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โดย

นางกล่ินจันทน เขียวเจริญ

สํานักงาน ก.พ.ร.

แนวทางการใชกระบวนการจัดการความรู

เพื่อการพัฒนาผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธขององคกร

(Knowledge Management : KM)

แนวทางการใชกระบวนการจัดการความรูแนวทางการใชกระบวนการจัดการความรู

เพื่อการพัฒนาผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธขององคกรเพื่อการพัฒนาผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธขององคกร

((Knowledge Management : KM)Knowledge Management : KM)
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แนวคิดเร่ืองการจัดการความรู

แนวทางการสงเสริมใหมีการจัดการความรูในสวนราชการ

1.

2.

การจัดการความรู : ประเด็นการวัดผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ3.
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นิยาม ความรู

ความรู คือ  สารสนเทศท่ีผานกระบวนการคิด

เปรียบเทียบ เชื่อมโยงกับความรูอื่น จนเกิดเปน

ความเขาใจและนําไปใชประโยชนในการสรุปและ

ตัดสินใจในสถานการณตาง ๆ โดยไมจํากัดชวงเวลา

(Hideo Yamazaki)
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คุณคาของคุณคาของ ““ความรูความรู””

ความรูเปนสินทรัพย

ใชแลวไมมีวันหมด

ยิ่งใชยิ่งเพิ่ม

ยิ่งใชมากเทาไร ยิ่งมีคุณคาเพิม่มากขึ้น
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ความรูท่ีชัดแจงความรูท่ีชัดแจง
(Explicit Knowledge –

เปนความรูท่ีเปนเหตุเปนผล สามารถรวบรวมและถายทอด
ออกมาในรูปแบบตางๆ ได เชน หนังสือ คูมือ เอกสาร
และรายงานตางๆ ตลอดจนคนสามารถเขาถึงไดงาย)

ความรูท่ีฝงอยูในคนความรูท่ีฝงอยูในคน (Tacit Knowledge –เปนความรูท่ีอยูในตัว

คนแตละคน เกิดจากประสบการณ การเรียนรู หรือพรสวรรค ซึ่งถายทอดออกมาเปน

เอกสาร ลายลักษณอกัษรไดยาก สามารถแบงปนกันได เปนความรูทีทําใหเกิดการ

ไดเปรียบในการแขงขัน

อธิบายได
แตยังไมถูกนําไปบันทึก

อธิบายได
แตไมอยากอธิบาย อธิบายไมได

Tomohiro Takanashi

11

22 33

มี 2 ประเภทความรู
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เอกสาร (Document) - กฎ ระเบียบ

(Rule), วิธีปฏิบัติงาน (Practice)

ระบบ (System)

สื่อตางๆ – วีซีดี ดีวีดี เทป Internet

ความรูที่ฝงอยูในคนความรูที่ฝงอยูในคน

((Tacit Knowledge)Tacit Knowledge)

ความรูท่ีชัดแจงความรูท่ีชัดแจง

(Explicit Knowledge)(Explicit Knowledge)

ทักษะ (Skill )

ประสบการณ (Experience)

ความคิด (Mind of individual )

พรสวรรค (Talent )

การถายเทความรู
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วงจรความรูวงจรความรู ( (Knowledge SpiralKnowledge Spiral :: SECISECI Model)Model)

(( อางอิงจากอางอิงจาก :: NonakaNonaka & Takeuchi& Takeuchi ))

Socialization Externalization

Internalization Combination

ความรูที่ชัดแจง

(Explicit Knowledge)

ความรูท่ีชัดแจง

(Explicit Knowledge)

ความรูท่ีฝงอยูในคน (Tacit Knowledge)

ความรูท่ีฝงอยูในคน

(Tacit Knowledge)
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SocializationSocialization
การแบงปนและสรางความรู

จาก Tacit Knowledge ไปสู Tacit
Knowledge

โดยแลกเปล่ียนประสบการณตรงของผูท่ีส่ือสารระหวางกัน
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ExternalizationExternalization
การสรางและแบงปนความรูจากการแปลง

Tacit Knowledge เปน Explicit Knowledge
โดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร
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CombinationCombination
การแบงปนและสรางความรู

จาก Explicit Knowledge ไปสู Explicit Knowledge

โดยรวบรวมความรูประเภท Explicit ท่ีเรียนรู มาสราง

เปนความรูประเภท Explicit ใหมๆ
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InternalizationInternalization
การแบงปนและสรางความรู

จาก Explicit Knowledge ไปสู Tacit
Knowledge

โดยมักจะเกิดจากการนําความรูที่เรียนรูมาไปปฏิบัติจริง
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InternalizationInternalization
การแบงปนและสรางความรู

จาก Explicit Knowledge ไปสู Tacit
Knowledge

โดยมักจะเกิดจากการนําความรูที่เรียนรูมาไปปฏิบัติจริง
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องคประกอบสําคัญของวงจรความรูองคประกอบสําคัญของวงจรความรู
1. คน ถือวาเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุด

- เปนแหลงความรู

- เปนผูนําความรูไปใชใหเกิดประโยชน

2. เทคโนโลยี เปนเคร่ืองมือเพื่อใหคนสามารถคนหา จัดเก็บ

แลกเปลี่ยน นําความรูไปใชไดอยางงายและรวดเร็วขึ้น

3. กระบวนการความรู เปนการบรหิารจัดการเพื่อนําความรู

จากแหลงความรูไปใหผูใช เพื่อทําใหเกิดการปรับปรุงและ

นวัตกรรม
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ก.พ.ร.:การรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูในสวนราชการซ่ึงกระจัดกระจาย
อยูในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบเพ่ือใหทุกคนใน

องคการสามารถเขาถึงความรูและพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมท้ัง

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหองคการมีความ

สามารถในเชิงแขงขันสูงสุด

ความหมายการจัดการความรู



5 มกราคม 2550

6 มีนาคม 2550 16

แหลงเก็บความรูในองคกร

(คลังความรู)

สมองของพนักงาน

เอกสาร (กระดาษ)

เอกสาร (Electronic)

Knowledge Base (IT)

42%

26%

12%
20%

สมองของพนักงาน

เอกสาร (กระดาษ)

ฐานขอมูลความรู (Knowledge Base ,IT)

Electronic

Source: Survey of 400 Executives by Delphi
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จุดประสงคการทําจุดประสงคการทํา KM KM BSI Study: KM in Public Sector

ยกระดับคุณภาพ

และมาตรฐาน

การใหบริการ

ผลักดันใหเกิด

การสราง

นวัตกรรม

เพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการทํางาน

ชวยใหเกิดการ

เรียนรูและ

พัฒนาบุคลากร

เรียนรูเก่ียวกับ

ความตองการของ

ผูใชบริการไดดีข้ึน

และเร็วขึ้น
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แบงปนความรู

และการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ

ปลูกฝงความรับผิดชอบ

ในการแบงปนความรู

 นําประสบการณ

ในอดีตมาใชใหเปน

ประโยชน

นําความรูประยุกตเขาไปใน

ผลิตภัณฑ การบริการ

และกระบวนการ

ผลิตความรูเสมือน

เปนผลิตภัณฑ

ผลักดันใหมีการสราง

ความรูเพื่อนวตกรรม

จัดทําเครือขาย

ผูเช่ียวชาญ

มีความเขาใจและ

วัดคุณคาของความรู

ทําใหความรูเปน

ทรัพยสินท่ีมีความสําคัญ

 จัดทําฐานความรู

เกี่ยวกับลูกคา

ตัวอยางเปาหมายในการจัดการความรูตัวอยางเปาหมายในการจัดการความรู

Spansion

Source: Robert Osterhoff
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การจัดการความรูที่ดีจะชวยใหองคกร

