ 

ชมุชน 

ข้าราชการ ของ
หนว่ยงานตนเอง 

กระทรวง กรม กอง 
ของหนว่ยงานอื่น 

รัฐบาล 
Outsource 

ของ
หนว่ยงาน 

1. ………………………………… 1. ……… 1……………… 1.……………... 1.…………. 1.…………. 

2. ………………………………… 
2.1 ………….. 
2.2 ………….. 

2.1 …...……… 2.1 .………… 
2.1…….. 
2.2 ……. 

2.1…….. 

3. ………………………………… 3.1………….. 
3.1 ………..… 
3.2 ………… 

3.1 .………… 3.1…….. 3.1…….. 

4. ………………………………… 4.1 …..……… 4.1 ……..…… 
4.1 .………… 
4.2 …………. 

4.1…….. 4.1…….. 

5. ………………………………… 5.1 …..……… 5.1 ……..…… 5.1 …………… 5.1 ……. 
5.1 ……. 
5.2 ……. 

n. ………………………………… n. …………… n. …….……… n. ….………… n. ……... n. ……... 
ผู้ทบทวน / ผู้อนมุตัิ :  ……………………………………………….  ( CKO / ผู้บริหารระดบัสงูสดุ ) 

 
เม่ือกรอกแบบฟอร์มท่ี 1 ครบถ้วนแล้ว ให้ท าการคดัเลือกขอบเขต KM ตามแบบฟอร์ม 2 เพ่ือน าไปก าหนด
เป้าหมาย KM ตอ่ไป 
 
2.5. แนวทางการตดัสินใจเลือกขอบเขต  KM  -ให้องค์กรพิจารณาเกณฑ์การคดัเลือกขอบเขต  KM  ตามท่ีให้ไว้
เป็นแนวทาง  เพ่ือใช้กรอกลงในแบบฟอร์ม 2  พร้อมให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีองค์กรต้องการ คือ 
      - สอดคล้องกบัทิศทางและประเดน็ยทุธศาสตร์ในระดบัของหนว่ยงานตนเอง 
      - ท าให้เกิดการปรับปรุงท่ีเห็นได้ชดัเจน (เป็นรูปธรรม) 
      - มีโอกาสท าได้ส าเร็จสงู (โดยพิจารณาจากความพร้อมด้านคน  งบประมาณ เทคโนโลยี  วฒันธรรมองค์กร  
ระยะเวลาด าเนินงาน ฯลฯ ) 
      - เป็นเร่ืองท่ีต้องท า  คนสว่นใหญ่ในองค์กรต้องการ 
      - ผู้บริหารให้การสนบัสนนุ 
      - เป็นความรู้ท่ีต้องจดัการอยา่งเร่งดว่น 
      - อ่ืนๆ สามารถเพิ่มเตมิได้ตามความเหมาะสมขององค์กร 
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แบบฟอร์ม 2  การตัดสินใจเลือกขอบเขต KM ของหน่วยงาน ………………………….. 

เกณฑ์การก าหนดขอบเขต KM 
ขอบเขต KM 

ที่ …. 
ขอบเขต KM  

ที่ ... 
…....... 

ขอบเขต KM  
ที่ ... 

1.สอดคล้องกบัทิศทางและยทุธศาสตร์     
2.ปรับปรุงแล้วเห็นได้ชดัเจน (เป็นรูปธรรม)     
3.มีโอกาสท าได้ส าเร็จสงู     
4.ต้องท า  คนสว่นใหญ่ในองค์กรต้องการ     
5.ผู้บริหารให้การสนบัสนนุ     
6.เป็นความรู้ท่ีต้องจดัการอย่างเร่งดว่น     
7……………………………     
8.<อ่ืนๆ เพิ่มเตมิได้ ตามความเหมาะสม>     

รวมคะแนน     
หมายเหต ุ: เกณฑ์การให้คะแนน คือ มาก = 6, ปานกลาง = 3, น้อย = 1 
<เกณฑ์คะแนนสามารถปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมได้> 

ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ :  ……………………………………………….  ( CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด )   

 
 
2.6  ผู้บริหารระดบัสงูสดุขององค์กร  จะต้องมีส่วนร่วมในการก าหนด ขอบเขต KM  (KM Focus Area)  และ  
เป้าหมาย  KM (Desired State)   เพ่ือมัน่ใจว่าสนบัสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม   รวมถึงความมุง่มัน่ท่ีจะบรูณาการการจดัการความรู้ให้เกิดขึน้ในการปฏิบตัิราชการขององค์กร ด้วย
การสนบัสนนุทรัพยากรท่ีจ าเป็นในทกุด้าน 
 
2.7  ให้ก าหนดรายช่ือผู้ มีส่วนร่วมกบัผู้บริหารระดบัสงูในการตดัสินใจเลือกขอบเขต  KM (KM Focus Area)  
ตามแบบฟอร์ม 2  และเป้าหมาย KM (Desired State) ตามแบบฟอร์ม 3  โดยให้ระบถุึงช่ือ-นามสกลุ, ต าแหน่ง
งาน และหนว่ยงานท่ีสงักดัอยูต่ามผงัองค์กรปัจจบุนั ของผู้ มีสว่นร่วมทกุทา่น 
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บทที่ 3 : การก าหนดเป้าหมาย KM   (Desired  State) 
 

3.1. เป้าหมาย KM (Desired State)  เป็นหวัเร่ืองความรู้ท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องกบัประเด็นยทุธศาสตร์ตามแผน
บริหารราชการแผ่นดิน  โดยสอดคล้องกับขอบเขต KM (KM Focus Areas) ท่ีได้เลือกมาจดัท า  และต้อง
สามารถวดัผลได้เป็นรูปธรรม 

 
 
 

3.2. จากขอบเขต KM (KM Focus Areas) ท่ีก าหนดไว้ทัง้หมดใน แบบฟอร์ม 1 ให้น าขอบเขต  KM  เดียวกนัท่ี
ได้คะแนนสงูสดุ  ตามแบบฟอร์ม 2  มาใช้ก าหนดเป้าหมาย  KM (Desired State)  โดยกรอกตามแบบฟอร์ม 3  
โดยพิจารณาดงันี ้ 
-   ระดบัส านกังานปลดั/ กรม/ จงัหวดั  ให้มีอยา่งน้อย  3  เป้าหมาย  KM  โดยต้องมาจากขอบเขต KM  
เดียวกนัท่ีได้คะแนนสงูสดุ  และจากนัน้ให้เลือกมาเพียง 1 เป้าหมาย KM  ท่ีองค์กรต้องการเลือกท า   มาจดัท า
แผนการจดัการความรู้  (KM Action Plan) 
- ในการสง่เอกสารให้ส านกังาน กพร.  ขอให้แสดงอยา่งน้อย  3  เป้าหมาย KM  จาก ขอบเขต  KM  เดียวกนัท่ี
ได้คะแนนสงูสดุ   และ  1  เป้าหมาย KM  ท่ีองค์กรต้องการเลือกท า เพ่ือสนบัสนนุประเดน็ยทุธศาสตร์ตามแผน
บริหารราชการแผ่นดนิ  
 
 
 
 
 
 

Desired State of KM Focus Areas 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ 

กระบวนงาน 

KM Focus Areas 

พันธกิจ/วสัิยทศัน์ 

ความรู้ที่ส าคัญต่อองค์กร  

„ ความรู้เก่ียวกับลูกค้า  

„ ความสัมพนัธ์กับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ 

„ ประสบการณ์ความรู้ท่ีองค์กรส่ังสม 

„ ความรู้เก่ียวกับกระบวนการ 

„ ความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์และ
บริการ 

„ ความรู้ที่มีอยู่ในบคุลากร 

„ ฯ ล ฯ 

ปัญหา 

KM Action Plans 
( 6-step model) 

กระบวนการ
และเคร่ืองมือ

(Process Tools)

การเรียนรู้
(Learning)

การส่ือสาร
(Communication)

การวัดผล
(Measurements)

การยกย่องชมเชย
และการให้รางวัล

(Recognition and Reward)

เป้าหมาย
(Desired State)

การเตรียมการและ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม

(Transition and Behavior
Management)

World-Class KM

Environment

กระบวนการ
และเคร่ืองมือ

(Process Tools)

การเรียนรู้
(Learning)

การส่ือสาร
(Communication)

การวัดผล
(Measurements)

การยกย่องชมเชย
และการให้รางวัล

(Recognition and Reward)

เป้าหมาย
(Desired State)

การเตรียมการและ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม

(Transition and Behavior
Management)

World-Class KM

Environment

  1 
  2 

  3 

((ขอบเขตขอบเขต  KKMM))  

((เป้าหมายเป้าหมาย  KKMM))  

((WWoorrkk  pprroocceessss))  

((แผนการจัดการความรู้แผนการจัดการความรู้))  
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แบบฟอร์ม 3  เป้าหมาย KM (Desired State) ของหน่วยงาน ………………………….. 
ขอบเขต KM (KM Focus Area) คือ  ………………………...………...…………………………….… 
 

เป้าหมาย KM  (Desired State) หน่วยท่ีวัดผลได้เป็นรูปธรรม 
เป้าหมาย KM ท่ี  ....…….………………………………..……. 
 

………………………………… 

เป้าหมาย KM ท่ี  ….......….………..…………………………. 
 

………………………………… 

...…………………..……………………………………………. 
 

………………………………… 

เป้าหมาย KM ที่องค์กรต้องการท าคือ เป้าหมาย KM ท่ี xx   
……….…………………………………………………………. 

 ………………………………… 

ผู้ทบทวน / ผู้อนมุตัิ :  ……………………………………  ( CKO / ผู้บริหารระดบัสงูสดุ )   
 
เพ่ือให้หวัข้อขอบเขต KM (KM Focus Area)  และ  เป้าหมาย  KM (Desired State) ท่ีเลือกท า สอดคล้องกับ
ประเดน็ยทุธศาสตร์ตามแผนบริหารราชการแผ่นดนิ จงึให้องค์กรทวนสอบความถกูต้องและเหมาะสมของหวัข้อ
ท่ีเลือกท า ด้วยแบบฟอร์ม 4 ดงันี ้
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แบบฟอร์ม 4  Check List  ทวนสอบการก าหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และเป้าหมาย KM  (Desired State)            
ชื่อหน่วนงาน : ……………………………………………………………………………..…วนัที่ :……/………/……… 
เป้าหมาย KM (Desired State) : ………………………………………………………………………………………… 
หน่วยที่วดัผลได้เป็นรูปธรรมตามเป้าหมาย KM : ………………………………………………………………………… 
ล าดบั รายการ Check List ระบรุายละเอียด 
1. กระบวนงาน (Work Process) ที่เกี่ยวข้อง  
1.1 กระบวนงานไหนบ้าง เช่ือมโยงกบัเป้าหมาย KM  
1.2 ขัน้ตอนไหนบ้าง เช่ือมโยงกบัเป้าหมาย KM  

1.3 
กระบวนงานไหนบ้าง  เช่ือมโยงกบัเป้าหมาย KM  และ สอดคล้องกบั
ประเด็นยทุธศาสตร์ปี 2548 ด้วย 

 

1.4 
ขัน้ตอนไหนบ้าง เช่ือมโยงกบัเป้าหมาย KM  และสอด คล้องกบัประเด็น
ยทุธศาสตร์ปี 2548 ด้วย 

 

1.5 คิดเป็นจ านวน กระบวนงานและขัน้ตอน เทา่ไร  

1.6 
อะไรคือตวัชีว้ดัของกระบวนงาน  ที่เช่ือมโยงกบัเป้าหมาย KM  และ 
สอดคล้องกบัประเด็นยทุธศาสตร์ปี 2548 ด้วย 

 

2. กลุ่มผู้เก่ียวข้องภายในองค์กร  
2.1 หน่วยงานไหนขององค์กร  ที่ต้องแบง่ปันแลกเปลี่ยน / Sharing K.  
2.2 ใครบ้างในหนว่ยงาน  ที่ต้องแบง่ปันแลกเปลี่ยน / Sharing  K.  
2.3 คิดเป็นจ านวนคน เทา่ไร  ที่ต้องแบง่ปันแลกเปลี่ยน / Sharing  K.  
2.4 หน่วยงานไหนขององค์กร  ที่ต้องเรียนรู้ / Learning  K.  
2.5 ใครบ้างในหนว่ยงาน  ที่ต้องเรียนรู้ / Learning  K.  
2.6 คิดเป็นจ านวนคน เทา่ไร  ที่ต้องเรียนรู้ / Learning  K.  

