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คำนำ
คู่มือการจัดทาแผนการจัดการความรู้ ฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและให้
แนวทางในการจัดทาแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น
เพื่อให้การดาเนินการจัดการความรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัย ในการจัดทา
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) เพื่อนาไปสู่สัมฤทธิผลในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มกราคม 2559
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บทนำ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด
ที่ 3 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มาตรา 11 ได้กล่าวว่า ส่วนราชการมี
หน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ โดย
ต้องรับข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้
สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้
จากความข้างต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีต้องมีหน้าที่ในการพัฒนาความรู้เพื่อให้มี
ลักษณะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสาร ได้อย่างกว้างขวาง
2. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
3. ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของบุคลากร เพื่อให้บุคลากรทุกคนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลา มี
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมีคุณธรรม
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดาเนินการจัดการความรู้ตามระบบที่
กาหนด
5. ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่บุคลากรให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน
เพื่อการนามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ โดยเจ้าหน้าที่ทุกระดับจะต้อง
ตอบคาถามได้ว่าผลงานในแต่ละวันของตนนั้น สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยอย่างไร
และเรียนรู้ที่จะทางานร่วมกันเป็นทีมระหว่างผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อ
ไปสู่เป้าหมายเดียวกันแนวคิดมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นการพัฒนา
มหาวิทยาลัยโดยเน้นการเรียนรู้ร่วมกัน ของคนในมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะร่วมกันควบคู่ไปกับการรับความรู้ จากภายนอก นามาต่อยอดและ
สร้างสรรค์ซึ่งนาไปสู่แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) และเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ การที่มหาวิทยาลัยจะพัฒนาตนเองให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ สิ่งที่มีความสาคัญ คือ
จะต้องบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) โดยการแสวงหาและสร้างสรรค์องค์ความ
รู้อยู่เสมอ และมีระบบการจัดเก็บข้อมูลจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่บุคลากรสามารถเข้าสู่
ระบบได้โดยง่าย มีระบบการถ่ายโอนและนาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ มีการพัฒนากลยุทธ์และกลไก
ในการแบ่งปันความรู้ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยอย่างต่ อเนื่อง การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัย
แห่งการเรียนรู้นั้นจะต้องไม่หยุดพัฒนา มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับปรุงกระบวนงาน และสร้างการ
เรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างสม่าเสมอและไม่หยุดนิ่ง
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บทที่ 1 : กำรจัดกำรควำมรู้เบื้องต้น
1. กำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กร
การจัดการความรู้ในองค์กร หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัด
กระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึง
ความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์ก รมี
ความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ
- ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือ
สัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการทาความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอด
ออกมาเป็นคาพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทางาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิง
วิเคราะห์ บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม
- ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่าน
วิธีต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลั กษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบ
รูปธรรม

2. แนวคิดกำรจัดทำแผนกำรจัดกำรควำมรู้
แนวคิดการจัดทาแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Action Plan) ได้
นาแนวคิดเรื่องกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) และกระบวนการ
บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) มาประยุกต์ใช้ในการจัดทา
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
2.1 กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management Process)
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เราต้องมีความรู้เรื่องอะไร
เรามีความรู้เรื่องนั้นหรือยัง
ความรูอ้ ยู่ที่ใคร อยู่ในรูปแบบอะไร
จะเอามาเก็บรวมกันได้อย่างไร

จะแบ่งประเภท หัวข้ออย่างไร
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1. การบ่งชี้ความรู้
(Knowledge Identification)

2. การสร้างและแสวงหาความรู้
(Knowledge Creation and Acquisition)
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization)

จะทาให้เข้าใจง่ายและสมบูรณ์อย่างไร

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้
(Knowledge Codification and Refinement)

เรานาความรูม้ าใช้งานได้ง่ายหรือไม่

5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)