• ปรับปรุงประสิทธิภาพ และเพิ่มผลผลิต ใหกับทุกภาคสวนขององคกร

• สรางนวัตกรรมและการเรียนรูรวมถึงการสงเสริมใหแสดงความคิดเห็น

และแลกเปลี่ยนความรูไดอยางเต็มที่

• เพิ่มคุณภาพและลดรอบเวลาในการใหบริการ

• ลดคาใชจาย โดยกําจัดกระบวนการที่ไมสรางคุณคาใหกับงาน

• ใหความสําคัญกับความรูของพนักงานและใหคาตอบแทนและรางวัลที่

เหมาะสม

ประโยชนของการจัดการความรู
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5. การเขาถึงความรู
(Knowledge

Access)

5. การเขาถึงความรู
(Knowledge

Access)

6. การแบงปน
แลกเปล่ียนความรู

(Knowledge Sharing)

6. การแบงปน
แลกเปล่ียนความรู

(Knowledge Sharing)

7. การเรียนรู
(Learning)

7. การเรียนรู
(Learning)

3. การจัดความรูใหเปนระบบ
(Knowledge Organization)

3. การจัดความรูใหเปนระบบ
(Knowledge Organization)

4. การประมวลและ
กล่ันกรองความรู

(Knowledge Codification
and Refinement)

4. การประมวลและ
กล่ันกรองความรู

(Knowledge Codification
and Refinement)

2. การสรางและแสวงหาความรู
(Knowledge Creation and Acquisition)

2. การสรางและแสวงหาความรู
(Knowledge Creation and Acquisition)

การ จัดการความรูในองคกร

1.

สํารวจความรู

4.

ถายทอด

3.

จัดเก็บ

สังเคราะห

2.

รวบรวม

พัฒนา

KM

การ

1. การบงช้ีความรู
(Knowledge Identification)

1. การบงช้ีความรู
(Knowledge Identification)
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กระบวนการจัดการความรูกระบวนการจัดการความรู
((Knowledge Management Process)Knowledge Management Process)

1. การบงช้ีความรู

(Knowledge Identification)
1. การบงช้ีความรู

(Knowledge Identification)

2. การสรางและแสวงหาความรู

(Knowledge Creation and Acquisition)
2. การสรางและแสวงหาความรู

(Knowledge Creation and Acquisition)

3. การจัดความรูใหเปนระบบ(Knowledge Organization)3. การจัดความรูใหเปนระบบ(Knowledge Organization)

4. การประมวลและกล่ันกรองความรู

(Knowledge Codification and Refinement)
4. การประมวลและกล่ันกรองความรู

(Knowledge Codification and Refinement)

5. การเขาถึงความรู (Knowledge Access)5. การเขาถึงความรู (Knowledge Access)

6. การแบงปนแลกเปลีย่นความรู (Knowledge Sharing)6. การแบงปนแลกเปลีย่นความรู (Knowledge Sharing)

7. การเรียนรู (Learning)7. การเรียนรู (Learning)

เราตองมีความรูเร่ืองอะไร

เรามคีวามรูเร่ืองน้ันหรือยัง
เราตองมีความรูเร่ืองอะไร

เรามคีวามรูเร่ืองน้ันหรือยัง

ความรูน้ันทําใหเกดิประโยชนกับองคกรหรือไม

ทําใหองคกรดีข้ึนหรือไม
ความรูน้ันทําใหเกดิประโยชนกับองคกรหรือไม

ทําใหองคกรดีข้ึนหรือไม

มีการแบงปนความรูใหกันหรือไมมีการแบงปนความรูใหกันหรือไม

เรานําความรูมาใชงานไดงายหรือไมเรานําความรูมาใชงานไดงายหรือไม

ความรูอยูท่ีใคร  อยูในรูปแบบอะไร

จะเอามาเก็บรวมกันไดอยางไร
ความรูอยูท่ีใคร  อยูในรูปแบบอะไร

จะเอามาเก็บรวมกันไดอยางไร

จะแบงประเภท หัวขออยางไรจะแบงประเภท หัวขออยางไร

จะทําใหเขาใจงายและสมบูรณอยางไรจะทําใหเขาใจงายและสมบูรณอยางไร



5 มกราคม 2550

6 มีนาคม 2550 22

กระบวนการจัดการความรูกระบวนการจัดการความรู
((Knowledge Management Process)Knowledge Management Process)

1. การบงชี้ความรู

(Knowledge Identification)
- การบงช้ีความรูท่ีองคกรจําเปนตองมี

- วิเคราะหรูปแบบและแหลงความรูท่ีมีอยู

1.1. การบงชี้ความรูการบงชี้ความรู

(Knowledge Identification)
- การบงช้ีความรูท่ีองคกรจําเปนตองมี

- วิเคราะหรูปแบบและแหลงความรูท่ีมีอยู

2. การสรางและแสวงหาความรู
(Knowledge Creation and Acquisition)

- สรางและแสวงหาความรูจากแหลงตาง ๆ

ท่ีกระจัดกระจายท้ังภายใน/ภายนอก เพื่อ

จัดทําเน้ือหาใหตรงกับความตองการ

2.2. การสรางและแสวงหาความรูการสรางและแสวงหาความรู
(Knowledge Creation and Acquisition)

-- สรางและแสวงหาความรูจากแหลงตางสรางและแสวงหาความรูจากแหลงตาง ๆๆ

ท่ีกระจัดกระจายท้ังภายในท่ีกระจัดกระจายท้ังภายใน//ภายนอกภายนอก เพื่อเพื่อ

จัดทําเน้ือหาใหตรงกับความตองการจัดทําเน้ือหาใหตรงกับความตองการ

เราตองมีความรูเร่ืองอะไร

เรามีความรูเร่ืองน้ันหรือยัง
เราตองมีความรูเร่ืองอะไร

เรามีความรูเร่ืองน้ันหรือยัง

ความรูอยูทีใ่คร  อยูใน

รูปแบบอะไร

จะเอามาเก็บรวมกันได

อยางไร

ความรูอยูทีใ่คร  อยูใน

รูปแบบอะไร

จะเอามาเก็บรวมกันได

อยางไร
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กระบวนการจัดการความรูกระบวนการจัดการความรู
((Knowledge Management Process)Knowledge Management Process)

3. การจัดความรูใหเปนระบบ

(Knowledge Organization)

• แบงชนิดและประเภทของความรู เพ่ือจัดทํา

ระบบใหงายและสะดวกตอการคนหาและใชงาน

3.3. การจัดความรูใหเปนระบบการจัดความรูใหเปนระบบ

(Knowledge Organization)

• แบงชนิดและประเภทของความรู เพ่ือจัดทํา

ระบบใหงายและสะดวกตอการคนหาและใชงาน

4. การประมวลและกล่ันกรองความรู
(Knowledge Codification and Refinement)

• จัดทํารูปแบบและ “ภาษา” ใหเปนมาตรฐาน

เดียวกันท่ัวท้ังองคกร

• เรียบเรียงปรับปรุงเน้ือหาใหทันสมัยและตรงกับ

ความตองการ

4.4. การประมวลและกล่ันกรองความรูการประมวลและกล่ันกรองความรู
(Knowledge Codification and Refinement)

• จัดทํารูปแบบและ “ภาษา” ใหเปนมาตรฐาน

เดียวกันท่ัวท้ังองคกร

• เรียบเรียงปรับปรุงเน้ือหาใหทันสมัยและตรงกับ

ความตองการ

จะแบงประเภท

หัวขออยางไร
จะแบงประเภท

หัวขออยางไร

จะทําใหเขาใจงาย

และสมบูรณ

อยางไร

จะทําใหเขาใจงาย

และสมบูรณ

อยางไร
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กระบวนการจัดการความรูกระบวนการจัดการความรู
((Knowledge Management Process)Knowledge Management Process)

5. การเขาถึงความรู
(Knowledge Access)

• ความสามารถในการเขาถึง

ความรูไดอยางสะดวก รวดเร็ว ใน

เวลาท่ีตองการ

5.5. การเขาถึงความรูการเขาถึงความรู
(Knowledge Access)