3. กลุ่มผู้เก่ียวข้องภายนอกองค์กร (ผู้ใช้บริการ / Outsource)  

3.1 องค์กรไหน  ที่ต้องแบง่ปันแลกเปลี่ยน / Sharing K.  
3.2 ใครบ้างในองค์กร  ที่ต้องแบง่ปันแลกเปลี่ยน / Sharing  K.  
3.3 คิดเป็นจ านวนคน เทา่ไร  ที่ต้องแบง่ปันแลกเปลี่ยน / Sharing  K.  
3.4 องค์กรไหน  ที่ต้องเรียนรู้ / Learning  K.  
3.5 ใครบ้างในองค์กร  ที่ต้องเรียนรู้ / Learning  K.  
3.6 คิดเป็นจ านวนคน เทา่ไร  ที่ต้องเรียนรู้ / Learning  K.  
4. ความรู้ที่จ าเป็น (EK/ TK) ในกระบวนงาน (Work Process)  

4.1 
มีความรู้ EK อะไรบ้าง ที่ต้องเข้ากระบวนการจดัการความรู้  เพ่ือปรับให้
ทนัสมยักบักาลเวลา (ระบมุาทัง้หมดเทา่ที่ท าได้) 

 

4.2 
มีความรู้ EK อะไรบ้าง ที่จดัการครัง้เดียวแล้วไมต้่องปรับอีกเลย (ระบมุา
ทัง้หมดเทา่ที่ท าได้) 

 

4.3 
มีความรู้ TK อะไรบ้าง ที่ต้องเข้ากระบวนการจดัการความรู้  เพ่ือปรับให้
ทนัสมยักบักาลเวลา  และอยูก่บัใครบ้าง  (ระบมุาทัง้หมดเทา่ที่ท าได้) 

 

4.4 
มีความรู้ TK อะไรบ้าง ที่จดัการครัง้เดยีวแล้วไมต้่องปรับอีกเลย  และอยูก่บั
ใครบ้าง  (ระบมุาทัง้หมดเทา่ที่ท าได้) 

 

4.5 จากข้อ 4.01, 4.02 ความรู้  EK อะไรบ้าง ที่เรามี  และ เรายงัไมมี่   
4.6 จากข้อ 4.03, 4.04 ความรู้  TK อะไรบ้าง ที่เรามี  และ เรายงัไมมี่   

                                     ผู้ทบทวน / ผู้อนมุตัิ : ……………………………………………. (CKO / ผู้บริหารระดบัสงูสดุ) 
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บทที่ 4 : การจัดท าแผนการจัดการความรู้  (KM Action Plan) 
 
4.1  แผนการจดัการความรู้ (KM Action Plan) เป็นแผนงานท่ีแสดงถึงรายละเอียดการด าเนินงานของกิจกรรม
ตา่งๆ เพ่ือให้องค์กรบรรลผุลตามเป้าหมาย KM (Desired State) ท่ีก าหนด 
 
4.2  จากการทวนสอบความถูกต้องและเหมาะสมของขอบเขต KM (KM Focus Area) และเป้าหมาย KM 
(Desired State) ตามแบบฟอร์ม 4  ให้องค์กรน าหวัข้อเป้าหมาย KM ท่ีองค์กรต้องการท าคือ เป้าหมาย KM ท่ี 
xx   จากแบบฟอร์ม 3   1 เป้าหมาย KM (Desired State)   มาจดัท าแผนการจดัการความรู้   (KM Action 
Plan)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 โดยการจดัท าแผนจะขึน้อยู่กบัความพร้อมขององค์กรท่ีท าให้เป้าหมาย 
KM บรรลผุลส าเร็จ   
 
4.3     การเร่ิมต้นจดัท าแผนการจดัการความรู้ (KM Action Plan)   องค์กรควรจดัท าการประเมินองค์กรตนเอง
เร่ืองการจดัการความรู้   เพ่ือให้ทราบถึงความพร้อม (จุดอ่อน-จุดแข็ง/โอกาส-อุปสรรค) ในเร่ืองการจดัการ
ความรู้   และน าผลของการประเมินนี ้ใช้เป็นข้อมลูส่วนหนึ่งในการจดัท าแผนการจดัการความรู้  (KM Action 
Plan) ให้สอดรับกบัเป้าหมาย  KM (Desired State)  ท่ีเลือกไว้   
         โดยองค์กรสามารถเลือกวิธีการประเมินองค์กรตนเองเร่ืองการจัดการความรู้ท่ีเหมาะสมกับองค์กร  ได้
ดงันี ้
                4.3.1 ใช้วิธีการประเมินองค์กรตนเองเร่ืองการจัดการความรู้ด้วย KMAT (The Knowledge 
Management Assessment Tool : KMAT) ตามแบบฟอร์ม 5-9 
                4.3.2 ใช้วิธีอ่ืนๆ ในการประเมินองค์กรตนเองเร่ืองการจดัการความรู้  เช่น  แบบสอบถาม , รายงาน
การวิเคราะห์องค์กร เป็นต้น แล้วสรุปลงในแบบฟอร์ม 10 
          (ข้อ 4.3.2 นีใ้ช้ส าหรับบางองค์กรที่อาจมีการประเมินองค์กรตนเองเร่ืองการจดัการความรู้มาแล้ว หรือมี
วิธีการประเมินองค์กรตนเองเร่ืองการจดัการความรู้เป็นแบบอืน่ โดยไม่ใช้ข้อ 4.3.1) 
 
4.3.1   KMAT  (The Knowledge Management Assessment Tool : KMAT)      เป็นเคร่ืองมือชนิดหนึ่งท่ีใช้
ในการประเมินองค์กรตนเองในเร่ืองการจัดการความรู้ และให้ข้อมูลกับองค์กรว่ามีจุดอ่อน -จุดแข็ง /โอกาส-
อปุสรรค ในการจดัการความรู้เร่ืองใดบ้าง โดยเคร่ืองมือนีแ้บง่เป็น 5 หมวด ตามแบบฟอร์มท่ี 5-9 ดงันี ้
 หมวด 1. กระบวนการจดัการความรู้  (แบบฟอร์ม 5), หมวด 2. ภาวะผู้น า  (แบบฟอร์ม 6), หมวด 3. 
วฒันธรรมในเร่ืองการจดัการความรู้ (แบบฟอร์ม 7), หมวด 4. เทคโนโลยีการจดัการความรู้ (แบบฟอร์ม 8), 
หมวด 5. การวดัผลการจดัการความรู้  (แบบฟอร์ม 9) 
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4.3.2 การประเมินองค์กรตนเองเร่ืองการจดัการความรู้โดยวิธีอ่ืนๆ  เชน่  แบบสอบถาม, รายงานการวิเคราะห์
องค์กร หรืออ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
       - การประเมินองค์กรตนเองเร่ืองการจดัการความรู้นัน้ องค์กรสามารถเลือกวิธีใดๆ  ก็ได้ท่ีองค์กรมีความ
เข้าใจ หรือถ้าองค์กรได้มีการประเมินองค์กรตนเองเร่ืองการจดัการความรู้มาบ้างแล้วก็สามารถใช้วิธีนัน้ๆได้ (ซึง่
ไมใ่ชว่ิธีการในข้อ 4.3.1) และเมื่อประเมินแล้วให้น าผลสรุปท่ีได้บนัทกึลงในแบบฟอร์ม 10 
 
4.4    การประเมินองค์กรตนเองดงักล่าว ให้เป็นการระดมสมองกนัภายในองค์กรตนเอง โดยอย่างน้อยจะต้อง
เป็นบคุลากรท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัขอบเขต KMและเป้าหมาย KM (KM Focus Area และ Desired State) ท่ี
เลือกไว้  
  
4.5     ผลลพัธ์  ท่ีได้จากการประเมินองค์กรตนเองเร่ืองการจดัการความรู้ตามแบบฟอร์ม 5-9 หรือ 10 จะต้อง
เป็นข้อมลูท่ีเก่ียวข้องอย่างชดัเจนกบัขอบเขตและเป้าหมาย KM  ท่ีเลือกขึน้มาจดัท า   เพ่ือท่ีจะสามารถจดัท า
แผนการจดัการความรู้ (KM Action Plan) มาสอดรับกบัผลลพัธ์ท่ีได้จากการประเมิน  และส่งผลให้เป้าหมาย  
KM  บรรลผุลส าเร็จได้ตามแผน 
 
4.6     ผู้ รับผิดชอบในการประเมินองค์กรตนเองเร่ืองการจดัการความรู้  อย่างน้อยจะต้องเป็นบคุลากรท่ี
เก่ียวข้องโดยตรงกบั ขอบเขตและเป้าหมาย KM  (KM Focus Area และ Desired State) ท่ีเลือกขึน้มาจดัท า 
 
4.7     ผู้บริหารระดบัสงูสดุขององค์กร   จะต้องมีส่วนร่วมในการประเมินองค์กรตนเองเร่ืองการจดัการความรู้  
เพ่ือให้มัน่ใจวา่สอดคล้องอยา่งถกูต้องและเหมาะสมกบัขอบเขตและเป้าหมาย KM  ท่ีเลือกขึน้มาจดัท า 
 
4.8    ให้ก าหนดรายช่ือผู้ มีส่วนร่วมกบัผู้บริหารระดบัสูง ท่ีร่วมในการประเมินองค์กรตนเองเร่ืองการจดัการ
ความรู้  โดยให้ระบุถึง  ช่ือ-นามสกลุ,  ต าแหน่งงาน  และหน่วยงานท่ีสงักดัอยู่ตามผงัองค์กรปัจจบุนั ของผู้ มี
สว่นร่วมทกุทา่น 
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การประเมินองค์กรตนเองในเร่ืองการจดัการความรู้ ด้วย KMAT  ใช้แบบฟอร์มท่ี 5-9 ดงันี ้
 
แบบฟอร์ม 5  แบบประเมินองค์กรตนเองเร่ืองการจัดการความรู้  หมวด 1 - กระบวนการจัดการความรู้ 
โปรดอ่านข้อความด้านล่างและประเมินว่าองค์กรของทา่นมีการด าเนินการในเร่ืองการจดัการความรู้อยู่ในระดบัใด   
 0 ‟ ไม่มีเลย / มีน้อยมาก         1 ‟ มีน้อย           2 - มีระดบัปานกลาง          3 - มีในระดบัท่ีดี           4 ‟ มีในระดบัท่ีดีมาก 

หมวด 1 กระบวนการจัดการความรู้ สิ่งที่มีอยู่ / ท าอยู่ 
 1.1.องค์กรมีการวเิคราะห์อย่างเป็นระบบ เพ่ือหาจดุแข็งจดุอ่อนในเร่ืองการจดัการความรู้  เพ่ือ
ปรับปรุงในเร่ืองความรู้   เช่นองค์กรยงัขาดความรู้ท่ีจ าเป็นต้องมี หรือองค์กรไม่ได้รวบรวม
ความรู้ท่ีมีอยู่ให้เป็นระบบ เพ่ือให้ง่ายต่อการน าไปใช้ ไม่ทราบว่าคนไหนเก่งเร่ืองอะไร ฯลฯ และ
มีวธีิการท่ีชดัเจนในการแก้ไข ปรับปรุง 

  

 1.2.องค์กรมีการแสวงหาข้อมลู/ความรู้จากแหล่งต่างๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากองค์กรท่ีมีการ
ให้บริการคล้ายคลงึกนั (ถ้ามี)  อย่างเป็นระบบและมีจริยธรรม 

 

 1.3  ทุกคนในองค์กร มีส่วนร่วมในการแสวงหาความคิดใหม่ ๆ   ระดับเทียบเคียง 
(Benchmarks) และ Best Practices จากองค์กรอ่ืนๆ   ท่ีมีลกัษณะคล้ายคลึงกนั  (บริการหรือ
ด าเนินงานท่ีคล้ายคลงึกนั ) และจากองค์กรอื่น ๆ ท่ีมีลกัษณะแตกตา่งกนัโดยสิน้เชิง 

 

 1.4  องค์กรมีการถ่ายทอด Best Practices อย่างเป็นระบบ  ซึง่รวมถึงการเขียน Best 
Practices ออกมาเป็นเอกสาร  และการจดัท าข้อสรุปบทเรียนท่ีได้รับ (Lessons Learned) 

  

 1.5  องค์กรเหน็คณุคา่ “Tacit Knowledge” หรือ ความรู้และทกัษะ ท่ีอยู่ในตวับุคลากร ซึง่เกิด
จากประสบการณ์และการเรียนรู้ของแตล่ะคน และให้มีการถ่ายทอดความรู้และทกัษะนัน้ ๆ ทัว่
ทัง้องค์กร 

 

                                     ผู้ทบทวน / ผู้อนมุตัิ : ……………………………………………. (CKO / ผู้บริหารระดบัสงูสดุ) 
 
แบบฟอร์ม 6  แบบประเมินองค์กรตนเองเร่ืองการจัดการความรู้  หมวด 2 - ภาวะผู้น า 
โปรดอ่านข้อความด้านล่างและประเมินว่าองค์กรของทา่นมีการด าเนินการในเร่ืองการจดัการความรู้อยู่ในระดบัใด   
 0 ‟ ไม่มีเลย / มีน้อยมาก         1 ‟ มีน้อย           2 - มีระดบัปานกลาง          3 - มีในระดบัท่ีดี           4 ‟ มีในระดบัท่ีดีมาก 

หมวด 2  ภาวะผู้น า สิ่งที่มีอยู่ / ท าอยู่ 
 2.1 ผู้บริหารก าหนดให้การจดัการความรู้เป็นกลยทุธ์ท่ีส าคญัในองค์กร   

 2.2  ผู้บริหารตระหนกัว่า ความรู้เป็นสินทรัพย์ (Knowledge Asset)  ท่ีสามารถน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์กบัองค์กรได้  และมีการจดัท ากลยุทธ์ท่ีชดัเจน  เพ่ือน าสินทรัพย์ความรู้ท่ีมีอยู่ไปใช้
ประโยชน์ (เช่น ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึน้  ให้บริการได้รวดเร็วและตรง
ตามความต้องการ  สร้างความพงึพอใจให้ผู้ ใช้บริการ เป็นต้น) 

 

 2.3 องค์กรเน้นเร่ืองการเรียนรู้ของบุคลากร   เพ่ือส่งเสริม Core Competencies เดิมท่ีมีอยู่ให้
แข็งแกร่งขึน้ และพฒันา Core Competencies ใหม่ๆ  (Core Competencies หมายถึง ความ
เก่งหรือความสามารถเฉพาะทางขององค์กร) 

 

 2.4 การมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ขององค์กร  เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ท่ีองค์กรใช้
ประกอบในการพิจารณาในการ ประเมินผล  และให้ผลตอบแทนบคุลากร 

 

                                     ผู้ทบทวน / ผู้อนมุตัิ : ……………………………………………. (CKO / ผู้บริหารระดบัสงูสดุ) 
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แบบฟอร์ม 7  แบบประเมินองค์กรตนเองเร่ืองการจัดการความรู้ หมวด 3 - วัฒนธรรมในเร่ืองการจัดการความรู้ 
โปรดอ่านข้อความด้านล่างและประเมินว่าองค์กรของทา่นมีการด าเนินการในเร่ืองการจดัการความรู้อยู่ในระดบัใด   
 0 ‟ ไม่มีเลย / มีน้อยมาก         1 ‟ มีน้อย           2 - มีระดบัปานกลาง          3 - มีในระดบัท่ีดี           4 ‟ มีในระดบัท่ีดีมาก 