มีการแบ่งปันความรู้ให้กันหรือไม่

ความรู้นั้นทาให้เกิดประโยชน์กับองค์กรหรือไม่
ทาให้องค์กรดีขึ้นหรือไม่

6. การแบ่งปันแลกเปลีย่ นความรู้ (Knowledge Sharing)

7. การเรียนรู้ (Learning)

กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management Process) เป็นกระบวนการ
แบบหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงขั้นตอนที่ทาให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ หรือพัฒนาการ
ของความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้
1) การบ่งชี้ความรู้ – เช่นพิจารณาว่า วิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ เป้าหมาย คืออะไร และเพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย เราจาเป็นต้องรู้อะไร , ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง, อยู่ในรูปแบบใด, อยู่
ที่ใคร
2) การสร้างและแสวงหาความรู้ – เช่นการสร้างความรู้ใหม่, แสวงหาความรู้จากภายนอก,
รักษาความรู้เก่า, กาจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว
3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ - เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการ
เก็บความรู้ อย่างเป็นระบบในอนาคต
4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ – เช่นปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน, ใช้
ภาษาเดียวกัน, ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์
5) การเข้าถึงความรู้ – เป็นการทาให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก
เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), Web board ,บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
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6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ – ทาได้หลายวิธีการ โดยกรณีเป็น Explicit Knowledge
อาจจั ด ท าเป็ น เอกสาร, ฐานความรู้ , เทคโนโลยี ส ารสนเทศ หรื อ กรณี เ ป็ น Tacit
Knowledge อาจจัดทาเป็นระบบ ทีมข้ามสายงาน, กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม,
ชุมชนแห่ งการเรี ยนรู้ , ระบบพี่เลี้ยง, การสับเปลี่ยนงาน, การยืมตัว , เวทีแลกเปลี่ยน
ความรู้ เป็นต้น
7) การเรียนรู้ – ควรทาให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่นเกิดระบบการเรียนรู้จาก
สร้างองค์ความรู้>นาความรู้ไปใช้>เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียน
ต่อไปอย่างต่อเนื่อง
2.2 กระบวนกำรบริหำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)
การเรียนรู้
(Learning)

การวัดผล
(Measurements)

การยกย่องชมเชย
และการให้รางวัล
(Recognition and Reward)
เป้าหมาย
(Desired State)

กระบวนการ
และเครื่องมือ
(Process & Tools)

การสื่อสาร
(Communication)

การเตรียมการและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
(Transition and Behavior
Robert Osterhoff

กระบวนกำรบริหำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) เป็นกรอบ
ความคิดแบบหนึ่งเพื่อให้องค์กรที่ต้องการจัดการความรู้ภายในองค์กร ได้มุ่งเน้นถึงปัจจัยแวดล้อม
ภายในองค์กร ที่จะมีผลกระทบต่อการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ดังนี้
1) การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม - เช่น กิจกรรมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจาก
ผู้บริหาร (ที่ทุกคนมองเห็น), โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร, ทีม/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ, มี
ระบบการติดตามและประเมินผล , กาหนดปัจจัยแห่งความสาเร็จชัดเจน
2) การสื่อสาร – เช่น กิจกรรมที่ทาให้ทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่องค์กรจะทา, ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับ
ทุกคน, แต่ละคนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร
3) กระบวนการและเครื่องมือ - ช่วยให้การค้นหา เข้าถึง ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้
สะดวกรวดเร็ว
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ขึ้น โดยการเลือกใช้กระบวนการและเครื่องมือ ขึ้นกับชนิดของความรู้, ลักษณะขององค์กร
(ขนาด, สถานที่ตั้ง ฯลฯ), ลักษณะการทางาน, วัฒนธรรมองค์กร, ทรัพยากร
4) การเรียนรู้ - เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญและหลักการของการจัดการ
ความรู้ โดยการเรียนรู้ต้องพิจารณาถึง เนื้อหา, กลุ่มเป้าหมาย, วิธีการ, การประเมินผลและ
ปรับปรุง
5) การวัดผล - เพื่อให้ทราบว่าการดาเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่, มีการนาผลของ
การวัดมาใช้ในการปรับปรุงแผนและการดาเนินการให้ดีขึ้น, มีการนาผลการวัดมาใช้ในการ
สื่อสารกับบุคลากรในทุกระดับให้เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้ และการวัดผลต้อง
พิจารณาด้วยว่าจะวัดผลที่ขั้นตอนไหนได้แก่ วัดระบบ (System), วัดที่ผลลัพธ์ (Out put)
หรือวัดที่ประโยชน์ที่จะได้รับ (Out come)
6) การยกย่องชมเชยและให้รางวัล - เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับ โดยข้อควรพิจารณาได้แก่ ค้นหาความต้องการ
ของบุคลากร, แรงจูงใจระยะสั้นและระยะยาว, บูรณาการกับระบบที่มีอยู่, ปรับเปลี่ยนให้เข้า
กับกิจกรรมที่ทาในแต่ละช่วงเวลา
2.3 องค์กรจะต้องมองภาพรวมของปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กร ที่จะส่งผลกระทบต่อ
กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) ขององค์กร โดยการนากระบวนการบริหารจัดการการ
เปลี่ยนแปลงมาเชื่อมโยง เพื่อจะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเสริมสร้ างสภาพแวดล้อม ที่จะทาให้
กระบวนการจัดการความรู้มีชีวิตหมุนต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง และทาให้การจัดการความรู้ขององค์กร
มีประสิทธิผลโดยจัดทาเป็นแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) และนาไปสู่การปฏิบัติให้
เกิดขึ้นจริงๆ
2.4 องค์กรต้องมีการกาหนด ขอบเขต KM (KM Focus Area) และเป้าหมาย KM
(Desired State) ที่องค์กรต้องการเลือกทา เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย
2.5 การกาหนดขอบเขต KM และเป้าหมาย KM เพื่อต้องการจัดการความรู้ที่จาเป็นต้องมี
ในกระบวนงาน (Work Process) เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ที่องค์กรได้จัดทาขึ้นไว้ในข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) ประจาปีแต่ละปี
2.6 องค์กรต้องมีการประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้ (KM Assessment Tool :
KMAT) หรือวิธีการประเมินองค์กรตนเองแบบใดก็ได้ที่ นอกเหนือจาก KMAT เพื่อทราบถึงจุดอ่อน-จุด
แข็ง / โอกาส-อุปสรรค ที่จะเป็นปัจจัยสาคัญต้องปรับปรุง -รักษาไว้ / พัฒนาให้การจัดการความรู้
บรรลุผลตามเป้าหมาย KM
2.7 องค์กรต้องนาผลลัพธ์ของการประเมินตนเอง จากข้อ 2.6 เพื่อจะนามากาหนดหาวิธีการ
สู่ความสาเร็จ ไว้ในแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) โดยอาจจะเป็นแผนการจัดการ
ความรู้ระยะสั้นภายในปีงบประมาณ หรือเป็นแผนระยะยาว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเป้าหมาย KM ที่องค์กร
เลือกทา รวมถึงความพร้อมจากผลการประเมินตนเองจากข้อ 2.6
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2.8 องค์กรต้องมีการกาหนดโครงสร้างทีมงาน KM เพื่อมาดาเนินการตามแผนการจัดการ
ความรู้ ให้การจัดการความรู้บรรลุผลตามเป้าหมาย KM
2.9 เมื่อองค์กรได้ดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
ตามแผนแล้ว ผู้บริหารทุกระดับจะต้องร่วมผลักดันให้เกิดการบูรณาการ กระบวนการจัดการความรู้
(KM Process) ให้ยึดถือปฏิบัติอยู่ในกระบวนงาน (Work Process) ของบุคลากร รวมถึงบูรณาการ
กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) ให้เกิดขึ้น ในการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรในขอบเขต KM และเป้าหมาย KM ในเรื่องอื่นๆ ต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้
มหาวิทยาลัยมีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ
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บทที่ 2 : กำรกำหนดขอบเขต KM (KM Focus Areas)
1. ขอบเขต KM (KM Focus Areas)
ขอบเขต KM (KM Focus Areas) เป็นหัวเรื่องกว้างๆ ของความรู้ที่จาเป็นและสอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนบริหารราชการแผ่นดินซึ่งต้องการจะนามาใช้กาหนดเป้าหมาย KM
(Desired State)
ในการกาหนดขอบเขต KM ควรกาหนดกรอบตามองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อกระบวนงาน
(Work Process) ในข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) ที่ได้นาเสนอสานักงาน
กพร. ก่อนเป็นลาดับแรก หรือ อาจกาหนดขอบเขต KM ตามองค์ความรู้ที่จาเป็นต้องมีในองค์กร เพื่อ
ปฏิบัติงานให้บรรลุตามประเด็นยุทธศาสตร์อื่นๆ ขององค์กร
2. แนวทำงกำรกำหนดขอบเขต KM (KM Focus Areas) และเป้ำหมำย KM (Desired
State)