• ความสามารถในการเขาถึง

ความรูไดอยางสะดวก รวดเร็ว ใน

เวลาท่ีตองการ

เรานําความรูมา

ใชงานไดงาย

หรือไม

เรานําความรูมา

ใชงานไดงาย

หรือไม
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กระบวนการจัดการความรูกระบวนการจัดการความรู
((Knowledge Management Process)Knowledge Management Process)

6. การแบงปนแลกเปล่ียนความรู
(Knowledge Sharing)

• การจัดทําเอกสาร   การจัดทําฐานความรู
ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)

•ระบบพ่ีเล้ียง (Mentoring System)

•การสับเปล่ียนงาน (Job Rotation)

6.6. การแบงปนแลกเปล่ียนความรูการแบงปนแลกเปล่ียนความรู
(Knowledge Sharing)

• การจัดทําเอกสาร   การจัดทําฐานความรู
ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)

•ระบบพ่ีเล้ียง (Mentoring System)

•การสับเปล่ียนงาน (Job Rotation)

7. การเรียนรู

(Learning)
•นําความรูไปใชประโยชนในการตัดสินใจ

• แกปญหาและปรับปรุงองคกร

7.7. การเรียนรูการเรียนรู

(Learning)
•นําความรูไปใชประโยชนในการตัดสินใจ

• แกปญหาและปรับปรุงองคกร

ความรูนั้นทําใหเกิด

ประโยชนกับองคกร

หรือไม

ทําใหองคกรดีขึ้น

หรือไม

ความรูนั้นทําใหเกิด

ประโยชนกับองคกร

หรือไม

ทําใหองคกรดีขึ้น

หรือไม

มีการแบงปนความรู

ใหกันหรือไม
มีการแบงปนความรู

ใหกันหรือไม
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กระบวนการกระบวนการ

และเคร่ืองมือและเคร่ืองมือ

(Process &Tools)(Process &Tools)

การเรียนรูการเรียนรู
(Learning)(Learning)

การส่ือสารการส่ือสาร

(Communication)(Communication)

การวัดผลการวัดผล

(Measurements)(Measurements)

การยกยองชมเชยการยกยองชมเชย

และการใหรางวัลและการใหรางวัล

(Recognition and Reward)(Recognition and Reward)

เปาหมาย
(Desired State)

การเตรียมการและการเตรียมการและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับเปล่ียนพฤติกรรม

(Transition and Behavior(Transition and Behavior
Management)Management)

Robert Osterhoff

123

4 5 6

กระบวนการบริหารการกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลง
(Change Management Process)(Change Management Process)
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กระบวนการกระบวนการ
และเครื่องมือและเครื่องมือ

(Process &Tools)(Process &Tools)

การเรียนรูการเรียนรู
(Learning)(Learning)

การสื่อสารการสื่อสาร
(Communication)(Communication)

การวัดผลการวัดผล
(Measurements(Measurements

))

การยกยองชมเชยการยกยองชมเชย
และการใหรางวัลและการใหรางวัล

(Recognition and Reward)(Recognition and Reward)

เปาหมาย
(Desired State)

การเตรียมการและการเตรียมการและ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมปรับเปล่ียนพฤติกรรม

(Transition and Behavior(Transition and Behavior
Management)Management)

123

4 5 6

§ การมีสวนรวมและสนับสนุนจากผูบรหิาร
§ โครงสรางพ้ืนฐานขององคกร
§ ทีม/หนวยงานที่รับผิดชอบ
§ มีระบบการติดตามและประเมินผล
§ กําหนดปจจัยแหงความสําเร็จชัดเจน
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กระบวนการกระบวนการ
และเครื่องมือและเครื่องมือ

(Process &Tools)(Process &Tools)

การเรียนรูการเรียนรู
(Learning)(Learning)

การสื่อสารการสื่อสาร
(Communication)(Communication)

การวัดผลการวัดผล
(Measurements(Measurements

))

การยกยองชมเชยการยกยองชมเชย
และการใหรางวัลและการใหรางวัล

(Recognition and Reward)(Recognition and Reward)

เปาหมาย
(Desired State)

การเตรียมการและการเตรียมการและ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมปรับเปล่ียนพฤติกรรม

(Transition and Behavior(Transition and Behavior
Management)Management)

123

4 5 6

§ ทําใหทําคนเขาในถึงส่ิงท่ีองคกรจะทํา
§ ประโยชนท่ีเกิดข้ึนกับทุกคน

§ แตละคนจะมีสวนรวมกันไดอยางไร (ทําอยางไรใหเกิด การ “อยาก” ทํา)
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การสื่อสาร

รายละเอียด KM

- What? จะทําอะไร
- Why? จะทําไปเพ่ืออะไร
- When? ระยะเวลา
- How? ทําอยางไร

ชองทาง
- e-mail
- จดหมายเวียน
- เสียงตามสาย
- intranet
- ฯลฯ

ความคืบหนา
ของการดําเนนิการ

กลุมเปาหมายที่
ตองการส่ือสาร

ประเมนิผล
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กระบวนการกระบวนการ
และเครื่องมือและเครื่องมือ

(Process &Tools)(Process &Tools)

การเรียนรูการเรียนรู
(Learning)(Learning)

การสื่อสารการสื่อสาร
(Communication)(Communication)

การวัดผลการวัดผล
(Measurements(Measurements

))

การยกยองชมเชยการยกยองชมเชย
และการใหรางวัลและการใหรางวัล

(Recognition and Reward)(Recognition and Reward)

เปาหมาย
(Desired State)

การเตรียมการและการเตรียมการและ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมปรับเปล่ียนพฤติกรรม

(Transition and Behavior(Transition and Behavior
Management)Management)

123

4 5 6

§ ชวยใหการคนหา เขาถึง ถายทอด และแลกเปล่ียนความรู
สะดวกรวดเร็วย่ิงข้ึน
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ความรูที่ฝงอยูในคน
(Tacit Knowledge)

ความรูท่ีชัดแจง
(Explicit Knowledge)

ตัวอยางเคร่ืองมือและกระบวนการ

เชน
§ การจัดเกบ็ความรูและวิธปีฏิบัตทิี่เปนเลิศในรูปของเอกสาร
§  การใชเทคนิคการเลาเร่ือง (Story Telling)
§  สมุดหนาเหลือง (Yellow Pages)
§  ฐานความรู (Knowledge Bases)

เชน
§  การจัดตั้งทีมขามสายงาน (Cross-functional team)
§  กิจกรรมกลุมคุณภาพและนวัตกรรม (Innovation & Quality

Circles : IQCs)
§  ชุมชนนกัปฏบิัติ (Communities of Practice : CoP)
§  ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System)
§  การสับเปลี่ยนงาน (Job Rotation) และการยมืตวับุคลากรมา

ชวยงาน
§  เวทีสําหรบัการแลกเปลีย่นเรียนรู (Knowledge Forum)
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กระบวนการกระบวนการ
และเครื่องมือและเครื่องมือ

(Process &Tools)(Process &Tools)

การเรียนรูการเรียนรู
(Learning)(Learning)

การสื่อสารการสื่อสาร
(Communication)(Communication)

การวัดผลการวัดผล
(Measurements(Measurements

))

การยกยองชมเชยการยกยองชมเชย
และการใหรางวัลและการใหรางวัล

(Recognition and Reward)(Recognition and Reward)

เปาหมาย
(Desired State)

การเตรียมการและการเตรียมการและ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมปรับเปล่ียนพฤติกรรม

(Transition and Behavior(Transition and Behavior
Management)Management)

123

4 5 6

§ เพ่ือสรางความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญและหลักการ
ของการจัดการความรู
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กระบวนการกระบวนการ
และเครื่องมือและเครื่องมือ

(Process &Tools)(Process &Tools)

การเรียนรูการเรียนรู
(Learning)(Learning)

การสื่อสารการสื่อสาร
(Communication)(Communication)

การวัดผลการวัดผล
(Measurements)(Measurements)