หมวด 3  วัฒนธรรมในเร่ืองการจัดการความรู้ สิ่งที่มีอยู่ / ท าอยู่ 
 3.1 องค์กรส่งเสริมและให้การสนบัสนนุการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของบคุลากร    
 3.2 พนกังานในองค์กรท างาน  โดยเปิดเผยข้อมลูและมีความไว้เนือ้เช่ือใจกนัและกนั  

 3.3 องค์กรตระหนกัว่า  วตัถุประสงค์หลกัของการจดัการความรู้  คือ การสร้าง หรือเพิ่มพูน
คณุคา่ให้แก่ผู้ ใช้บริการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

 

 3.4 องค์กรส่งเสริมให้บุคลากร เกิดการเรียนรู้ โดยการให้อิสระในการคิด และการท างาน 
รวมทัง้กระตุ้นให้พนกังานสร้างสรรสิ่งใหม่ ๆ 

 

 3.5 ทกุคนในองค์กรถือวา่การเรียนรู้เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของทกุคน   

                                     ผู้ทบทวน / ผู้อนมุตัิ : ……………………………………………. (CKO / ผู้บริหารระดบัสงูสดุ) 
 
 แบบฟอร์ม 8  แบบประเมินองค์กรตนเองเร่ืองการจัดการความรู้   หมวด 4 - เทคโนโลยกีารจัดการความรู้ 
โปรดอ่านข้อความด้านล่างและประเมินว่าองค์กรของทา่นมีการด าเนินการในเร่ืองการจดัการความรู้อยู่ในระดบัใด   
 0 ‟ ไม่มีเลย / มีน้อยมาก         1 ‟ มีน้อย           2 - มีระดบัปานกลาง          3 - มีในระดบัท่ีดี           4 ‟ มีในระดบัท่ีดีมาก 

หมวด 4 – เทคโนโลยกีารจัดการความรู้ สิ่งที่มีอยู่ / ท าอยู่ 
 4.1.เทคโนโลยีท่ีใช้ช่วยให้ทุกคนในองค์กรส่ือสารและเช่ือมโยงกันได้อย่างทั่วถึงทัง้ภายใน
องค์กรและกบัองค์กรภายนอก   

  

 4.2.เทคโนโลยีท่ีใช้ก่อให้เกิดคลงัความรู้ขององค์กร  ( An Institutional Memory )  ท่ีทกุคนใน
องค์กรสามารถเข้าถงึได้ 

  

 4.3 เทคโนโลยีท่ีใช้ท าให้บุคลากรในองค์กรเข้าใจและใกล้ชิดผู้มาใช้บริการมากขึน้ เช่น ความ
ต้องการและความคาดหวงั พฤตกิรรมและความคดิ เป็นต้น 

  

 4.4 องค์กรพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเน้นความต้องการของผู้ใช้   
 4.5 องค์กรกระตือรือร้นท่ีจะน าเทคโนโลยีท่ีช่วยให้พนักงานส่ือสารเช่ือมโยงกันและ
ประสานงานกนัได้ดีขึน้ มาใช้ในองค์กร 

 

 4.6 ระบบสารสนเทศขององค์กรชาญฉลาด (Smart) ให้ข้อมูลได้ทนัทีท่ีเกิดขึน้จริง (Real 
Time) และข้อมลูสารสนเทศในระบบมีความเช่ือมโยงกนั 

  

                                     ผู้ทบทวน / ผู้อนมุตัิ : ……………………………………………. (CKO / ผู้บริหารระดบัสงูสดุ) 
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แบบฟอร์ม 9  แบบประเมินองค์กรตนเองเร่ืองการจัดการความรู้   หมวด 5 - การวดัผลการจัดการความรู้ 
โปรดอ่านข้อความด้านล่างและประเมินว่าองค์กรของทา่นมีการด าเนินการในเร่ืองการจดัการความรู้อยู่ในระดบัใด   
 0 ‟ ไม่มีเลย / มีน้อยมาก         1 ‟ มีน้อย           2 - มีระดบัปานกลาง          3 - มีในระดบัท่ีดี           4 ‟ มีในระดบัท่ีดีมาก 

หมวด 5  การวัดผลการจัดการความรู้ สิ่งที่มีอยู่ / ท าอยู่ 
5.1 องค์กรมีวธีิการท่ีสามารถเช่ือมโยง  การจดัการความรู้กบัผลการด าเนินการท่ีส าคญัของ
องค์กร  เช่น  ผลลพัธ์ในด้านผู้ใช้บริการ ด้านการพฒันาองค์กร ฯลฯ 

 

 5.2 องค์กรมีการก าหนดตวัชีว้ดัของการจดัการความรู้โดยเฉพาะ  
 5.3 จากตวัชีว้ดัในข้อ 5.2   องค์กรสร้างความสมดลุย์ระหว่างตวัชีว้ดัท่ีสามารถตีค่าเป็นตวัเงิน
ได้ง่าย  (เช่น ต้นทนุท่ีลดได้ ฯลฯ) กบัตวัชีว้ดัท่ีตีค่าเป็นตวัเงินได้ยาก  ( เช่น ความพงึพอใจของผู้
มาใช้บริการ การตอบสนองผู้ใช้บริการได้เร็วขึน้ การพฒันาบุคลากร ฯลฯ ) 

 

 5.4 องค์กรมีการจดัสรรทรัพยากรให้กบักิจกรรมตา่งๆ  ท่ีมีส่วนส าคญัท่ีท าให้ฐานความรู้ของ
องค์กรเพิ่มพนูขึน้ 

 

                                     ผู้ทบทวน / ผู้อนมุตัิ : ……………………………………………. (CKO / ผู้บริหารระดบัสงูสดุ) 
        
 
ถ้าใช้วิธีอ่ืนๆ ในการประเมินองค์กรตนเองเร่ืองการจดัการความรู้  (เป็นวิธีอ่ืนๆท่ีองค์กรมีความเข้าใจ หรือได้มี
การจดัท ามาแล้ว)     และเม่ือประเมินแล้วให้ระบรุายละเอียดลงในแบบฟอร์ม 10 ดงันี ้
 
แบบฟอร์มที่ 10  รายงานผลการประเมินองค์กรตนเองเร่ืองการจัดการความรู้ (กรณีใช้วิธีอืน่ๆ) 
ช่ือหนว่ยงาน…………………………………………………………………………………………………..             
วนัท่ีประเมิน ……………………………………………………………………………………………………หน้าที่…/… 

หวัข้อที่ประเมินองค์กรตนเองเร่ืองการจดัการความรู้ ผลการประเมิน  (สิง่ที่มีอยู/่ท าอยู)่ 

  
  
  
  
  
  
  
                                     ผู้ทบทวน / ผู้อนมุตัิ : ……………………………………………. (CKO / ผู้บริหารระดบัสงูสดุ) 
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4.9    จากแบบฟอร์ม 5-9 หรือ 10 ให้น าข้อมลูท่ีได้จากการประเมินองค์กรตนเอง มาใช้ในการก าหนดกิจกรรม
และรายละเอียดตา่งๆ ในแผนการจดัการความรู้ (KM Action Plan)ในแบบฟอร์ม 11 และ 12  
 
4.10   เพ่ือให้การจดัท าแผนการจดัการความรู้ (KM Action Plan) มีประสิทธิผลมากขึน้  ให้องค์กรประเมิน 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success Factor) ส าหรับการวางระบบการจดัการความรู้ และการน าระบบไป
ปฏิบตัิ     แล้วให้องค์กรระบ ุมา  5  ปัจจยัหลกั เพ่ือใช้เป็นบรรทดัฐานการจดัท าแผนการจดัการความรู้ ( KM 
Action Plan) ให้สามารถน าระบบไปปฏิบตัไิด้อย่างเป็นรูปธรรมภายในหน่วยงาน 
 
4.11  การจดัท าแผนการจดัการความรู้  (KM Action Plan) ควรจะพิจารณาการเช่ือมโยงกับข้อเสนอการ
เปล่ียนแปลง (Blueprint for Change) ตามประเดน็ยทุธศาสตร์ ท่ีได้ปฏิบตัิตามข้อเสนอไปแล้ว หรือท่ีอยู่ในช่วง
ก าลงัปฏิบตั ิ ซึง่องค์กรได้คดัเลือกไว้ในแผนปี งบประมาณ  พ.ศ. 2548  เชน่ 
    4.11.1  KM Team  ต้องประกอบด้วยใคร  ต าแหน่งงานใด หน่วยงานใด เพ่ือมาช่วยใน การท าตาม
เป้าหมาย KM  ท่ีเลือกไว้    ก็ควรจะเช่ือมโยงกบัหวัข้อเร่ือง การจดัแบง่งานและหน้าท่ี   เพ่ือให้เป็นหน่วยงาน
หนึง่ของแผนผงัโดยรวมขององค์กร  
   4.11.2  ถ้าเร่ืองใดต้องได้รับความรู้จากการฝึกอบรม ก็ควรจะเช่ือมโยงกบัหวัข้อ บคุลากร 
   4.11.3  ถ้าเร่ืองใดต้องการใช้เทคโนโลยี เชน่ ด้าน IT ก็ควรจะเช่ือมโยงกบัหวัข้อเทคโนโลยี 
 
4.12  การจดัท าแผนการจดัการความรู้  (KM Action Plan)  ควรจะก าหนดวนัเวลาเพิ่มเติมในเร่ืองตอ่ไปนีไ้ว้
ด้วย 
    4.12.1 วนัเวลาท่ีผู้บริหารระดบัสงูสดุ, CKO และทีมงาน KM  ประชมุทบทวนร่วมกนัเป็นช่วงระยะเวลาตาม
ความเหมาะสมภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 
    4.12.2 วนัเวลานดัท่ีปรึกษาเข้าตดิตามผลการด าเนินงานตาม  KM Action Plan  โดย 
            ส่วนราชการและจงัหวดั จะต้องจดัเตรียมเนือ้หาเพ่ือไว้น าเสนอท่ีปรึกษาถึงความคืบหน้าของผลงาน
เป็นระยะตามความเหมาะสมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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แบบฟอร์ม ส าหรับใช้จัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)  
 จากแบบฟอร์ม 5-9 หรือ 10 ให้น าข้อมลูท่ีได้จากการประเมินองค์กรตนเอง และการก าหนดปัจจยัแห่ง

ความส าเร็จ (Key Success Factor) มาใช้ในการก าหนดกิจกรรมและรายละเอียดต่างๆ ในแผนการ
จดัการความรู้ (KM Action Plan)ในแบบฟอร์ม 10 และ 11 ตามล าดบั 

 แบบฟอร์ม 11 เป็นแผนการจดัการความรู้ ในส่วนของการก าหนดกระบวนการจดัการความรู้ (KM 
Process) เพ่ือให้การจดัท าการจดัการความรู้ขององค์กรด าเนินไปอยา่งมีระบบ 

 แบบฟอร์ม 12 เป็นแผนการจดัการความรู้ ในสว่นของการก าหนดปัจจยัแวดล้อมภายในองค์กร ท่ีจะท า
ให้การจดัการความรู้เกิดขึน้ได้และมีความยัง่ยืน โดยใช้กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง 
(Change Management Process) เพ่ือให้กระบวนการจดัการความรู้ มีชีวิตหมุนต่อไปได้อย่าง
ตอ่เน่ือง  

 
แบบฟอร์ม 11 ‟ แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 
ช่ือหนว่นงาน : ……………………………………………………………………………………………………………. 
เป้าหมาย KM (Desired State) : ………………………………………………………………………………………… 
หนว่ยที่วดัผลได้เป็นรูปธรรม : …………………………………………………………………………………………… 
ล าดบั กิจกรรม วิธีการสู่

ความส าเร็จ 
ระยะเวลา ตวัชีว้ดั เป้าหมาย เคร่ืองมือ/

อปุกรณ์ 

งบประมาณ ผู้ รับผิดชอบ  สถานะ 

1 การบง่ชีค้วามรู้         
2 การสร้างและ

แสวงหาความรู้ 
        

3 การจดัความรู้
ให้เป็นระบบ 

        

4 การประมวล
และกลัน่กรอง
ความรู้ 

        

5 การเข้าถงึ
ความรู้ 

        

6 การแบง่ปัน
แลกเปลีย่น
ความรู้ 

        

7 การเรียนรู้         
ผู้ทบทวน/อนมุตัิ : นายกรม นวตักรรม (CKO / ผู้บริหารระดบัสงูสดุ) 

 
 



คู่มือการจัดการความรู้ : จากทฤษฎสีู่การปฏิบตั ิ                                                                                      หน้า 22 
 

                                                                    

แบบฟอร์ม 12 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจดัการการเปลี่ยนแปลง 
(Change Management Process) 
ช่ือหนว่นงาน : ……………………………………………………………………………………………………………… 
เป้าหมาย KM (Desired State) : ………………………………………………………………………………………….. 
หนว่ยที่วดัผลได้เป็นรูปธรรม : …………………………………………………………………………………………….. 
ล าดบั กิจกรรม วิธีการสู่

ความส าเร็จ 
ระยะเวลา ตวัชีว้ดั เป้าหมาย เคร่ืองมือ/

อปุกรณ์ 

งบประมาณ ผู้ รับผิดชอบ  สถานะ 

1 การเตรียมการ
และ
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรม 

        

2 การสือ่สาร         
3 กระบวนการ

และเคร่ืองมือ 
        

4 การเรียนรู้         
5 การวดัผล         
6 การยกยอ่ง

ชมเชยและการ
ให้รางวลั 

        

ผู้ทบทวน/อนมุตัิ : นายกรม นวตักรรม (CKO / ผู้บริหารระดบัสงูสดุ) 
 