1

พันธกิจ/วิสัยทัศน์
ประเด็นยุทธศาสตร์

3

ความรู้ที่สาคัญต่อองค์กร

• ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า

กลยุทธ์

(Work process) กระบวนงาน

(ขอบเขต KM)

2

KM Focus Areas

ปัญหา

• ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ
• ประสบการณ์ความรู้ที่องค์กรสั่งสม
• ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ
• ความรู้เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์และ
บริการ

• ความรู้ที่มีอยู่ในบุคลากร

Areas
(เป้าหมาย KM) Desired State of KM•Focus
ฯลฯ

(แผนการจัดการความรู้)

KM Action Plans
( 6-step model)

การเรียนรู้
(Learning)

การวัดผล
(Measurements)

การยกย่องชมเชย
และการให้รางวัล
(Recognition and Reward)

เป้าหมาย
(Desired State)

World-Class KM
Environment

กระบวนการ
และเครื่องมือ
(Process Tools)

การสื่อสาร
(Communication)

การเตรียมการและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
(Transition and Behavior
Management)

องค์กรสามารถใช้แนวทางการกาหนดขอบเขตและเป้าหมาย KM เพื่อจะช่วยรวบรวมขอบเขต KM
และนาไปกาหนดเป้าหมาย KM และแผนการจัดการความรู้ ดังนี้
- แนวทางที่ 1 เป็นความรู้ที่จาเป็นสนับสนุนพันธกิจ / วิสัยทัศน์/ ประเด็นยุทธศาสตร์ ใน
ระดับของหน่วยงานตนเอง
- หรือแนวทางที่ 2 เป็น ความรู้ที่สาคัญต่อองค์กร
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- หรือแนวทางที่ 3 เป็น ปัญหาที่ประสบอยู่ และสามารถนา KM มาช่วยได้
- หรือ เป็นแนวทางอื่นนอกเหนือจากแนวทางที่ 1,2,3 ก็ได้ ที่หน่วยงานเห็นว่าเหมาะสม
หลังจากนั้น ให้รวบรวมแนวคิดการกาหนดขอบเขต KM จากข้อ 2 แล้วกรอกขอบเขต KM
ที่สามารถรวบรวมได้ทั้งหมดลงในแบบฟอร์ม 1 โดยทุกขอบเขต KM ที่กาหนดต้องสนับสนุนกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ของระดับหน่วยงานตนเอง และประเด็นยุทธศาสตร์นั้นควรจะต้องได้ดาเนินการ
มาระดับหนึ่งแล้ว (ถ้ามี)
แบบฟอร์ม 1 ขอบเขต KM (KM Focus Areas) ของหน่วยงำน ………………....................
ประโยชน์ที่จะได้รับจากขอบเขต KM ที่มีต่อ
ประชาชน
ขอบเขต KM ที่
บุคลากร
บุคลากร
Outsource
ไทย /
(KM Focus Areas)
ภายใน
ภายนอก ต้นสังกัด
ของ
ชาวต่างชาติ/
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
หน่วยงาน
ชุมชน
1.
1. ………
1……………… 1.……………... 1.…………. 1.………….
…………………………………
2.1
2.
…………..
2.1
2.1……..
2.1 .…………
2.1……..
………………………………… 2.2
…...………
2.2 …….
…………..
3.1
3.
3.1………….. ………..…
3.1 .………… 3.1…….. 3.1……..
…………………………………
3.2 …………
4.
4.1
4.1
4.1 .…………
4.1…….. 4.1……..
………………………………… …..………
……..……