การยกยองชมเชยการยกยองชมเชย
และการใหรางวัลและการใหรางวัล

(Recognition and Reward)(Recognition and Reward)

เปาหมาย
(Desired State)

การเตรียมการและการเตรียมการและ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมปรับเปล่ียนพฤติกรรม

(Transition and Behavior(Transition and Behavior
Management)Management)

123

4 5 6

§ เพ่ือใหทราบวาการดําเนินการไดบรรลุเปาหมายท่ีต้ังไวหรือไม
§ เพ่ือนําผลของการวัดมาใชในการปรบัปรงุแผนและการดําเนินการใหดีข้ึน
§ เพ่ือนําผลการวัดมาใชในการส่ือสารกับบุคลากรในทุกระดับใหเหน็
ประโยชนของการจัดการความรู
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การวัดผล

การวัดระบบหรือกจิกรรม
ในการจัดการความรู
(System Measures)

- ความถี่ในการใชฐานขอมูล
- จํานวนผูรวมกิจกรรม

ความคืบหนา
ของการดําเนนิการ

กลุมเปาหมายที่
ตองการส่ือสาร

ประเมนิผล

การวัดปจจัยสงออก
(Output Measures)

การวัดผลลัพธ
(Outcome Measures)
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การบูรณาการการบูรณาการ
กระบวนการจัดการความรูกระบวนการจัดการความรู -- กระบวนการบริหารการเปล่ียนแปลงกระบวนการบริหารการเปล่ียนแปลง

วิสัยทัศน/ พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร /

กลยุทธ/ กระบวนงาน

ขอบเขต KM

เปาหมายเปาหมาย
(Desired State)(Desired State)

กระบวนการกระบวนการ

และเคร่ืองมือและเคร่ืองมือ
(Process &Tools)

การฝกอบรมการฝกอบรม --
การการเรียนรูเรียนรู

(Training & Learning)

การส่ือสารการส่ือสาร

(Communication)

การวัดผลการวัดผล

(Measurements)

การยกยองชมเชยการยกยองชมเชย

และการและการใหรางวัลใหรางวัล
(Recognition and

Reward)

การเตรียมการและการเตรียมการและ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมปรับเปล่ียนพฤติกรรม
(Transition and Behavior

Management)

กระบวนการจัดการความรูกระบวนการจัดการความรู
((Knowledge Management Process)Knowledge Management Process)

1. การบงชี้ความรู
(Knowledge Identification)

1. การบงชี้ความร ู
(Knowledge Identification)

2. การสรางและแสวงหาความรู

(Knowledge Creation and Acquisition)
2. การสรางและแสวงหาความรู

(Knowledge Creation and Acquisition)

3. การจดัความรูใหเปนระบบ(Knowledge Organization)3. การจัดความรูใหเปนระบบ(Knowledge Organization)

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู

(Knowledge Codification and Refinement)
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู

(Knowledge Codification and Refinement)

5. การเขาถึงความรู (Knowledge Access)5. การเขาถึงความรู (Knowledge Access)

6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Sharing)6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Sharing)

7. การเรยีนรู (Learning)7. การเรียนรู (Learning)

เราตองมคีวามรูเรือ่งอะไร

เรามีความรูเรื่องนั้นหรอืยัง
เราตองมคีวามรูเรือ่งอะไร

เรามีความรูเรือ่งนั้นหรอืยงั

ความรูนั้นทําใหเกิดประโยชนกับองค กรหรอืไม

ทําใหองคกรดีขึน้หรอืไม
ความรูนั้นทําใหเกิดประโยชนกับองคกรหรอืไม

ทําใหองคกรดขีึ้นหรอืไม

มกีารแบงปนความรูใหกันหรอืไมมีการแบงปนความรูใหกันหรอืไม

เรานําความรูมาใชงานไดงายหรือไมเรานําความรูมาใชงานได งายหรอืไม

ความรูอยูที่ใคร อยูในรปูแบบอะไร
จะเอามาเก็บรวมกันไดอยางไร

ความรูอยูที่ใคร อยูในรปูแบบอะไร
จะเอามาเก็บรวมกันไดอยางไร

จะแบงประเภท หัวขออยางไรจะแบงประเภท หัวขออยางไร

จะทําใหเขาใจงายและสมบูรณอยางไรจะทําใหเขาใจงายและสมบูรณอยางไร

กระบวนการจัดการความรูกระบวนการจัดการความรู
((Knowledge Management Process)Knowledge Management Process)

1. การบงชี้ความรู
(Knowledge Identification)

1. การบงชี้ความร ู
(Knowledge Identification)

2. การสรางและแสวงหาความรู

(Knowledge Creation and Acquisition)
2. การสรางและแสวงหาความรู

(Knowledge Creation and Acquisition)

3. การจดัความรูใหเปนระบบ(Knowledge Organization)3. การจัดความรูใหเปนระบบ(Knowledge Organization)

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู

(Knowledge Codification and Refinement)
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู

(Knowledge Codification and Refinement)

5. การเขาถึงความรู (Knowledge Access)5. การเขาถึงความรู (Knowledge Access)

6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Sharing)6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Sharing)

7. การเรยีนรู (Learning)7. การเรียนรู (Learning)

เราตองมคีวามรูเรือ่งอะไร

เรามีความรูเรื่องนั้นหรอืยัง
เราตองมคีวามรูเรือ่งอะไร

เรามีความรูเรือ่งนั้นหรอืยงั

ความรูนั้นทําใหเกิดประโยชนกับองค กรหรอืไม

ทําใหองคกรดีขึน้หรอืไม
ความรูนั้นทําใหเกิดประโยชนกับองคกรหรอืไม

ทําใหองคกรดขีึ้นหรอืไม

มกีารแบงปนความรูใหกันหรอืไมมีการแบงปนความรูใหกันหรอืไม

เรานําความรูมาใชงานไดงายหรือไมเรานําความรูมาใชงานได งายหรอืไม

ความรูอยูที่ใคร อยูในรปูแบบอะไร
จะเอามาเก็บรวมกันไดอยางไร

ความรูอยูที่ใคร อยูในรปูแบบอะไร
จะเอามาเก็บรวมกันไดอยางไร

จะแบงประเภท หัวขออยางไรจะแบงประเภท หัวขออยางไร

จะทําใหเขาใจงายและสมบูรณอยางไรจะทําใหเขาใจงายและสมบูรณอยางไร
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แนวคิดการจัดการความรู (KM :
Knowledge Management) ในสวน
ราชการไทยไดนําแนวคิดเร่ืองกระบวน
การจัดการความรู (KM Process) และ
กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง
(Change Management Process) มา
ประยุกตใชในการจดัทําแผนการจัดการ
ความรู

การแปลงแนวคิดสูการปฏิบัติในภาคราชการไทย

KM Process

กระบวนการ
และเครือ่งมือ

(Process & Tools)

การเรยีนรู
(Learning)

การส่ือสาร
(Communication)

การวดัผล
(Measurements)

การยกยองชมเชย
และการใหรางวัล

(Recognition and Reward)

เปาหมาย
(Desired State)

การเตรยีมการและ
ปรบัเปล่ียนพฤติกรรม

(Transition and Behavior
Management)

Robert Osterhoff

Change
Management

Process
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กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง (Change
Management Process) เปนกรอบความคิดแบบหน่ึง
เพื่อใหองคกรที่ตองการจัดการความรูภายในองคกร
ไดมุงเนนถึงปจจัยแวดลอมภายในองคกร ท่ีจะมีผล
กระทบตอการจัดการความรู  ซ่ึงประกอบดวย 6
องคประกอบ  คือ  การเตรียมการและปรับเปล่ียน
พฤติกรรม การสื่อสาร กระบวนการ/เครือ่งมอื
การเรียนรู  การวัดผล  การยกยองชมเชยและใหรางวัล
เพื่อใชจัดทําแผนการจัดการความรูตอไป