เม่ือจดัท าแผนการจดัการความรู้ (Km Action Plan) ตามแบบฟอร์ม 11 -12 เรียบร้อยแล้ว ให้องค์กรจดัท า
แบบฟอร์ม 13 เพ่ือสรุปงบประมาณการด าเนินงานตามแผนการจดัการความรู้ ดงันี ้
แบบฟอร์ม 13  สรุปงบประมาณการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้                          
ชื่อหน่วนงาน……………………………………………………………………………………………………………… 
เป้าหมาย KM (Desired State) :………………………………………………………………………………………… 
หน่วยที่วดัผลได้เป็นรูปธรรม : …………………………………………………………………………………………… 

ล าดบั กิจกรรมตามแผนการจดัการความรู้ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ปี พ.ศ.2549 ปี พ.ศ. …… 

                     
                     
                     
                     
                     
                     

                                  ผู้ทบทวน / ผู้อนมุตั ิ: ……………………………………………. (CKO / ผู้บริหารระดบัสงูสดุ) 
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บทที่ 5 : การก าหนดโครงสร้างทมีงาน KM 
 
โครงสร้างทีมงาน  KM 

 
 
1. การประกาศแตง่ตัง้โครงสร้างทีมงาน KM   ขอให้ระบถุึง   ช่ือ-นามสกลุ,  ต าแหน่งงาน  และหน่วยงานท่ี
สงักดัอยูต่ามผงัองค์กรปัจจบุนั  พร้อมด้วยรายละเอียดหน้าท่ีและความรับผิดชอบของทกุต าแหนง่ 
 
2. ทีมงาน KM  ท่ีต้องด าเนินการตามเป้าหมาย KM  ท่ีเลือกไว้   ควรจะเช่ือมโยงกบัหวัข้อเร่ือง การจดัแบง่งาน
และหน้าท่ี  ใน Blueprint  for Changeเพ่ือให้เป็นหนว่ยงานหนึง่ของแผนผงัโดยรวมขององค์กร 
 
3. การพิจารณาโครงสร้างทีมงาน KM  เพ่ือจะมีบคุลากรท่ีต้องเก่ียวข้องและ/หรือ มีส่วนท่ีต้องสนบัสนนุตอ่การ
ด าเนินการตามเป้าหมาย  KM  ท่ีเลือกไว้ให้บรรลผุลส าเร็จตามแผนนัน้  มีกลุม่บคุลากรท่ีควรพิจารณาดงันีคื้อ 
3.1. ผู้บริหารระดบัสงูสดุ จะต้องมีสว่นร่วมในการก าหนดโครงสร้างทีมงาน KM 
3.2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงานตามเป้าหมาย KM  (Work Process Owner)  ควรประกอบด้วย  ผู้บริหาร
ระดบัสงูของหนว่ยงานนัน้, ผู้ รับผิดชอบกระบวนงานนัน้ 
3.3. หน่วยข้ามสายงาน  (Cross Functional Unit)  ท่ีต้องเก่ียวข้อง และ/หรือ  มีส่วนท่ีต้องสนบัสนนุตอ่การ
ด าเนินการตามเป้าหมาย  KM  เช่น หน่วยงาน  IT, ทรัพยากรบคุคล, ส่ือสาร/ประชาสมัพนัธ์, หน่วยพิจารณา

หัวหน้า 

ทีมงาน 

ที่ปรึกษา 

เลขานุการ 

- ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ เช่น ทรัพยากร  
- ให้ค าปรึกษาแนะน าและร่วมประชุมเพื่อการตัดสนิใจแก่คณะท างาน 

- จัดท าแผนงานการจัดการความรู้ในองค์กรเพื่อน าเสนอประธาน 
- รายงานผลการด าเนินงานและความคืบหน้าต่อประธาน 
- ผลักดัน ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไข 
- ประสานงานกับคณะที่ปรึกษาและคณะทมีงาน 

- ด าเนินการตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย 
- จัดท ารายงานความคืบหน้าของงานในส่วนที่รับผิดชอบ 
- เป็น “แบบอย่างที่ดี” ในเร่ืองการจัดการความรู้ 
- เป็น Master Trainer ด้านการจัดการความรู้ 

ประธาน 
(CKO) 

- ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการด าเนินการ 
  และอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึน้กับคณะท างาน 

- นัดประชุมคณะท างานและท ารายงานการประชุม 
- รวบรวมรายงานความคืบหน้าการด าเนินงาน 
- ประสานงานกับคณะทมีงานและหวัหน้า 
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ภาพรวมคา่ใช้จา่ยขององค์กร  ฯลฯ ควรประกอบด้วย  ผู้บริหารระดบัสงูของหน่วยงานนัน้ , ตวัแทนผู้ รับผิดชอบ
หนว่ยงาน 
3.4. หนว่ยงาน /บคุคลอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม และผู้บริหารระดบัสงูสดุต้องการมอบหมาย 
 
4. กรณีท่ีการจัดการความรู้ขององค์กร  มีความจ าเป็นและสามารถจะจัดสรรงบประมาณได้  เพ่ือจะน า
เทคโนโลยีด้าน IT มาใช้  ควรจะมีหนว่ยงาน IT เข้าร่วมทีมงาน KM ด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการจัดการความรู้ : จากทฤษฎสีู่การปฏิบตั ิ                                                                                      หน้า 25 
 

                                                                    

ภาคผนวก  ก 
 
ภาคผนวก  ก : ( ก าหนดการ และ เอกสารท่ีต้องส่งมอบให้ส านักงาน กพร. ) 
ก าหนดการสง่มอบงาน  การพฒันาการจดัการความรู้เพ่ือสนบัสนนุประเดน็ยทุธศาสตร์ ของสว่นราชการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 
1. ตามตวัชีว้ดัท่ี 13.1 ระยะเวลาของการสง่มอบแผนการจดัการความรู้เพ่ือสนบัสนนุประเดน็ยทุธศาสตร์ 
    + ต้องสง่มอบงาน   ตามเกณฑ์การให้คะแนน ของกรอบการประเมินผล มิติท่ี 4 
2. ตามตวัชีว้ดัท่ี 13.2 ระดบัคณุภาพของแผนการจดัการความรู้เพ่ือสนบัสนนุประเด็นยทุธศาสตร์ และกรณีท่ี
ต้องปรับหรือแก้ไขตามข้อเสนอแนะของท่ีปรึกษา  
    + ต้องสง่มอบงาน   ภายในวนัท่ีตามกรอบการประเมินผล มิตท่ีิ 4  
3. ตามตวัชีว้ดัท่ี 13.3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการจดัการความรู้เพ่ือสนบัสนนุประเดน็
ยทุธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2549  
    + ต้องสง่มอบงาน   ตามแผนการจดัการความรู้ของสว่นราชการท่ีน าเสนอไว้ 
    หมายเหต ุ ให้อ้างอิงตามเอกสารกรอบการประเมินผลการปฏิบตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 2549 
 
ก าหนดการส่งมอบงาน  การพัฒนาการจัดการความรู้เพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ของจังหวัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 
1. ตามตวัชีว้ดัท่ี 11.1 ระยะเวลาของการสง่มอบแผนการจดัการความรู้เพ่ือสนบัสนนุประเดน็ยทุธศาสตร์ 
    + ต้องสง่มอบงาน   ตามเกณฑ์การให้คะแนน ของกรอบการประเมินผล มิติท่ี 4 
2. ตามตวัชีว้ดัท่ี 11.2 ระดบัคณุภาพของแผนการจดัการความรู้เพ่ือสนบัสนนุประเด็นยทุธศาสตร์ และกรณีท่ี
ต้องปรับหรือแก้ไขตามข้อเสนอแนะของท่ีปรึกษา  
    + ต้องสง่มอบงาน   ภายในวนัท่ีตามกรอบการประเมินผล มิตท่ีิ 4 
3. ตามตวัชีว้ดัท่ี 11.3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการจดัการความรู้เพ่ือสนบัสนนุประเดน็
ยทุธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2549  
    + ต้องสง่มอบงาน   ตามแผนการจดัการความรู้ของจงัหวดัท่ีน าเสนอไว้ 
    หมายเหต ุ ให้อ้างอิงตามเอกสารกรอบการประเมินผลการปฏิบตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 2549 
 
รายการเอกสารท่ีต้องส่งมอบให้ส านักงาน กพร. 
1. ประกาศแตง่ตัง้ทีมงาน KM และ CKO (Chief Knowledge Officer) พร้อมรายละเอียดหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบ 
2. แบบฟอร์ม 1 ขอบเขต KM  (KM Focus Area)  
3. แบบฟอร์ม 2 การตดัสินใจเลือกขอบเขต KM  (KM Focus Area)  
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4. แบบฟอร์ม 3 เป้าหมาย KM  (Desired State) 
5. แบบฟอร์ม 4 Check List  ทวนสอบการก าหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และเป้าหมาย KM  
(Desired State)            
6. แบบฟอร์ม 5 ‟ 9 แบบประเมินตนเองเร่ืองการจดัการความรู้ หมวด 1 ‟  หมวด 5 
7. แบบฟอร์ม 10 : รายงานผลการประเมินองค์กรตนเองเร่ืองการจดัการความรู้ (กรณีวิธีอ่ืนๆ) 
8. แบบฟอร์ม 11-12 : แผนการจดัการความรู้  (KM Action Plan) 
9. แบบฟอร์ม 13 : สรุปงบประมาณการด าเนินงานตามแผนการจดัการความรู้ 
10. รายช่ือผู้ มีส่วนร่วมตดัสินใจเลือกขอบเขต KM  เป้าหมาย KM และการประเมินองค์กรตนเองเร่ืองการ
จดัการความรู้  
11.ข้อเสนอการเปล่ียนแปลง (Blueprint for Change) ตามประเด็นยทุธศาสตร์ท่ีองค์กรได้คดัเลือกไว้ในแผนปี 
2548  เฉพาะส่วนท่ีได้น ามาจดัการความรู้เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา (กรณีท่ีเลือกท า KM จาก Blueprint ปี 
2548) 
หมายเหตุ   เอกสารตามข้อ 1 ถึง 9 ต้องมีผู้บริหารระดบัสูงสดุ และ CKO ลงนามรับรองโดยต้องส่งตรงตาม
ก าหนดการส่งมอบงาน  และได้กรอกรายละเอียดของเอกสารทัง้หมดครบถ้วน  สามารถน าไปปฏิบตัิได้จริง 
ก่อนจัดส่ง ให้ส านกังาน กพร. 
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ภาคผนวก ข - แบบฟอร์ม 

 
 

 
สารบัญ 

                                                                                                           หน้า 
1. บทสรุปผู้บริหาร                                                                                                                    …..                                                                                                               
    - ประกาศแตง่ตัง้ทีมงาน KM  และ CKO (Chief Knowledge Officer)                                        ….. 
     พร้อมรายละเอียดหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
2. ขอบเขต KM  (KM Focus Area)                                                                                            …. 
3. เป้าหมาย KM (Desired State)                                                                                              …. 
4. การประเมินตนเองเร่ืองการจดัการความรู้  และสรุปผลการประเมินตนเอง                                 …. 
5. ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ (Key Success Factor)                                                                       …. 
6. แผนการจดัการความรู้ (KM Action Plan)                                                                              …. 
7. งบประมาณการด าเนินงานการจดัการความรู้                                                                         …. 
ภาคผนวก : ข้อเสนอการเปล่ียนแปลง (Blueprint for Change) ตามประเด็นยทุธศาสตร์              …. 
ท่ีองค์กรได้คดัเลือกไว้ในแผนปี 2548 
 
 

  
ค ารับรองค ารับรอง  

การปฏิบัติการปฏิบัติราชการ ราชการ   

ประจ าปีงบประมาณ พประจ าปีงบประมาณ พ..ศศ..  22554499  

ด้านการพฒันาการจัดการความรู้ในองค์กร ด้านการพฒันาการจัดการความรู้ในองค์กร   

ตามยุทธศาสตร์ตามยุทธศาสตร์ …………………………. 
  

จดัท ำโดยจดัท ำโดย  
  

กรมกรม//  จงัหวดั จงัหวดั ………………………………..  
วนัท่ี วนัท่ี ……..  //  ……....  //  …………  
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1. บทสรุปผู้บริหาร 
……………………………………………………………………………………………………………………   
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
1.1 ประกาศแต่งตัง้ทีมงาน KM  และ CKO (Chief Knowledge Officer)  
     พร้อมรายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบ 
……………………………………………………………………………………………………………………   
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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1.2 ขอบเขต KM  (KM Focus Area)   

 ขอบเขต KM (KM Focus Area)  ท่ีสนบัสนนุประเดน็ยทุธศาสตร์ทัง้หมดประกอบด้วย 
            1.  ………………………………………………………………………….. 
            2.  ………………………………………………………………………….. 

         3…………………………………………………………………………..         
…………………………………………………………………………..                  
…………………………………………………………………………..            
…………………………………………………………………………..             

 ขอบเขต KM (KM Focus Area) ท่ีจะเลือกด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 
2549 (ได้คะแนนสงูสดุ) คือ   …………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
1.3 เป้าหมาย KM (Desired State) 

 เป้าหมาย KM (Desired State) ทัง้หมด ท่ีสอดรับกบัขอบเขต KM ท่ีจะเลือกด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2549  ประกอบด้วย 

            1.  ………………………………………………………………………….. 
            2.  ………………………………………………………………………….. 

         3…………………………………………………………………………..         
…………………………………………………………………………..                  
…………………………………………………………………………..            
…………………………………………………………………………..            
………………………………………………………………………….. 

 เป้าหมาย KM (Desired State) เพียงเป้าหมายเดียว ท่ีทีมงานจะเลือกด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2549  คือ ……………..……………….. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
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1.4 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success Factor)   
       ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ (Key Success Factor)  เพ่ือให้ด าเนินการจดัการความรู้ตามเป้าหมาย KM  
       ท่ีเลือกท า สามารถน าไปปฏิบตัไิด้อยา่งเป็นรูปธรรมภายในองค์กร  คือ 
           1.  ………………………………………………………………………….. 
            2.  ………………………………………………………………………….. 

         3…………………………………………………………………………..         
…………………………………………………………………………..                  
…………………………………………………………………………..            
…………………………………………………………………………..            
………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 

 
 
 
แบบฟอร์ม 1 ขอบเขต KM (KM Focus Areas) ของหน่วยงาน ……………….................... 

ขอบเขต KM ที ่
(KM Focus Areas) 

ประโยชน์ที่จะได้รับจากขอบเขต KM ที่มีตอ่ 
 ประชาชนไทย / 
ชาวตา่งชาต/ิ 

ชมุชน 

ข้าราชการ ของ
หนว่ยงานตนเอง 

กระทรวง กรม กอง 
ของหนว่ยงานอื่น 

รัฐบาล 
Outsource 

ของ
หนว่ยงาน 

1. ………………………………… 1……………… 1……………… 1.……………... 1.…………. 1.…………. 

2. ………………………………… 
2.1 ………….. 
2.2 ………….. 

2.1 …...……… 2.1 .………… 
2.1…….. 
2.2 ……. 

2.1…….. 

3. ………………………………… 3.1………….. 
3.1 ………..… 
3.2 ………… 

3.1 .………… 3.1…….. 3.1…….. 

4. ………………………………… 4.1 …..……… 4.1 ……..…… 
4.1 .………… 
4.2 …………. 

4.1…….. 4.1…….. 

5. ………………………………… 5.1 …..……… 5.1 ……..…… 5.1 …………… 5.1 ……. 
5.1 ……. 
5.2 ……. 

n. ………………………………… n. …………… n. …….……… n. ….………… n. ……... n. ……... 
ผู้ทบทวน / ผู้อนมุตัิ :  ……………………………………………….  ( CKO / ผู้บริหารระดบัสงูสดุ ) 
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แบบฟอร์ม 2  การตัดสินใจเลือกขอบเขต KM ของหน่วยงาน ………………………….. 

เกณฑ์การก าหนดขอบเขต KM 
ขอบเขต KM 

ที่ …. 
ขอบเขต KM  

ที่ ... 
…....... 

ขอบเขต KM  
ที่ ... 

1.สอดคล้องกบัทิศทางและยทุธศาสตร์     
2.ปรับปรุงแล้วเห็นได้ชดัเจน (เป็นรูปธรรม)     
3.มีโอกาสท าได้ส าเร็จสงู     
4.ต้องท า  คนสว่นใหญ่ในองค์กรต้องการ     
5.ผู้บริหารให้การสนบัสนนุ     
6.เป็นความรู้ท่ีต้องจดัการอย่างเร่งดว่น     
7……………………………     
8.<อ่ืนๆ เพิ่มเตมิได้ ตามความเหมาะสม>     

รวมคะแนน     
หมายเหต ุ: เกณฑ์การให้คะแนน คือ มาก = 6, ปานกลาง = 3, น้อย = 1 
<เกณฑ์คะแนนสามารถปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมได้> 

ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ :  ……………………………………………….  ( CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด )   

 
 
แบบฟอร์ม 3  เป้าหมาย KM (Desired State) ของหน่วยงาน ………………………….. 
 

ขอบเขต KM (KM Focus Area) คือ  ………………………...………...…………………………….… 
 

เป้าหมาย KM  (Desired State) หน่วยท่ีวัดผลได้เป็นรูปธรรม 
เป้าหมาย KM ท่ี  ....…….………………………………..……. 
 

………………………………… 

เป้าหมาย KM ท่ี  ….......….………..…………………………. 
 

………………………………… 

...…………………..……………………………………………. 
 

………………………………… 

เป้าหมาย KM ที่องค์กรต้องการท าคือ เป้าหมาย KM ท่ี xx   
……….…………………………………………………………. 

 ………………………………… 

ผู้ทบทวน / ผู้อนมุตัิ :  ……………………………………  ( CKO / ผู้บริหารระดบัสงูสดุ )   
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แบบฟอร์ม 4  Check List  ทวนสอบการก าหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และเป้าหมาย KM  (Desired State)            
ชื่อหน่วนงาน : ……………………………………………………………………………..…วนัที่ :……/………/……… 
เป้าหมาย KM (Desired State) : ………………………………………………………………………………………… 
หน่วยที่วดัผลได้เป็นรูปธรรมตามเป้าหมาย KM : ………………………………………………………………………… 
ล าดบั รายการ Check List ระบรุายละเอียด 
1. กระบวนงาน (Work Process) ที่เกี่ยวข้อง 
1.1 กระบวนงานไหนบ้าง เช่ือมโยงกบัเป้าหมาย KM  
1.2 ขัน้ตอนไหนบ้าง เช่ือมโยงกบัเป้าหมาย KM  

1.3 
กระบวนงานไหนบ้าง  เช่ือมโยงกบัเป้าหมาย KM  และ สอดคล้องกบัประเด็น
ยทุธศาสตร์ปี 2548 ด้วย 

 

1.4 
ขัน้ตอนไหนบ้าง เช่ือมโยงกบัเป้าหมาย KM  และสอด คล้องกบัประเด็น
ยทุธศาสตร์ปี 2548 ด้วย 

 

1.5 คิดเป็นจ านวน กระบวนงานและขัน้ตอน เทา่ไร  

1.6 
อะไรคือตวัชีว้ดัของกระบวนงาน  ที่เช่ือมโยงกบัเป้าหมาย KM  และ สอดคล้อง
กบัประเด็นยทุธศาสตร์ปี 2548 ด้วย 

 

2. กลุ่มผู้เก่ียวข้องภายในองค์กร  
2.1 หน่วยงานไหนขององค์กร  ที่ต้องแบง่ปันแลกเปลี่ยน / Sharing K. 
2.2 ใครบ้างในหนว่ยงาน  ที่ต้องแบง่ปันแลกเปลี่ยน / Sharing  K.  
2.3 คิดเป็นจ านวนคน เทา่ไร  ที่ต้องแบง่ปันแลกเปลี่ยน / Sharing  K.  
2.4 หน่วยงานไหนขององค์กร  ที่ต้องเรียนรู้ / Learning  K.  
2.5 ใครบ้างในหนว่ยงาน  ที่ต้องเรียนรู้ / Learning  K.  
2.6 คิดเป็นจ านวนคน เทา่ไร  ที่ต้องเรียนรู้ / Learning  K.  

3. กลุ่มผู้เก่ียวข้องภายนอกองค์กร (ผู้ใช้บริการ / Outsource) 
3.1 องค์กรไหน  ที่ต้องแบง่ปันแลกเปลี่ยน / Sharing K.  
3.2 ใครบ้างในองค์กร  ที่ต้องแบง่ปันแลกเปลี่ยน / Sharing  K.  
3.3 คิดเป็นจ านวนคน เทา่ไร  ที่ต้องแบง่ปันแลกเปลี่ยน / Sharing  K.  
3.4 องค์กรไหน  ที่ต้องเรียนรู้ / Learning  K.  
3.5 ใครบ้างในองค์กร  ที่ต้องเรียนรู้ / Learning  K.  
3.6 คิดเป็นจ านวนคน เทา่ไร  ที่ต้องเรียนรู้ / Learning  K.  
4. ความรู้ที่จ าเป็น (EK/ TK) ในกระบวนงาน (Work Process) 

4.1 
มีความรู้ EK อะไรบ้าง ที่ต้องเข้ากระบวนการจดัการความรู้  เพ่ือปรับให้
ทนัสมยักบักาลเวลา (ระบมุาทัง้หมดเทา่ที่ท าได้) 

 

4.2 
มีความรู้ EK อะไรบ้าง ที่จดัการครัง้เดียวแล้วไมต้่องปรับอีกเลย (ระบมุา
ทัง้หมดเทา่ที่ท าได้) 

 

4.3 
มีความรู้ TK อะไรบ้าง ที่ต้องเข้ากระบวนการจดัการความรู้  เพ่ือปรับให้
ทนัสมยักบักาลเวลา  และอยูก่บัใครบ้าง  (ระบมุาทัง้หมดเทา่ที่ท าได้) 

 

4.4 
มีความรู้ TK อะไรบ้าง ที่จดัการครัง้เดยีวแล้วไมต้่องปรับอีกเลย  และอยูก่บัใคร
บ้าง  (ระบมุาทัง้หมดเทา่ที่ท าได้) 

 

4.5 จากข้อ 4.01, 4.02 ความรู้  EK อะไรบ้าง ที่เรามี  และ เรายงัไมมี่   
4.6 จากข้อ 4.03, 4.04 ความรู้  TK อะไรบ้าง ที่เรามี  และ เรายงัไมมี่   

                                     ผู้ทบทวน / ผู้อนมุตัิ : ……………………………………………. (CKO / ผู้บริหารระดบัสงูสดุ) 
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แบบฟอร์ม 5  แบบประเมินองค์กรตนเองเร่ืองการจัดการความรู้  หมวด 1 - กระบวนการจัดการความรู้ 
โปรดอ่านข้อความด้านล่างและประเมินว่าองค์กรของทา่นมีการด าเนินการในเร่ืองการจดัการความรู้อยู่ในระดบัใด   
 0 ‟ ไม่มีเลย / มีน้อยมาก         1 ‟ มีน้อย           2 - มีระดบัปานกลาง          3 - มีในระดบัท่ีดี           4 ‟ มีในระดบัท่ีดีมาก 

หมวด 1 กระบวนการจัดการความรู้ สิ่งที่มีอยู่ / ท าอยู่ 
 1.1.องค์กรมีการวเิคราะห์อย่างเป็นระบบ เพ่ือหาจดุแข็งจดุอ่อนในเร่ืองการจดัการความรู้  เพ่ือ
ปรับปรุงในเร่ืองความรู้   เช่นองค์กรยงัขาดความรู้ท่ีจ าเป็นต้องมี หรือองค์กรไม่ได้รวบรวม
ความรู้ท่ีมีอยู่ให้เป็นระบบ เพ่ือให้ง่ายตอ่การน าไปใช้ ไม่ทราบว่าคนไหนเก่งเร่ืองอะไร ฯลฯ  และ
มีวธีิการท่ีชดัเจนในการแก้ไข ปรับปรุง 

  

 1.2.องค์กรมีการแสวงหาข้อมลู/ความรู้จากแหล่งต่างๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากองค์กรท่ีมีการ
ให้บริการคล้ายคลงึกนั (ถ้ามี)  อย่างเป็นระบบและมีจริยธรรม 

 

 1.3  ทุกคนในองค์กร มีส่วนร่วมในการแสวงหาความคิดใหม่ ๆ   ระดับเทียบเคียง 
(Benchmarks) และ Best Practices จากองค์กรอ่ืนๆ   ท่ีมีลกัษณะคล้ายคลึงกนั  (บริการหรือ
ด าเนินงานท่ีคล้ายคลงึกนั ) และจากองค์กรอื่น ๆ ท่ีมีลกัษณะแตกตา่งกนัโดยสิน้เชิง 

 

 1.4  องค์กรมีการถ่ายทอด Best Practices อย่างเป็นระบบ  ซึง่รวมถึงการเขียน Best 
Practices ออกมาเป็นเอกสาร  และการจดัท าข้อสรุปบทเรียนท่ีได้รับ (Lessons Learned) 

  

 1.5  องค์กรเหน็คณุคา่ “Tacit Knowledge” หรือ ความรู้และทกัษะ ท่ีอยู่ในตวับุคลากร ซึง่เกิด
จากประสบการณ์และการเรียนรู้ของแตล่ะคน และให้มีการถ่ายทอดความรู้และทกัษะนัน้ ๆ  ทัว่
ทัง้องค์กร 

 

                                     ผู้ทบทวน / ผู้อนมุตัิ : ……………………………………………. (CKO / ผู้บริหารระดบัสงูสดุ) 
 
 
 
แบบฟอร์ม 6  แบบประเมินองค์กรตนเองเร่ืองการจัดการความรู้  หมวด 2 - ภาวะผู้น า 
โปรดอ่านข้อความด้านล่างและประเมินว่าองค์กรของทา่นมีการด าเนินการในเร่ืองการจดัการความรู้อยู่ในระดบัใด   
 0 ‟ ไม่มีเลย / มีน้อยมาก         1 ‟ มีน้อย           2 - มีระดบัปานกลาง          3 - มีในระดบัท่ีดี           4 ‟ มีในระดบัท่ีดีมาก 

หมวด 2  ภาวะผู้น า สิ่งที่มีอยู่ / ท าอยู่ 
 2.1 ผู้บริหารก าหนดให้การจดัการความรู้เป็นกลยทุธ์ท่ีส าคญัในองค์กร 
 

  

 2.2  ผู้บริหารตระหนกัว่า ความรู้เป็นสินทรัพย์ (Knowledge Asset)  ท่ีสามารถน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์กบัองค์กรได้  และมีการจดัท ากลยุทธ์ท่ีชดัเจน  เพ่ือน าสินทรัพย์ความรู้ท่ีมีอยู่ไปใช้
ประโยชน์ (เช่น ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึน้  ให้บริการได้รวดเร็วและตรง
ตามความต้องการ  สร้างความพงึพอใจให้ผู้ ใช้บริการ เป็นต้น) 

 

 2.3 องค์กรเน้นเร่ืองการเรียนรู้ของบุคลากร   เพ่ือส่งเสริม Core Competencies เดิมท่ีมีอยู่ให้
แข็งแกร่งขึน้ และพฒันา Core Competencies ใหม่ๆ  (Core Competencies หมายถึง ความ
เก่งหรือความสามารถเฉพาะทางขององค์กร) 

 

 2.4 การมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ขององค์กร  เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ท่ีองค์กรใช้
ประกอบในการพิจารณาในการ ประเมินผล  และให้ผลตอบแทนบคุลากร 

 