กระบวนการ
และเครื่องมือ

(Process & Tools)

การเรยีนรู
(Learning)

การสื่อสาร
(Communication)

การวัดผล
(Measurements)

การยกยองชมเชย
และการใหรางวัล

(Recognition and Reward)

เปาหมาย
(Desired State)

การเตรยีมการและ
ปรบัเปลีย่นพฤติกรรม

(Transition and Behavior
Management)

Robert Osterhoff

กระบวนการจัดการความรู (KM Process)
เปนกระบวนการแบบหน่ึงที่จะชวยให
องคกรเขาใจถงึขั้นตอนที่ทําใหเกิด
กระบวนการจัดการความรูหรือพฒันาการ
ของความรูท่ีจะเกิดข้ึนภายในองคกร
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ทําอยางไรใหกระบวนการจดัการความรู “มีชีวิต”

คน ตอง “อยาก” ทํา

คน ตองมีทรัพยากรที่จําเปน (เคร่ืองมือ ฯลฯ)

คน ตองรูวาทาํอยางไร (ฝกอบรม, เรียนรู)

คน ตองประเมินไดวาทําไดตามเปาหมายหรือ

ทําแลวไดประโยชนหรือไม

คน ตอง “อยาก” ทํา และปรับปรุงอยางตอเน่ือง

(มีแรงจูงใจ)

• รูวาจะทําอะไร

• ทําแลว ตัวเอง

ไดประโยชนอะไร
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กลุมตัวอยางกลุมตัวอยาง :: 160160 คนคน

สํารวจเม่ือสํารวจเม่ือ :: กรกฏาคมกรกฏาคม 25482548

อุปสรรคในการแลกเปลี่ยนเรียนรูในองคกร

57.5

35.0

34.4

30.6

30.6

30.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

ตางคนตางทํางาน

ไมคิดนอกกรอบ

ชิงดีชิงเดน

ไมยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น

กลวัการเปลี่ยนแปลง

ขาดการยอมรับซึ่งกันและกัน

อุปสรรค

จํานวน (%)
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ปญหาการพัฒนาองคความรูภายในองคกร

• ผูบริหารระดับสูงมีความรู ความเขาใจเรื่องการจัดการความรูใน
องคกรนอย

• เจาหนาที่ไมเขาใจเรื่องการจัดการความรูดีพอ
• เจาหนาทีมี่ความรูเร่ืองการจัดการความรูนอย และไมกระตือรือรน

ที่จะหาความรูเพิ่มเติม
• เจาหนาที่ไมมีแรงจงูใจตอการพัฒนาตนเอง
• ขาดวัฒนธรรมและบรรยากาศการแบงปนความรู ตลอดจนขาด

การมีสวนรวม
• เจาหนาที่ไมคุยเคยกับเทคโนโลยี
• คอมพิวเตอรมีไมเพียงพอ
• ฝายเทคโนโลยีไมมีเวลาพัฒนางานการจัดการความรูในองคกร

เต็มที่
• ใชงบประมาณสูงในระยะเร่ิมตน
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อุปสรรคและแนวทางแกไขปญหา
การพัฒนาองคความรูในองคกร

อปุสรรคในการจัดการความรู แนวทางการแกไข

ขาดความไววางใจ สรางความสัมพันธและความไวใจดวยการจัด

ประชมุแบบพบหนากัน แบบไมเปนทางการ

วัฒนธรรมแตกตางกัน สรางพ้ืนฐานรวมกันดวยการใหการศึกษาหารือ

ทํางานเปนทีม และการหมุนสับเปลีย่นงาน

หวงความรู เกรงวาหากถายโอนความรูแลวตนจะ

หมดความสําคัญ

ประเมินผลงานและมอบรางวัลแกคนท่ี

แลกเปลี่ยนความรูเปนหลัก

ความสามารถมีจํากัดในการรับความรู พฒันาใหเจาหนาท่ีมีความยืดหยุน ใหเวลาใน

การเรียนรู จางคนท่ีเปดรับความคิดใหม

ความเช่ือวาความรูเปนอภิสิทธของคนบางกลุม สรางความเช่ือใหมวาคุณคาของความรูสําคัญ

กวาสถานะของบุคคล

ไมอดทนตอความผิดพลาดหรือไมชอบขอความ

ชวยเหลือ

ยอมรับและใหรางวัลแกความผิดพลาดท่ี

สรางสรรค และการทํางานรวมกัน
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ปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จในการจัดการความรู

1. สรางภาวะผูนํา
2. มีการบริหารการเปล่ียนแปลง
3. มีแผนยุทธศาสตร และ Road Map ท่ีชัดเจนมีความมุงม่ันและจริงจัง
4. ปลุกจิตสํานึก
5. ปรับโครงสรางขององคกรใหมีความยืดหยุน
6. มีการใชโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี
7. ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกร
8. เสริมแรงจูงใจและการเสริมแรง
9. ใหอํานาจการตัดสินใจเพื่อการดําเนินการในขอบเขตที่เหมาะสมกับ

ตําแหนงหนาที่
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ปจจัยแหงความสําเร็จปจจัยแหงความสําเร็จ
•• ผูบริหารผูบริหาร

•• บรรยากาศและวัฒนธรรมองคกรบรรยากาศและวัฒนธรรมองคกร

•• การสื่อสารการสื่อสาร

•• เทคโนโลยีท่ีเขากับพฤติกรรมและการทํางานเทคโนโลยีท่ีเขากับพฤติกรรมและการทํางาน

•• การใหความรูเร่ืองการจัดการความรูและการใชเทคโนโลยีการใหความรูเร่ืองการจัดการความรูและการใชเทคโนโลยี

•• แผนงานชัดเจนแผนงานชัดเจน

•• การประเมินผลโดยใชตัวชี้วัดการประเมินผลโดยใชตัวชี้วัด

•• การสรางแรงจูงใจการสรางแรงจูงใจ
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แนวคิดเรือ่งการจัดการความรู

แนวทางการสงเสริมใหมีการจัดการความรูในสวนราชการ

1.

2.

การจดัการความรู : ประเด็นการวัดผลตามคํารับรองการปฏบัิติราชการ3.
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“ มาตรา 11 สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวน
ราชการ เพ่ือใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูองคการแหงการเรียนรู
อยางสมํ่าเสมอ  โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถ
ประมวลผลความรูในดานตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใชใน
การปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง  รวดเร็ว และเหมาะสม
ตอสถานการณ   รวมท้ังตองสงเสริมและพัฒนาความรู
ความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของขาราชการในสังกัด ใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรูรวมกันมีการเรียนรูรวมกัน...”

พระราชกฤษฎีกาวาดวยพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พพ..ศศ.. 25462546
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(Inspire Knowledge
Management

in organization)

มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู

StrategyStrategy SharingSharing MeasuringMeasuring

(Make Knowledge
Management drive change

in organization)

•เสรมิสรางใหความรูที่ถูกจัดเก็บอยาง
เปนระบบเกิดการแบงปน แลกเปลี่ยน
เรียนรู ในองคการและระหวางองคการ
ในกลุมของยุทธศาสตรเดียวกัน

•สรางคุณคาเพิ่มของความรูใหเกิด
ความรูใหมๆ ทันการเปลี่ยนแปลงของ
โลก

•สงเสริมวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรูใหเกิดอยางยั่งยืน

•ดําเนนิการใหการจัดการความรูท่ีเปน
ระบบ มีประสิทธิภาพ เปนสวนหนึ่งของ
การขับเคล่ือนองคการไปสูความสําเร็จ
ตามยุทธศาสตร (รอยละความสําเร็จ
ตามเปาประสงคืเพิ่มขึ้น)

KM 2549 KM 2550

จัดการความรู (Knowledge management)การ Roadmap

•รวมกันกําหนดความรูท่ีจําเปน
สําหรับองคการในการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร

•ดําเนินการใหความรูในองคการที่จบั
ตองไมได (tacit knowledge) ถูก
ถายทอดออกมาเปนความรูที่จับตอง
ได (explicit knowledge) และ
จัดเก็บใหเปนระบบ

•กระตุนใหความรูเกิดการถายทอด
ในองคการและระหวางองคการใน
กลุมของยุทธศาสตรเดียวกัน

(Manipulate Knowledge
Management Transferable)

เกิดการจัดการ
ความรู

การจัดการความรู
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร

เสนทางการจัดการความรูเพ่ือนําไปสูความสาํเร็จตามยุทธศาสตรขององเสนทางการจัดการความรูเพ่ือนําไปสูความสาํเร็จตามยุทธศาสตรขององคการคการ มี 3 ขั้นตอน ต้ังแตการทําใหเกิดการจัดการความรูในองคการ นําไปสู
การสราง ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของบุคลากรใหเกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรูกันและกัน ทั้งภายใน และภายนอก เพือ่ใหการจัดการความรูเปนสวนหนึ่งของการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร
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to

LOLO
Learning

Organization

KM
Knowledge

Management
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แนวคิดเรือ่งการจัดการความรู

แนวทางการสงเสริมใหมีการจัดการความรูในสวนราชการ

1.

2.

การจดัการความรู : ประเด็นการวัดผลตามคํารับรองการปฏบัิติราชการ3.
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มิติที่มิติที่ 11 :: มิติดานประสิทธผิลมิติดานประสิทธิผล
ตามแผนปฏิบัติราชการ

แสดงผลงานที่บรรลุวัตถุประสงคและ

เปาหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที

ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ เพื่อให

เกิดประโยชนสุขตอประชาชน

มิติที่มิติที่ 33 :: มิติดานประสิทธภิาพมิติดานประสิทธิภาพ

ของการปฏิบัติราชการของการปฏิบัติราชการ
แสดงความสามารถในการปฏิบัติ

ราชการ เชน การลดรอบระยะเวลา

การใหบริการ การบริหารงบประมาณ

การประหยัดพลังงาน เปนตน

มิติที่มิติที่ 22 :: มิติดานคุณภาพการมิติดานคุณภาพการ

ใหบริการใหบริการ
แสดงการใหความสําคัญกับผูรบับริการ

ในการบริการท่ีมีคุณภาพ สรางความพึง

พอใจ  แกผูรับบริการ

มิติที่มิติที่ 44 :: มิติดานการพัฒนามิติดานการพัฒนา

องคกรองคกร
แสดงความสามารถในการบริหาร

การเปล่ียนแปลงขององคกรและการ

พัฒนาบุคลากร เพื่อสรางความพรอมใน

การสนับสนุนแผนปฏิบัติราชการ

กรอบการประเมินผลกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการการปฏิบัติราชการ
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• รอยละการเพิม่ของรายไดจากการทองเที่ยว
• รอยละทีเ่พิ่มขึ้นของมูลคาการคาชายแดน

• รอยละทีเ่พิ่มขึ้นของผลติภัณฑมวลรวมของจงัหวัด
• รอยละทีล่ดลงของจํานวนครัวเรือนยากจน

• รอยละของระดบัความพงึ
พอใจของผูรับบริการ
• ระดับความสําเร็จใน
การเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวน
รวม

• รอยละของอัตราการ
เบิกจายเงิน
งบประมาณ
• ระดับความสาํเร็จของการ
ดําเนนิการตามมาตรการ
ประหยดัพลังงาน
• ระดบัความสาํเร็จในการ
ลดรอบระยะเวลาของ
ข้ันตอนการปฏิบัติ
ราชการ

• ระดับความสําเร็จของการบริหารความรู
• ระดับความสาํเร็จของการพฒันาระบบ
ฐานขอมูลและสารสนเทศ
• ระดับความสาํเรจ็ของการบริหารการ
เปล่ียนแปลงและการพัฒนาบุคลากร

• ระดับความสําเร็จของ
การดําเนนิการตาม
มาตรการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

มิติดานประสิทธผิล(50)

มิติดานคุณภาพ
(10)

มิติดานประสิทธิภาพ
(15)

มิติดานการพัฒนาองคกร(25)

• การเพ่ิมมูลคาการสงออกสินคาเกษตรแปรรูป
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ดําเนินการ
ครบถวน

5  ขั้นตอน

ดําเนินการ
ครบถวน

4  ขั้นตอน

ดําเนินการ
ครบถวน

3 ขั้นตอน

ดําเนินการ
ครบถวน

2  ขั้นตอน

ดําเนินการ
ครบถวน

1  ขั้นตอน

ระดับคุณภาพของการดาํเนินการ
ระดับ

คะแนน

มิติที่มิติที่ 44 มิติดานการพัฒนาองคกรมิติดานการพัฒนาองคกร
ประเด็นการประเมินผล : การจัดการความรู
ตัวชีว้ัดที่ 12/10 : ระดับความสาํเรจ็ของการพัฒนาระบบ
การจัดการความรูของสวนราชการ/จงัหวดั
นํ้าหนัก : รอยละ 3 / 5
เกณฑการใหคะแนน : กําหนดเปนระดับข้ัน โดยแบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณา
จากรายละเอียดของการดําเนินการตามเกณฑท่ีกําหนดแตละระดับ ดังน้ี

การติดตามความสําเร็จในการดําเนินงานการจัดการความรู
ตามตัวช้ีวัดในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ป 2550
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ผลการดําเนินงานของทุกตัวช้ีวัดตามคํารับรองฯ ที่เลือกมาดําเนินการตามแผนการ
จัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตองมีคะแนนของแตละตัวชี้วัดตั้งแต
4.0000 ข้ึนไป

5

สรุปรายงานผลการดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2550 โดยสามารถดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรูดังกลาวไดสําเร็จ
ครบถวนทุกกิจกรรม และสามารถดําเนินการครอบคลุมกลุมเปาหมายได ไมนอยกวา
รอยละ 90 ในกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูท่ีระบุไว

4

ผูบริหารของสวนราชการลงนามเห็นชอบแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2550 และจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ภายใน 30 เมษายน 25503

จัดทาํแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 อยางนอย 2 องคความรู
โดยเลือกองคความรูจากประเด็นยุทธศาสตรที่ตางกัน  และอยางนอย 1 ในองคความรู
ที่เลือกดังกลาว ตองเปนองคความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

2

จําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันความสําเร็จของทุกประเด็นยุทธศาสตรตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 (ตามแบบฟอรม 1 การจําแนก
องคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด) โดยระบุ อยาง
นอย 3 องคความรูตอ 1 ประเด็นยุทธศาสตร และอยางนอย 1 ในองคความรูทั้งหมดที่
ระบุตองเปนองคความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

1

เกณฑการใหคะแนนเกณฑการใหคะแนนข้ันตอนข้ันตอน
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องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติ
ราชการตามประเด็นยุทธศาสตร

เปาหมายของ
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด (KPI)
ตามคํารับรอง

เปาประสงค
(Objective)

ประเด็น
ยุทธศาสตร

หนาท่ี : ….. / …..ชื่อสวนราชการ/จังหวัด : …………………………………………………………………

แบบฟอรม 1  การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ/จังหวัด

ผูอนุมัติ : …………………………………..………
ผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO)

ผูทบทวน : ………………………………..………
ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO)

ตัวชี้วัดตามคํารับรองและเปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM  :
เหตุผลที่เลือกองคความรู :
องคความรูที่จําเปน :ความรูแผนที่ 2

ประเด็นยุทธศาสตร :แผนการจัดการ
ตัวชี้วัดตามคํารับรองและเปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM  :
เหตุผลที่เลือกองคความรู :
องคความรูที่จําเปน :ความรูแผนที่ 1
ประเด็นยุทธศาสตร :แผนการจัดการ

องคความรูทีจ่ําเปนตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรที่เลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู คือ
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ผูอนุมัติ : ………………………………….………………
ผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO)

ผูทบทวน : …………………………………………..………
ผูบรหิารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO)

ตัวชี้วัดตามคํารับรอง (KPI) : ………………..…………………………………………………………..