                                     ผู้ทบทวน / ผู้อนมุตัิ : ……………………………………………. (CKO / ผู้บริหารระดบัสงูสดุ) 
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แบบฟอร์ม 7  แบบประเมินองค์กรตนเองเร่ืองการจัดการความรู้ หมวด 3 - วัฒนธรรมในเร่ืองการจัดการความรู้ 
โปรดอ่านข้อความด้านล่างและประเมินว่าองค์กรของทา่นมีการด าเนินการในเร่ืองการจดัการความรู้อยู่ในระดบัใด   
 0 ‟ ไม่มีเลย / มีน้อยมาก         1 ‟ มีน้อย           2 - มีระดบัปานกลาง          3 - มีในระดบัท่ีดี           4 ‟ มีในระดบัท่ีดีมาก 

หมวด 3  วัฒนธรรมในเร่ืองการจัดการความรู้ สิ่งที่มีอยู่ / ท าอยู่ 
 3.1 องค์กรส่งเสริมและให้การสนบัสนนุการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของบคุลากร  
 

  

 3.2 พนกังานในองค์กรท างาน  โดยเปิดเผยข้อมลูและมีความไว้เนือ้เช่ือใจกนัและกนั 
 

 

 3.3 องค์กรตระหนกัว่า  วตัถุประสงค์หลกัของการจดัการความรู้  คือ การสร้าง หรือเพิ่มพูน
คณุคา่ให้แก่ผู้ ใช้บริการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

 

 3.4 องค์กรส่งเสริมให้บุคลากร เกิดการเรียนรู้ โดยการให้อิสระในการคิด และการท างาน 
รวมทัง้กระตุ้นให้พนกังานสร้างสรรสิ่งใหม่ ๆ 

 

 3.5 ทกุคนในองค์กรถือวา่การเรียนรู้เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของทกุคน 
 

  

                                     ผู้ทบทวน / ผู้อนมุตัิ : ……………………………………………. (CKO / ผู้บริหารระดบัสงูสดุ) 
 
 
 แบบฟอร์ม 8  แบบประเมินองค์กรตนเองเร่ืองการจัดการความรู้   หมวด 4 - เทคโนโลยกีารจัดการความรู้ 
โปรดอ่านข้อความด้านล่างและประเมินว่าองค์กรของทา่นมีการด าเนินการในเร่ืองการจดัการความรู้อยู่ในระดบัใด   
 0 ‟ ไม่มีเลย / มีน้อยมาก         1 ‟ มีน้อย           2 - มีระดบัปานกลาง          3 - มีในระดบัท่ีดี           4 ‟ มีในระดบัท่ีดีมาก 

หมวด 4 – เทคโนโลยกีารจัดการความรู้ สิ่งที่มีอยู่ / ท าอยู่ 
 4.1.เทคโนโลยีท่ีใช้ช่วยให้ทุกคนในองค์กรส่ือสารและเช่ือมโยงกันได้อย่างทั่วถึงทัง้ภายใน
องค์กรและกบัองค์กรภายนอก   

  

 4.2.เทคโนโลยีท่ีใช้ก่อให้เกิดคลงัความรู้ขององค์กร  ( An Institutional Memory )  ท่ีทกุคนใน
องค์กรสามารถเข้าถงึได้ 

  

 4.3 เทคโนโลยีท่ีใช้ท าให้บุคลากรในองค์กรเข้าใจและใกล้ชิดผู้มาใช้บริการมากขึน้ เช่น ความ
ต้องการและความคาดหวงั พฤตกิรรมและความคดิ เป็นต้น 

  

 4.4 องค์กรพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเน้นความต้องการของผู้ใช้   

 4.5 องค์กรกระตือรือร้นท่ีจะน าเทคโนโลยีท่ีช่วยให้พนักงานส่ือสารเช่ือมโยงกันและ
ประสานงานกนัได้ดีขึน้ มาใช้ในองค์กร 

 

 4.6 ระบบสารสนเทศขององค์กรชาญฉลาด (Smart) ให้ข้อมูลได้ทนัทีท่ีเกิดขึน้จริง (Real 
Time) และข้อมลูสารสนเทศในระบบมีความเช่ือมโยงกนั 

  

                                     ผู้ทบทวน / ผู้อนมุตัิ : ……………………………………………. (CKO / ผู้บริหารระดบัสงูสดุ) 
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แบบฟอร์ม 9  แบบประเมินองค์กรตนเองเร่ืองการจัดการความรู้   หมวด 5 - การวดัผลการจัดการความรู้ 
โปรดอ่านข้อความด้านล่างและประเมินว่าองค์กรของทา่นมีการด าเนินการในเร่ืองการจดัการความรู้อยู่ในระดบัใด   
 0 ‟ ไม่มีเลย / มีน้อยมาก         1 ‟ มีน้อย           2 - มีระดบัปานกลาง          3 - มีในระดบัท่ีดี           4 ‟ มีในระดบัท่ีดีมาก 

หมวด 5  การวัดผลการจัดการความรู้ สิ่งที่มีอยู่ / ท าอยู่ 
5.1 องค์กรมีวธีิการท่ีสามารถเช่ือมโยง  การจดัการความรู้กบัผลการด าเนินการท่ีส าคญัของ
องค์กร  เช่น  ผลลพัธ์ในด้านผู้ใช้บริการ ด้านการพฒันาองค์กร ฯลฯ 

 

 5.2 องค์กรมีการก าหนดตวัชีว้ดัของการจดัการความรู้โดยเฉพาะ 
 

 

 5.3 จากตวัชีว้ดัในข้อ 5.2   องค์กรสร้างความสมดลุย์ระหว่างตวัชีว้ดัท่ีสามารถตีค่าเป็นตวัเงิน
ได้ง่าย  (เช่น ต้นทนุท่ีลดได้ ฯลฯ) กบัตวัชีว้ดัท่ีตีค่าเป็นตวัเงินได้ยาก  ( เช่น ความพงึพอใจของผู้
มาใช้บริการ การตอบสนองผู้ใช้บริการได้เร็วขึน้ การพฒันาบุคลากร ฯลฯ ) 

 

 5.4 องค์กรมีการจดัสรรทรัพยากรให้กบักิจกรรมตา่งๆ  ท่ีมีส่วนส าคญัท่ีท าให้ฐานความรู้ของ
องค์กรเพิ่มพนูขึน้ 

 

                                     ผู้ทบทวน / ผู้อนมุตัิ : ……………………………………………. (CKO / ผู้บริหารระดบัสงูสดุ) 
 
 
แบบฟอร์มที่ 10  รายงานผลการประเมินองค์กรตนเองเร่ืองการจัดการความรู้ (กรณีใช้วิธีอืน่ๆ) 
 

ช่ือหนว่ยงาน…………………………………………………………………………………………………..             
วนัท่ีประเมิน ……………………………………………………………………………………………………หน้าที่…/… 
 

 

หวัข้อที่ประเมินองค์กรตนเองเร่ืองการจดัการความรู้ 
 

ผลการประเมิน  (สิง่ที่มีอยู/่ท าอยู)่ 
 

  
  
  
  
  
  
  
                                     ผู้ทบทวน / ผู้อนมุตัิ : ……………………………………………. (CKO / ผู้บริหารระดบัสงูสดุ) 
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แบบฟอร์ม 11 ‟ แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 
ชื่อหน่วนงาน : ……………………………………………………………………………………………………………. 
เป้าหมาย KM (Desired State) : ………………………………………………………………………………………… 
หน่วยที่วดัผลได้เป็นรูปธรรม : …………………………………………………………………………………………… 
ล าดบั กิจกรรม วิธีการสู่

ความส าเร็จ 
ระยะเวลา ตวัชีว้ดั เป้าหมาย เคร่ืองมือ/

อปุกรณ์ 

งบประมาณ ผู้ รับผิดชอบ  สถานะ 

1 การบง่ชีค้วามรู้         
2 การสร้างและ

แสวงหาความรู้ 
        

3 การจดัความรู้ให้
เป็นระบบ 

        

4 การประมวลและ
กลัน่กรองความรู้ 

        

5 การเข้าถึงความรู้         
6 การแบง่ปัน

แลกเปลี่ยน
ความรู้ 

        

7 การเรียนรู้         
ผู้ทบทวน/อนมุตัิ : นายกรม นวตักรรม (CKO / ผู้บริหารระดบัสงูสดุ) 

 
แบบฟอร์ม 12 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจดัการการเปลี่ยนแปลง 
(Change Management Process) 
ชื่อหน่วนงาน : ……………………………………………………………………………………………………………… 
เป้าหมาย KM (Desired State) : ………………………………………………………………………………………….. 
หน่วยที่วดัผลได้เป็นรูปธรรม : …………………………………………………………………………………………….. 
ล าดบั กิจกรรม วิธีการสู่

ความส าเร็จ 
ระยะเวลา ตวัชีว้ดั เป้าหมาย เคร่ืองมือ/

อปุกรณ์ 

งบประมาณ ผู้ รับผิดชอบ  สถานะ 

1 การเตรียมการ
และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

        

2 การสื่อสาร         
3 กระบวนการและ

เคร่ืองมือ 
        

4 การเรียนรู้         
5 การวดัผล         
6 การยกยอ่งชมเชย

และการให้รางวลั 
        

ผู้ทบทวน/อนมุตัิ : นายกรม นวตักรรม (CKO / ผู้บริหารระดบัสงูสดุ) 
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แบบฟอร์ม 13  สรุปงบประมาณการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้                          
ช่ือหนว่นงาน……………………………………………………………………………………………………………… 
เป้าหมาย KM (Desired State) :………………………………………………………………………………………… 
หนว่ยที่วดัผลได้เป็นรูปธรรม : …………………………………………………………………………………………… 

ล าดบั กิจกรรมตามแผนการจดัการความรู้ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ปี พ.ศ.2549 ปี พ.ศ. …… 

                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                                  ผู้ทบทวน / ผู้อนมุตั ิ: ……………………………………………. (CKO / ผู้บริหารระดบัสงูสดุ) 
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ภาคผนวก ค – ตัวอย่าง 

 
 

 

สารบัญ 
                                                                                                                    หน้า 
1. บทสรุปผู้บริหาร                                                                                                                    …..                                                                                                               
    - ประกาศแตง่ตัง้ทมีงาน KM  และ CKO (Chief Knowledge Officer)                                      ….. 
     พร้อมรายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบ 
2. ขอบเขต KM  (KM Focus Area)                                                                                            …. 
3. เป้าหมาย KM (Desired State)                                                                                              …. 
4. การประเมินตนเองเร่ืองการจดัการความรู้  และสรุปผลการประเมินตนเอง                                 …. 
5. ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ (Key Success Factor)                                                                       …. 
6. แผนการจดัการความรู้ (KM Action Plan)                                                                              …. 
7. งบประมาณการด าเนินงานการจดัการความรู้                                                                         …. 
ภาคผนวก : ข้อเสนอการเปลีย่นแปลง (Blueprint for Change) ตามประเด็นยทุธศาสตร์              …. 
ที่องค์กรได้คดัเลอืกไว้ในแผนปี 2548 
 

 
 

  
ค ารับรองค ารับรอง  

การปฏิบัติราชการ การปฏิบัติราชการ   

ประจ าปีงบประมาณ พประจ าปีงบประมาณ พ..ศศ..  22554499  

ด้านการพฒันาการจัดการความรู้ในองค์กร ด้านการพฒันาการจัดการความรู้ในองค์กร   

ตามยุทธศาสตตามยุทธศาสตร์ร์ …………………………. 
  

  
จดัท ำโดยจดัท ำโดย  

  
กรมกรม//  จงัหวดั จงัหวดั ………………………………..  

วนัท่ี วนัท่ี ……..  //  ……....  //  …………  

หน้าปกเอกสารหน้าปกเอกสาร  
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1. บทสรุปผู้บริหาร 
                  
                    จากพระราชกฤษฎีกาวา่ด้วยหลกัเกณฑ์  และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  มาตรา 11  สว่น

ราชการมีหน้าที่พฒันาความรู้ในสว่นราชการ  เพื่อให้มีลกัษณะเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้อย่างสม ่าเสมอ   โดยต้อง
รับรู้ข้อมลูขา่วสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านตา่งๆ   เพื่อน ามาประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิราชการได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทัง้ต้องส่งเสริมและพฒันาความรู้    ความสามารถ   สร้าง
วิสยัทศัน์   และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสงักัด   ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้
ร่วมกนั... 

      เพื่อให้การปฏิบตัิราชการของสว่นราชการและจงัหวดั  เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และมีวิธีการบริหารที่ดี    จึงได้
น าการจัดการความรู้   (Knowledge Management) ซึ่งเป็นระบบการจดัการที่สามารถก าหนดขึน้   และน าไป
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยทางองค์กรได้จัดวางระบบการจัดการความรู้   และแผนการด าเนินงาน ไว้ดัง
รายการตอ่ไปนี ้

                                                                                                                                             
 
 
 
1.1 ประกาศแต่งตัง้ทีมงาน KM  และ CKO (Chief Knowledge Officer)  
     พร้อมรายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบ 
              เพื่อให้การจดัท าระบบการจดัการความรู้ด าเนินไปอยา่งมีประสทิธิผล หนว่ยงาน……………จึงได้ประกาศแตง่ตัง้
ทีมงาน KM และ CKO ดงัตอ่ไปนี ้  

1. นายกรม นวตักรรม เป็น CKO ซึง่มีหน้าที่และความรับผิดชอบดงันี ้
1.1 …………………….. 
1.2 ……………………. 
………………………… 

2. นาย……………..เป็น หวัหน้า KM Team  
3. นาง……………..เป็น KM Team 
4. นางสาว…………เป็น KM Team 
5. ………………………………….. 
6. ………………………………….. 
………………………………………. 

             โดย หวัหน้า KM Team มีหน้าที่และความรับผิดชอบดงันี ้
             ………………………………………………………………… 
             และ KM Team มีหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบดงันี ้
           …………………………………………………… 
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1.2 ขอบเขต KM  (KM Focus Area)   

 ขอบเขต KM (KM Focus Area)  ท่ีสนบัสนนุประเดน็ยทุธศาสตร์ทัง้หมดประกอบด้วย 
            1.  ………………………………………………………………………….. 
            2.  ………………………………………………………………………….. 

         3…………………………………………………………………………..         
…………………………………………………………………………..                  
…………………………………………………………………………..            
…………………………………………………………………………..             

 ขอบเขต KM (KM Focus Area) ท่ีจะเลือกด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในงบประมาณประจ าปี 
พ.ศ. 2549 (ได้คะแนนสงูสดุ) คือ   
…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
1.3 เป้าหมาย KM (Desired State) 

 เป้าหมาย KM (Desired State) ทัง้หมด ท่ีสอดรับกบัขอบเขต KM ท่ีจะเลือกด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2549  ประกอบด้วย 

            1.  ………………………………………………………………………….. 
            2.  ………………………………………………………………………….. 

         3…………………………………………………………………………..         
…………………………………………………………………………..                  
…………………………………………………………………………..            
…………………………………………………………………………..            
………………………………………………………………………….. 

 เป้าหมาย KM (Desired State) เพียงเป้าหมายเดียว ท่ีทีมงานจะเลือกด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2549  คือ ……………..……………….. 
……………………………………………………………………………………………………. 
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1.4 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success Factor)   
       ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ (Key Success Factor)  เพ่ือให้ด าเนินการจดัการความรู้ตามเป้าหมาย KM  
       ท่ีเลือกท า สามารถน าไปปฏิบตัไิด้อยา่งเป็นรูปธรรมภายในองค์กร  คือ 
           1.  ………………………………………………………………………….. 
            2.  ………………………………………………………………………….. 

         3…………………………………………………………………………..         
…………………………………………………………………………..                  
…………………………………………………………………………..            
…………………………………………………………………………..            
………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………… 
 

 
แบบฟอร์ม 1 ขอบเขต KM (KM Focus Areas) ของหน่วยงาน …กรมนวัตกรรม…….................... 

ขอบเขต KM ที ่
(KM Focus Areas) 

ประโยชน์ที่จะได้รับจากขอบเขต KM ที่มีตอ่ 
 ประชาชนไทย / 
ชาวตา่งชาต/ิ 

ชมุชน 

ข้าราชการ ของ
หนว่ยงานตนเอง 

กระทรวง กรม กอง 
ของหนว่ยงานอื่น 

รัฐบาล 
Outsourc

e ของ
หนว่ยงาน 

1. การเฝ้าระวงัสิง่แวดล้อมด้านน า้ 

1.1..มีส่วน ร่วมใน
กา รควบคุมดูแ ล
รักษา สวล.ด้านน า้
ได้อยา่งถกูต้อง 

1.1.ข ร ก .ที่
เก่ียวข้องทุกคน มี
ความ รู้ที่ ถูก ต้อง
เป็นมาตรฐานใน
การควบคมุ 
ดแูล สวล.ด้านน า้ 

1.1 ….…… 1.1 …. 1.1 ….… 

2. ………………………………… 
2.1 ………….. 
2.2 ………….. 

2.1 …...……… 2.1 .………… 
2.1…….. 
2.2 ……. 

2.1…….. 

3. ………………………………… 3.1………….. 
3.1 ………..… 
3.2 ………… 

3.1 .………… 3.1…….. 3.1…….. 

. ………………………………… 5.1 …..……… 5.1 ……..…… 5.1 …………… 5.1 ……. 
5.1 ……. 
5.2 ……. 

. ………………………………… n. …………… n. …….……… n. ….………… n. ……... n. ……... 
ผู้ทบทวน / ผู้อนมุตัิ :  ……นายกรม  นวัตกรรม…….  ( CKO / ผู้บริหารระดบัสงูสดุ ) 
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แบบฟอร์ม 2  การตัดสินใจเลือกขอบเขต KM ของหน่วยงาน …กรมนวัตกรรม……………….. 

เกณฑ์การก าหนดขอบเขต KM 
ขอบเขต KM 

ที่ 1 
ขอบเขต KM  

ที่ 2 
ขอบเขต KM  

ที่ 3 
 

1.สอดคล้องกบัทิศทางและยทุธศาสตร์ 6 6 3  
2.ปรับปรุงแล้วเห็นได้ชดัเจน (เป็นรูปธรรม) 3 3 1  
3.มีโอกาสท าได้ส าเร็จสงู 3 1 1  
4.ต้องท า  คนสว่นใหญ่ในองค์กรต้องการ 3 1 1  
5.ผู้บริหารให้การสนบัสนนุ 3 1 1  
6.เป็นความรู้ท่ีต้องจดัการอย่างเร่งดว่น 3 3 1  
7……………………………     
8. <อ่ืนๆ เพิ่มเตมิได้ ตามความเหมาะสม>     

รวมคะแนน 21 15 8  
หมายเหต ุ: เกณฑ์การให้คะแนน คือ มาก = 6, ปานกลาง = 3, น้อย = 1 
<เกณฑ์คะแนนสามารถปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมได้> 

ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ :  ……นายกรม นวัตกรรม…….  ( CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด )   

 
แบบฟอร์ม 3  เป้าหมาย KM (Desired State) ของหน่วยงาน …กรมนวัตกรรม……………….. 
ขอบเขต KM (KM Focus Area) คือ  1. การเฝ้าระวงัสิ่งแวดล้อมด้านน า้ 

เป้าหมาย KM  (Desired State) หน่วยท่ีวัดผลได้เป็นรูปธรรม 
เป้าหมาย KM ที ่1.1 โรงพยาบาลภายใต้การควบคมุดแูลของกรมฯ   สามารถ
จดัการความรู้ด้านควบคมุคณุภาพน า้เสยีให้ได้ตามกฎหมายหรือได้มาตรฐาน
ที่สงูกวา่ 

อยา่งน้อย 1 โรงพยาบาล น าระบบ
การจดัการความรู้ด้านควบคมุน า้เสยี
ใช้ควบคมุได้จริงภายในปี 2549 

เป้าหมาย KM ที ่1.2  กรมฯ  สามารถจดัการความรู้ด้านการรักษาสภาพแวด 
ล้อมของแหลง่น า้ที่อยูภ่ายใต้การควบคมุดแูลให้ได้ตามกฎหมายหรือได้
มาตรฐานท่ีสงูกวา่  

ข้าราชการในสงักดั ได้น าความรู้ไปใช้
ควบคมุได้จริง อยา่งน้อย 1 แหลง่น า้  
ภายในปี 2549 

...…………………..……………………………………………. 
 

………………………………… 

เป้าหมาย KM ที่องค์กรต้องการท าคือ เป้าหมาย KM ที ่1.2 กรมฯ  
สามารถจดัการความรู้ด้านการรักษาสภาพแวดล้อมของแหลง่น า้ที่อยูภ่ายใต้
การควบคมุดแูลให้ได้ตามกฎหมายหรือได้มาตรฐานท่ีสงูกวา่  

ข้าราชการในสงักดั ได้น าความรู้ไปใช้
ควบคมุได้จริง อยา่งน้อย 1 แหลง่น า้  
ภายในปี 2549 

ผู้ทบทวน / ผู้อนมุตัิ :  …นายกรม นวตักรรม……  ( CKO / ผู้บริหารระดบัสงูสดุ )   
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แบบฟอร์ม 4  Check List  ทวนสอบการก าหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และเป้าหมาย KM  (Desired State)            
ชื่อหน่วนงาน : กรมนวตักรรม                                                                                          วนัที่ : 5 ธันวาคม 2548 
เป้าหมาย KM (Desired State) : องค์กรสามารถจดัการความรู้ด้านการรักษาสภาพแวดล้อมของแหลง่น า้ที่อยูภ่ายใต้การควบคมุดแูลให้ได้ตาม 
                                                 กฎหมายหรือได้มาตรฐานที่สงูกวา่ 
หน่วยที่วดัผลได้เป็นรูปธรรมตามเป้าหมาย KM : ข้าราชการในสงักดัได้น าความรู้ไปใช้ควบคมุได้จริงอยา่งน้อย 1 แหลง่น า้ ภายในปี 2549 
ล าดบั รายการ Check List ระบรุายละเอียด 
1. กระบวนงาน (Work Process) ที่เกี่ยวข้อง 
1.1 กระบวนงานไหนบ้าง เช่ือมโยงกบัเป้าหมาย KM การรักษาสิ่งแวดล้อม 
1.2 ขัน้ตอนไหนบ้าง เช่ือมโยงกบัเป้าหมาย KM ………………………… 

1.3 
กระบวนงานไหนบ้าง  เช่ือมโยงกบัเป้าหมาย KM  และ สอดคล้องกบัประเด็น
ยทุธศาสตร์ปี 2548 ด้วย 

………………………… 

1.4 
ขัน้ตอนไหนบ้าง เช่ือมโยงกบัเป้าหมาย KM  และสอด คล้องกบัประเด็นยทุธศาสตร์
ปี 2548 ด้วย 

………………………….. 

1.5 คิดเป็นจ านวน กระบวนงานและขัน้ตอน เทา่ไร …………………………. 

1.6 
อะไรคือตวัชีว้ดัของกระบวนงาน  ที่เช่ือมโยงกบัเป้าหมาย KM  และ สอดคล้องกบั
ประเด็นยทุธศาสตร์ปี 2548 ด้วย 

……………………………. 

2. กลุ่มผู้เก่ียวข้องภายในองค์กร 
2.1 หน่วยงานไหนขององค์กร  ที่ต้องแบง่ปันแลกเปลี่ยน / Sharing K. ……………………………… 
2.2 ใครบ้างในหนว่ยงาน  ที่ต้องแบง่ปันแลกเปลี่ยน / Sharing  K. ……………………………… 
2.3 คิดเป็นจ านวนคน เทา่ไร  ที่ต้องแบง่ปันแลกเปลี่ยน / Sharing  K. ……………………………… 
2.4 หน่วยงานไหนขององค์กร  ที่ต้องเรียนรู้ / Learning  K. ……………………………… 
2.5 ใครบ้างในหนว่ยงาน  ที่ต้องเรียนรู้ / Learning  K. ……………………………… 
2.6 คิดเป็นจ านวนคน เทา่ไร  ที่ต้องเรียนรู้ / Learning  K. ……………………………… 

3. กลุ่มผู้เก่ียวข้องภายนอกองค์กร (ผู้ใช้บริการ / Outsource) 
3.1 องค์กรไหน  ที่ต้องแบง่ปันแลกเปลี่ยน / Sharing K. ……………………………… 
3.2 ใครบ้างในองค์กร  ที่ต้องแบง่ปันแลกเปลี่ยน / Sharing  K. ……………………………… 
3.3 คิดเป็นจ านวนคน เทา่ไร  ที่ต้องแบง่ปันแลกเปลี่ยน / Sharing  K. ……………………………… 
3.4 องค์กรไหน  ที่ต้องเรียนรู้ / Learning  K. ……………………………… 
3.5 ใครบ้างในองค์กร  ที่ต้องเรียนรู้ / Learning  K. ……………………………… 
3.6 คิดเป็นจ านวนคน เทา่ไร  ที่ต้องเรียนรู้ / Learning  K. ……………………………… 
4. ความรู้ที่จ าเป็น (EK/ TK) ในกระบวนงาน (Work Process) 

4.1 
มีความรู้ EK อะไรบ้าง ที่ต้องเข้ากระบวนการจดัการความรู้  เพ่ือปรับให้ทนัสมยักบั
กาลเวลา (ระบมุาทัง้หมดเทา่ที่ท าได้) 

……………………………… 

4.2 
มีความรู้ EK อะไรบ้าง ที่จดัการครัง้เดียวแล้วไมต้่องปรับอีกเลย (ระบมุาทัง้หมดเท่าท่ีท า
ได้) 

……………………………… 

4.3 
มีความรู้ TK อะไรบ้าง ที่ต้องเข้ากระบวนการจดัการความรู้  เพ่ือปรับให้ทนัสมยักบั
กาลเวลา  และอยูก่บัใครบ้าง  (ระบมุาทัง้หมดเทา่ที่ท าได้) 

……………………………… 

4.4 
มีความรู้ TK อะไรบ้าง ที่จดัการครัง้เดยีวแล้วไมต้่องปรับอีกเลย  และอยูก่บัใครบ้าง  
(ระบมุาทัง้หมดเทา่ที่ท าได้) 

……………………………… 

4.5 จากข้อ 4.1, 4.2 ความรู้  EK อะไรบ้าง ที่เรามี  และ เรายงัไมมี่  ……………………………… 
4.6 จากข้อ 4.3, 4.4 ความรู้  TK อะไรบ้าง ที่เรามี  และ เรายงัไมมี่  ……………………………… 

                                     ผู้ทบทวน / ผู้อนมุตัิ : ……………………………………………. (CKO / ผู้บริหารระดบัสงูสดุ) 
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แบบฟอร์ม 5  แบบประเมินองค์กรตนเองเร่ืองการจดัการความรู้  หมวด 1 - กระบวนการจัดการความรู้ 
โปรดอ่านข้อความด้านล่างและประเมินว่าองค์กรของทา่นมีการด าเนินการในเร่ืองการจดัการความรู้อยู่ในระดบัใด   
 0 ‟ ไม่มีเลย / มีน้อยมาก         1 ‟ มีน้อย           2 - มีระดบัปานกลาง          3 - มีในระดบัท่ีดี           4 ‟ มีในระดบัท่ีดีมาก 

หมวด 1 กระบวนการจัดการความรู้ สิ่งที่มีอยู่ / ท าอยู่ 
 1.1.องค์กรมีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพ่ือหาจุดแข็งจุดอ่อนในเร่ืองการจัดการความรู้   
เพ่ือปรับปรุงในเร่ืองความรู้   เช่นองค์กรยงัขาดความรู้ท่ีจ าเป็นต้องมี หรือองค์กรไม่ได้รวบรวม
ความรู้ท่ีมีอยู่ให้เป็นระบบ เพ่ือให้ง่ายต่อการน าไปใช้ ไม่ทราบว่าคนไหนเก่งเร่ืองอะไร ฯลฯ  
และมีวธีิการท่ีชดัเจนในการแก้ไข ปรับปรุง 

-  องค์กรมีการวิเคราะห์ SWOT ของ
องค์กร แต่ยังไม่ไ ด้ เชื่อมโยงถึงการ
จดัการความรู้ 

……………………………………………. 