หมาย
เหตุสถานะผูรับผิดชอบกลุม

เปาหมาย
เปาหมายตัวชี้วัดระยะ

เวลา
กิจกรรมการจัดการ

ความรู
ลํา
ดับ

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง : ……………….…………………………………………………………..

องคความรูที่จําเปน (K) : ………….………………………………………………………………..

ประเด็นยุทธศาสตร : ………………..………………………………………………………….

หนาท่ี : …. /.….ชื่อสวนราชการ/จังหวัด : ……………………………………………………

แบบฟอรม 2 แผนการจัดการความรู  (KM  Action Plan)
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ตัวอยาง แผนการจดัการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM Process)

การเรียนรู7

ชื่อหนวยงาน…………………………………………………………………………………………………………..
เปาหมาย KM (Desired State)………………………………………………………………………………………..
หนวยท่ีวัดผลไดเปนรูปธรรม……………………………………………………………………………………………

การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู6

ผูทบทวน / ผูอนุมัติ : ………………………………………… (CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด)

การเขาถงึความรู5

การประมวลและกล่ันกรองความรู4

การจัดความรูใหเปนระบบ3

การสรางและแสวงหาความรู2

การบงชี้ความรู1

สถานะผูรับผิดชอบงบประมาณเครื่องมือ/
อุปกรณ

เปาหมายตัวชี้วัดระยะเวลาวิธีการสูความสําเร็จกิจกรรม
(KM Process)

ลํา
ดับ

ใชแสดง
ความ

คืบหนาของ
ผลงาน

ใหระบุ
รายละเอียด

กิจกรรมหรือส่ิงที่
องคกรจะทํา

เพ่ือใหบรรลุผล
ในแตละข้ันตอน

ใหระบุ
ระยะเวล

าของ
การ

ดําเนิน
กิจกรรม
ในแตละ
ขั้นตอน

ใหระบุ
ตัวช้ีวัด
ผลสําเร็
จของแต

ละ
กิจกรรม

ใหระบุ
คา

เปาหมา
ยของ

ผลสําเร็
จของแต

ละ
กิจกรรม

ใหระบุ
เครือง
มือ/

อุปกรณท่ี
จําเปนตอ
งใชในแต

ละ
กิจกรรม

ใหระบุ
งบประมาณ
คาใชจาย
ของแตละ
กิจกรรม

((หนาที่หนาที่ 1/1/……))
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ชื่อหนวยงาน…………………………………………………………………………………………………………..
เปาหมาย KM (Desired State)………………………………………………………………………………………..
หนวยท่ีวัดผลไดเปนรูปธรรม……………………………………………………………………………………………

การยกยองชมเชยและการใหรางวัล6

ผูทบทวน / ผูอนุมัติ : ………………………………………… (CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด)

การวัดผล5

การเรียนรู4

กระบวนการและเครื่องมือ3

การส่ือสาร2

การเตรียมการและปรับเปล่ียนพฤติกรรม1

สถานะผูรบัผิดชอบงบประมาณเคร่ืองมือ/
อุปกรณ

เปาหมายตัวชี้วัดระยะเวลาวิธีการสูความสําเร็จกจิกรรม
(KM Process)

ลํา
ดับ

ใชแสดง
ความ

คืบหนาของ
ผลงาน

ใหระบุรายละเอียด
กิจกรรมหรือสิ่งที่

องคกรจะทําเพื่อให
บรรลุผลในแตละ

ขั้นตอน

ใหระบุ
ระยะเวล

าของ
การ

ดําเนิน
กิจกรรม
ในแตละ
ขั้นตอน

ใหระบุ
ตัวช้ีวัด
ผลสําเร็
จของแต

ละ
กิจกรรม

ใหระบุ
คา

เปาหมา
ยของ

ผลสําเร็
จของแต

ละ
กิจกรรม

ใหระบุ
เครือง
มือ/

อุปกรณท่ี
จําเปนตอ
งใชในแต

ละ
กิจกรรม

ใหระบุ
งบประมาณ
คาใชจาย
ของแตละ
กิจกรรม

((หนาที่หนาที่ 1/1/……))

ตัวอยาง แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง (Change Management Process)
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Culture
Change

Communication

Knowledge
Processing

Development

Recognition
&Reward

Measurements

การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคการ

การปรับเปล่ียนกระบวนทัศนของคนในองคกร
ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของหนวยงาน/
การทํางานในรูปแบบใหม   การตระหนัก
และใหความสําคัญในการจัดการความรู

การเผยแพรความรูขอมูล
ขาวสาร

การประชาสัมพันธเผยแพร
องคความรูขอมูลขาวสาร  และ
สรางเครือขายท้ังภายในและ
ภายนอก

การพัฒนา

การฝกอบรม แลกเปล่ียนความรู และ
สรางการเรียนรูรวมกันในองคกร

การยอมรับและการใหรางวัล

การสรางแรงผลักดันขับเคล่ือน
กระตุนเรงเราใหคนในองคกรให
เกิดการแลกเปล่ียน และถายทอด
องคความรู  รวมทั้งการใหรางวัล

การสรางองคความรู

การรวบรวมองคความรู
การสราง Value Creation
การจัดเก็บ การ Update ขอมูล
ถายโอน และแลกเปลี่ยนองคความรู

การวัดและประเมินผล

การกําหนดใหมีระบบการวัด
และประเมินผลการดําเนินการ
เก่ียวกัยการบริหารความรูภายในองคกร

KM
Framework
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แผนการดําเนินงาน
การจัดการความรูของ

กรมศุลกากร
1.กรมศุลกากรไดมีการกําหนดวิสัยทศัน พันธ
กิจ ยุทธศาสตร และโครงการเพื่อนําไปสูการ
เปนศลุกากรมาตรฐานโลก

2. เม่ือไดรับการคัดเลือกใหเปนกรมตนแบบ
ในการจัดความรูในองคกรแลว  คณะที่ปรึกษา
และ กพร. ไดประชมุหารือรวมกับอธิบดีและ
ผูบริหารของหนวยงานทีจ่ะทําเรือ่งในการจัด
KM เพือ่กําหนดแนวทางในการจัดทํา KM

3. อธิบดีกรมศุลกากรกําหนดทมีงาน KM
และหารือรวมกนั เพ่ือพิจารณาวา ความรูใดท่ี
ขาราชการกรมศุลกากรจําเปนตองรู  เพือ่ให
การปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธภิาพ

4. อธิบดีมอบหมายใหทีมงาน KM ทําการ
สํารวจความรูทีจํ่าเปนตอการปฏิบตังิานของ
ศุลกากรโดยใชแบบสอบถามเพื่อการประเมิน
ตนเองขององคการศุลกากรโลก  ในการ
คนหาจุดออน และจุดแข็งของความรูของ
ขาราชการภายในกรมศลุกากร

5. ทมี KM ไดจัดทําผลสรุปจากการประเมิน
ตนเอง  และนําเสนออธิบดี  ซ่ึงอธิบดีได
คัดเลือกหัวขอที่จะดําเนินการจัดความรูใน
องคกรในเร่ืองการจําแนกพิกัดระบบฮารไมโนซ
สําหรับสินคายานยนต ตอนท่ี 87 ในประเภทที่
8702 ถึง 8708 โดยกําหนดโครงการนํารองใน
หนวยงานทีม่กีารนําสินคาดงักลาวเขามาใน
ราชอาณาจักร  ณ  สํานักงานศุลกากรทาเรือ
กรุงเทพ  และสํานักงานศุลกากรทาเรือแหลม
ฉบงัจํานวนมาก