 1.2.องค์กรมีการแสวงหาข้อมลู/ความรู้จากแหล่งตา่งๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากองค์กรท่ีมีการ
ให้บริการคล้ายคลงึกนั (ถ้ามี)  อย่างเป็นระบบและมีจริยธรรม 

-องค์กรมีการแสวงหาความรู้/ข้อมูลจาก
แหล่งต่างๆเม่ือจ าเป็นต้องใช้ แต่ไม่เป็น
ระบบ ตา่งคน ตา่งท า 
-…………………………………….. 

 1.3  ทุกคนในองค์กร มีส่วนร่วมในการแสวงหาความคิดใหม่ ๆ  ระดับเทียบเคียง 
(Benchmarks) และ Best Practices จากองค์กรอื่นๆ   ท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกนั  (บริการหรือ
ด าเนินงานท่ีคล้ายคลงึกนั ) และจากองค์กรอื่น ๆ ท่ีมีลกัษณะแตกตา่งกนัโดยสิน้เชิง 

- องค์กรมีการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ บ้าง 
แตไ่มเ่ป็นระบบ และท ากันเฉพาะกลุ่มงาน  
และยงัไมค่รอบคลมุทกุคน 
-………………………………………. 

 1.4  องค์กรมีการถ่ายทอด Best Practices อย่างเป็นระบบ  ซึง่รวมถึงการเขียน Best 
Practices ออกมาเป็นเอกสาร  และการจดัท าข้อสรุปบทเรียนท่ีได้รับ (Lessons Learned) 

- องค์กรมีการจัดท าวารสารความรู้เพื่อ
เผยแพร่ในบางเร่ือง แต่ยังไม่เป็นระบบ 
ใครอยากท าก็ท า 
-………………………………………. 

 1.5  องค์กรเห็นคณุค่า “Tacit Knowledge” หรือ ความรู้และทกัษะ ท่ีอยู่ในตวับุคลากร ซึง่
เกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้ของแต่ละคน และให้มีการถ่ายทอดความรู้และทกัษะนัน้ 
ๆ ทัว่ทัง้องค์กร 

- องค์กรเห็นคณุค่าของ Tacit Knowledge 
และพยายามกระตุ้ นให้มีการถ่ายทอด
ความรู้ แต่ไม่ได้ท าเป็นระบบ ส่วนใหญ่ 
มีการประชมุเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เป็น
กลุม่ยอ่ยๆ แตไ่มมี่รูปแบบชดัเจน 

- …………………….. 

                                                              ผู้ทบทวน / ผู้อนมุตัิ : ……นายกรม นวตักรรม……. (CKO / ผู้บริหารระดบัสงูสดุ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินองค์กรตนเองเร่ืองการจัดการความรู้ ด้วย KMAT ให้ประเมินให้ครบทัง้ 5 แบบฟอร์ม 
ได้แก่ แบบฟอร์มที่ 5-9  และให้เตมิรายละเอียดให้ครบทุกช่อง 
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แบบฟอร์มที่ 10  รายงานผลการประเมินองค์กรตนเองเร่ืองการจัดการความรู้ (กรณีใช้วิธีอืน่ๆ) 
 

ช่ือหนว่ยงาน…………………………………………………………………………………………………..             
วนัท่ีประเมิน ……………………………………………………………………………………………………หน้าที่…/… 
 

 

หวัข้อที่ประเมินองค์กรตนเองเร่ืองการจดัการความรู้ 
 

ผลการประเมิน  (สิง่ที่มีอยู/่ท าอยู)่ 
 

  
  
  
  
  
  
  
                                     ผู้ทบทวน / ผู้อนมุตัิ : ……………………………………………. (CKO / ผู้บริหารระดบัสงูสดุ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินองค์กรตนเองเร่ืองการจัดการความรู้ ถ้าไม่ได้ประเมินด้วย KMAT ให้ระบุหัวข้อที่
ประเมินและระบุส่ิงท่ีมีอยู่หรือท าอยู่ในแบบฟอร์มท่ี 10 นี ้และให้เตมิรายละเอียดให้ครบทุก

ช่อง 
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แบบฟอร์ม 11 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 
ชื่อหน่วนงาน : กรมนวตักรรม 
เป้าหมาย KM (Desired State) : องค์กรสามารถจดัการความรู้ด้านการรักษาสภาพแวดล้อมของแหลง่น า้ที่อยูภ่ายใต้การควบคมุดแูลให้ได้ 
                                                 ตามกฎหมายหรือได้มาตรฐานที่สงูกวา่ 
หน่วยที่วดัผลได้เป็นรูปธรรม : ข้าราชการในสงักดัได้น าความรู้ไปใช้ควบคมุได้จริงอยา่งน้อย 1 แหลง่น า้ ภายในปี 2549 
ล าดบั กิจกรรม วิธีการสู่

ความส าเร็จ 
ระยะเวลา ตวัชีว้ดั เป้าหมาย เคร่ืองมือ/

อปุกรณ์ 

งบประมาณ ผู้ รับผิดชอบ  สถานะ 

1 การบง่ชีค้วามรู้ 
-ความรู้ด้านการรักษา
สภาพแวดล้อมของ
แหลง่น า้ 
-ความรู้ด้านกฎหมาย
ของแหลง่น า้ 

 
-ท าการตรวจสอบ
ความรู้ในองค์กร 
เพื่อหา Gap 
ความรู้ท่ีมีกบั
ความรู้ท่ีต้องใช้ 
-……………… 

 
15 -30
ธ.ค.48 

 

ทะเบียน
รายการ
ความรู้ท่ี
ต้องใช้ด้าน
การรักษา
สภาพแวด
ล้อม 

 
จ านวนรายการ
ความรู้ด้านการ
รักษา
สภาพแวดล้อม
อยา่งน้อย 10 
รายการ 

 
-กระดาษ A4,
คอมพิวเตอร์, 
พริน้เตอร์ 
-………… 

 
-10,000 
บาท 
 
-………….. 

 
-อธิบดีกรม
, KM 
Team 
-……… 

 
…… 
 
…… 

2 การสร้างและ
แสวงหาความรู้ 
-ภายใน 
-ภายนอก 

 
 
……………. 
……………. 

 
 
………. 
………. 

 
 
……… 
……… 

 
 
………. 
………. 

 
 
………. 
………. 

 
 
………. 
………. 

 
 
……… 
……… 

 
 
…… 
….. 

3 การจดัความรู้ให้
เป็นระบบ 

- รวบรวมความรู้
เป็นหมวดหมูแ่ละ
จดัท าฐานข้อมลู
เป็น Knowledge 
Base 
-………………. 

1 -15 
ม.ค.48 
………….. 

มี
ฐานข้อมลู
ความรู้
ด้านการ
รักษา
สภาพแวด
ล้อมท่ี
น าไปใช้ได้ 

จ านวนความรู้ท่ี
น าไปใช้ได้จริง 
อยา่งน้อย 1 
รายการ 

 
-กระดาษ 
A4,
คอมพิวเตอร์
,   พริน้เตอร์ 
-………… 

 
-50,000 
บาท 
 
-………….. 

 
-อธิบดี
กรม, KM 
Team 
-……… 

 
….. 

4 การประมวลและ
กลัน่กรองความรู้ 

……………. 
……………. 

………. 
………. 

……… 
……… 

………. 
………. 

………. 
………. 

………. 
………. 

……… 
……… 

…… 
….. 

5 การเข้าถึงความรู้ ……………. 
……………. 

………. 
………. 

……… 
……… 

………. 
………. 

………. 
………. 

………. 
………. 

……… 
……… 

…… 
….. 

6 การแบง่ปัน
แลกเปลี่ยน
ความรู้ 

 
-จดัท ากิจกรรม 
COP, After Action 
Review 
-………………… 

 
1-15 มี.ค48 
………….. 

 
มีกิจกรรม 
CoP หวัข้อ
การรักษา
สภาพแวด
ล้อม 

จ านวนหวัข้อ 
CoP ด้านการ
รักษา
สภาพแวดล้อม 
อยา่งน้อย 5 
หวัข้อ 

-กระดาษ 
A4,
คอมพิวเตอร์
,   พริน้เตอร์ 
-ห้อง
ประชมุ. 

-30,000 
บาท 
 
-………….. 

-อธิบดี
กรม, KM 
Team 
-……… 

….. 

7 การเรียนรู้ ……………. 
……………. 

………. 
………. 

……… 
……… 

………. 
………. 

………. 
………. 

………. 
………. 

……… 
……… 

…… 
….. 

ผู้ทบทวน/อนมุตัิ : นายกรม นวตักรรม (CKO / ผู้บริหารระดบัสงูสดุ) 
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แบบฟอร์ม 12 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจดัการการเปลี่ยนแปลง 
(Change Management Process) 
ชื่อหน่วนงาน : กรมนวตักรรม 
เป้าหมาย KM (Desired State) : องค์กรสามารถจดัการความรู้ด้านการรักษาสภาพแวดล้อมของแหลง่น า้ที่อยูภ่ายใต้การควบคมุดแูลให้ได้ 
                                                 ตามกฎหมายหรือได้มาตรฐานที่สงูกวา่ 
หน่วยที่วดัผลได้เป็นรูปธรรม : ข้าราชการในสงักดัได้น าความรู้ไปใช้ควบคมุได้จริงอยา่งน้อย 1 แหลง่น า้ ภายในปี 2549 
ล าดบั กิจกรรม วิธีการสู่

ความส าเร็จ 
ระยะเวลา ตวัชีว้ดั เป้าหมาย เคร่ืองมือ/

อปุกรณ์ 

งบประมาณ ผู้ รับผิดชอบ  สถานะ 

1 การเตรียมการ
และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

-สง่เสริมให้
พนกังานเห็น
ความส าคญัของ
การจดัการความรู้ 
-……………… 

15 ธ.ค.48 
เป็นต้นไป 
………….. 

พนกังาน
ทราบ 
เป้าหมา
ย KM 
ของ
องค์กร 

จ านวน
พนกังานที
ทราบ
เป้าหมาย 
KM ของ
องค์กรอยา่ง
น้อย 50% 
ขององค์กร 

-กระดาษ 
A4,
คอมพิวเตอร์
,   พริน้เตอร์ 
-………… 

-30,000 
บาท 
 
-………….. 

-อธิบดีกรม, 
KM Team 
-…………. 

….. 

2 การสื่อสาร ……………. 
……………. 

………. 
………. 

……… 
……… 

………. 
………. 

………. 
………. 

………. 
………. 

……… 
……… 

…… 
….. 

3 กระบวนการและ
เคร่ืองมือ 

……………. 
……………. 

………. 
………. 

……… 
……… 

………. 
………. 

………. 
………. 

………. 
………. 

……… 
……… 

…… 
….. 

4 การเรียนรู้ ……………. 
……………. 

………. 
………. 

……… 
……… 

………. 
………. 

………. 
………. 

………. 
………. 

……… 
……… 

…… 
….. 

5 การวดัผล ……………. 
……………. 

………. 
………. 

……… 
……… 

………. 
………. 

………. 
………. 

………. 
………. 

……… 
……… 

…… 
….. 

6 การยกยอ่งชมเชย
และการให้รางวลั 

-การให้ของขวญั/
ของรางวลั 
-………………… 

15 ธ.ค.48 
เป็นต้นไป 
………….. 

พนกังาน
มีความ
เข้าใจ
การ
จดัการ
ความรู้ 

จ านวน
พนกังานท่ี
เข้าใจการ
จดัการ
ความรู้อยา่ง
น้อย 50% 
ขององค์กร 

-ของขวญั/ 
ของรางวลั 
-………… 

-50,000 
บาท 
 
-………….. 

-อธิบดีกรม, 
KM Team 
-…………. 

….. 

ผู้ทบทวน/อนมุตัิ : นายกรม นวตักรรม (CKO / ผู้บริหารระดบัสงูสดุ) 
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แบบฟอร์ม 13  สรุปงบประมาณการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้                          
ชื่อหน่วนงาน : กรมนวตักรรม 
เป้าหมาย KM (Desired State) : องค์กรสามารถจดัการความรู้ด้านการรักษาสภาพแวดล้อมของแหลง่น า้ที่อยูภ่ายใต้การควบคมุดแูลให้ได้
ตามกฎหมายหรือได้มาตรฐานที่สงูกวา่ 
หน่วยที่วดัผลได้เป็นรูปธรรม : ข้าราชการในสงักดัได้น าความรู้ไปใช้ควบคมุได้จริงอยา่งน้อย 1 แหลง่น า้ ภายในปี 2549 

ล าดบั กิจกรรมตามแผนการจดัการความรู้ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ปี พ.ศ.2549 ปี พ.ศ. …… 

1 กระบวนการจดัการความรู้ (KM Process)                    
1.1 ………………  xx,xxxx                    
1.2 ……………….  xx,xxxx                    
… ………………  xx,xxxx                    
2 กระบวนการบริหารจัดการการ

เปล่ียนแปลง (Change Management 
Process) 

                   

2.1 ………………  xx,xxxx                    
2.1 ……………….  xx,xxxx                    
…. ………………  xx,xxxx                    
                                              ผู้ทบทวน / ผู้อนมุตั ิ: ………นายกรม นวตักรรม ………. (CKO / ผู้บริหารระดบัสงูสดุ) 

 
 