6. จัดทําแผนปฏิบัติงานเพื่อกําหนดกิจกรรม
ระยะเวลาและผูรับผดิชอบท่ีจะดาํเนินการจัดการ
รูในองคกร ตลอดจนตวัชีวั้ดผลความสําเร็จใน
การดําเนินงานในแตละกิจกรรม
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Training or On the Job Training – การฝกอบรม หรือการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง
 การฝกฝน ฝกอบรม (training) เปนรูปแบบของการเพิ่มพูนความรู พฒันาทรัพยากรบุคคลตามทิศทางขององคกร
ภายใต Competency based ท่ีจําเปนในการปฏิบติังาน (เนนที่การเรียนรูในหองเรียน)
• การเรียนรู (learning) เปนการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติจริง จะทําใหบุคลากรมีความคิดสรางสรรค สามารถนํา
ความรูที่ไดจากการเรียนรูไปประยุกตใช ไปพัฒนาตอใหเกิดประโยชนตอองคการไดดีขึ้น

Communication – การส่ือสารรูปแบบตางๆ ไดแก
• การเผยแพรผลการประชุมของฝายบริหาร เปนแนวทางดาํเนินงานขององคการ
• การจัดกิจกรรมผูบริหารพบขาราชการประจําเดือน
• การต้ังศูนยรวบรวมความรู (knowledge center) รวบรวมความรูที่เปนตํารา หนังสือ เอกสารเก่ียวกับเทคนิค
วิชาการสมยัใหม
• การจัดทาํเอกสาร ผลิต และเผยแพร องคความรูท่ีจําเปนตามยุทธศาสตร เชน bulletin, newsletter
• การเผยแพรความรูทางระบบสารสนเทศ ท้ัง Intranet และ Internet

- จัดทํา Web link  ที่เกี่ยวของความรูที่สําคัญขององคการ - รวบรวมความรูจากการศึกษา ดูงาน ฝกอบรม
- จัดทํา web board ใหมกีารส่ือสาร 2 ทาง สัมมนา ความรูจากขอมลู ขาวสารใหมๆ
- พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมทางอิเล็กทรอนิกส - รวบรวม best practice ที่เกี่ยวของกับความรู

Experienced Sharing – จัดการแลกเปลี่ยน เรียนรูจากประสบการณ
• การจัดการแลกเปลี่ยนความรู (knowledge sharing) เปนลักษณะของการประชุมรวมกันแบบไมเปนทางการ
(Home Office  Day) ทัง้การแลกเปลีย่นความรูทีไ่ดจากการไปศึกษาดูงานภายใน และภายนอกประเทศ การเชิญ
วิทยากรภายนอกมาใหความรู การไปทัศนศึกษาหนวยงานท่ีโดดเดนเร่ืองสําคัญๆ (Site Visit)
• การจัดการประชุมกลุมยอยของขาราชการกลุมตางๆ (team briefing) เปนลักษณะการแลกเปลี่ยนประสบการณ
การทาํงาน  แกไขปญหาการทํางานรวมกัน

Activities - การจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (KM activities) ในรูปแบบตางๆ ตามโอกาส เชน การจัด
กิจกรรมเปดตัวโครงการที่เกี่ยวกับความรู - KM web board

ตัวอยาง
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ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปา
ประสงค

ดัวชี้วัด
ตามคํารับรอง

เปาหมาย
ของดัวชี้วัด

องคความรูองคความรู
ที่จําเปนที่จําเปน

มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน

ในตัวที่ดี

ทางสายกลางทางสายกลาง

พอประมาณ

เงื่อนไขความรูเงื่อนไขความรู เงื่อนไขคุณธรรมเงื่อนไขคุณธรรม

จากจาก …… แบบฟอรม 1 การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ/จังหวัด

แนวทางการนาํปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประกอบการพิจารณาแนวทางการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประกอบการพจิารณา
กําหนดองคความรูท่ีจําเปนกําหนดองคความรูที่จําเปน
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เงื่อนไขความรูเงื่อนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรมเง่ือนไขคุณธรรม

มีเหตุผล

ทางสายกลางทางสายกลาง
พอประมาณ

มีภูมิคุมกัน

ในตัวที่ดีแนวทางการนําปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาประกอบการพิจารณากําหนดองคความรูท่ีจําเปน

ตัวอยาง

-กําหนดหนวยเฝาติดตาม ยอด
การผลิตของผูสงออก และยอด
การรับคําสั่งซื้อ ตามชวงเวลาที่ได
คาดการณไว พรอมกําหนดแผน
สํารองไวรองรับทุกสถานการณ
ตางๆ ท่ีคาดวานาจะเกิดข้ึนได
- สํ า ร ว จ แ ล ะ วิ เ ค ร า ะ ห ค ว า ม
ตองการขาวหอมมะลิของตลาด
คูแขง หรือกําหนดกลยุทธให
ตลาดใหมเกดิความตองการ

การสรางภูมิคุมกันท่ีดี
- การต้ังเปาหมายกําหนดปริมาณ
สงออกขาวหอมมะลิไปตลาดยุโรป
อยางพอประมาณ โดยสอดรับ
กับความตองการของตลาดท้ัง
ภายในประเทศ/ตางประเทศ และ
กําลังการผลิตของผูสงออกนั้น
(เราไดคิดไวอยางรอบรู รอบคอบ
ระมัดระวัง ตามท่ีไดเขียนไวใน
ชอง “ความมีเหตุ มีผล” และ ”
ภูมิคุมกันท่ีดี” ทั้งนี้โดยไดคิดอยู
บนเง่ือนไขคุณธรรมดวยแลว)

ความพอประมาณ
- สํารวจและวิเคราะหความตองการ
ขาวหอมมะลิของตลาดยุโรป ตาม
สถานการณจริงในปจจุบัน
- สํารวจและวิเคราะหความตองการ
ขาวหอมมะลิภายในประเทศ ตาม
สถานการณจริงในปจจุบัน
- รวบรวมและวิเคราะหปริมาณขาว
หอมมะลิ ตามกําลังการผลิต ของผู
สงออกทุกราย

ความมีเหตุมีผล

องคความรูที่จําเปน  หรือ ขอบเขต KM  คือ
1.การสํารวจ การวิเคราะหและคาดการณตลาดภายในและตางประเทศใหสอดรบักบัสถานการณจริง
2.การวิเคราะหกําลังการผลิตและแนวทางการเพิ่มผลผลิตของผูสงออก
3.การเฝาติดตามและประเมินสถานการณ เพ่ือกําหนดและนํามาตรการตามแผนสํารองไปใชไดทันตอสถานณการณจริง
4.การสํารวจ การวิเคราะหตลาดของคูแขง และชองวางของตลาดท่ีมอียู
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ตัวอยางกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับประเภทของความรู

1. การจัดตั้งทีมขามสายงาน (Cross-functional
team)

2. กิจกรรมกลุมคุณภาพและนวัตกรรม
(Innovation & Quality Circles : IQCs)

3. ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice :
CoP)

4. ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System)
5. การสับเปลีย่นงาน (Job Rotation) และการยืม

ตัวบุคลากรมาชวยงาน
6. เวทสํีาหรับการแลกเปล่ียนเรียนรู (Knowledge

Forum)

ความรูที่ฝงอยูในคน
(Tacit Knowledge)

1. การจัดเก็บความรูและวธิปฏิบัติที่เปนเลิศในรูป
ของเอกสาร

2. การใชเทคนิคการเลาเรื่อง (Story Telling)
3. สมุดหนาเหลือง (Yellow Pages)
4. ฐานความรู (Knowledge Bases)

ความรูที่ชัดแจง
(Explicit Knowledge)

กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูประเภทของความรู
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มีขอสงสัยและปญหาตางๆเก่ียวกับการดําเนินงาน
ดาน KM ในหนวยงานของทานสามารถติดตอไดท่ี

สํานักงาน ก.พ.ร.

0 2356 9919,0 2356 9926,0 23569939

หรือ

0 2356 9999 ตอ 9921 , 8977 , 8941
www.opdc.go.th
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