4.2 ………….
5.
5.1
5.1
5.1
5.1 …….
5.1 …….
………………………………… …..………
……..……
……………
5.2 …….
n.
n. …………… n. …….……… n. ….………… n. ……... n. ……...
…………………………………
ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ : ………………………………………………. ( CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด )
เมื่อกรอกแบบฟอร์มที่ 1 ครบถ้วนแล้ว ให้ทาการคัดเลือกขอบเขต KM ตามแบบฟอร์ม 2 เพื่อนาไป
กาหนดเป้าหมาย KM ต่อไป
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3. แนวทำงกำรตัดสินใจเลือกขอบเขต KM
-ให้องค์กรพิจารณาเกณฑ์การคัดเลือกขอบเขต KM ตามที่ให้ไว้เป็นแนวทาง เพื่อใช้กรอกลงใน
แบบฟอร์ม 2 พร้อมให้คะแนนตามเกณฑ์ที่องค์กรต้องการ คือ
- สอดคล้องกับทิศทางและประเด็นยุทธศาสตร์ในระดับของหน่วยงานตนเอง
- ทาให้เกิดการปรับปรุงที่เห็นได้ชัดเจน (เป็นรูปธรรม)
- มีโ อกาสทาได้ส าเร็ จ สู ง (โดยพิจารณาจากความพร้อมด้านคน งบประมาณ เทคโนโลยี
วัฒนธรรมองค์กร ระยะเวลาดาเนินงาน ฯลฯ )
- เป็นเรื่องที่ต้องทา คนส่วนใหญ่ในองค์กรต้องการ
- ผู้บริหารให้การสนับสนุน
- เป็นความรู้ที่ต้องจัดการอย่างเร่งด่วน
- อื่นๆ สามารถเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมขององค์กร
แบบฟอร์ม 2 กำรตัดสินใจเลือกขอบเขต KM ของหน่วยงำน …………………………..
ขอบเขต ขอบเขต
ขอบเขต
ขอบเขต KM
เกณฑ์กำรกำหนดขอบเขต KM
KM ที่
KM
KM
ที่ ...
….
ที่ ...
ที่ ...
1.สอดคล้องกับทิศทางและยุทธศาสตร์
2.ปรับปรุงแล้วเห็นได้ชัดเจน (เป็น
รูปธรรม)
3.มีโอกาสทาได้สาเร็จสูง
4.ต้องทา คนส่วนใหญ่ในองค์กร
ต้องการ
5.ผู้บริหารให้การสนับสนุน
6.เป็นความรู้ที่ต้องจัดการอย่างเร่งด่วน
7……………………………
8.<อื่นๆ เพิ่มเติมได้ ตามความ
เหมาะสม>
รวมคะแนน
หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนน คือ มากที่สุด =5, ปานกลาง = 3, น้อย = 1
<เกณฑ์คะแนนสามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมได้>
ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ : ………………………………………………. ( CKO / ผู้บริหำรระดับสูงสุด )
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4. ผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร จะต้องมีส่วนร่วมในการกาหนด ขอบเขต KM (KM Focus Area)
และ เป้าหมาย KM (Desired State) เพื่อมั่นใจว่าสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย/
คณะ/สานัก/สถาบัน อย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงความมุ่งมั่นที่จะบูรณาการการจัดการความรู้
ให้เกิดขึ้นในการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ด้วยการสนับสนุนทรัพยากรที่จาเป็นในทุกด้าน
5. ให้กาหนดรายชื่อผู้มีส่วนร่วมกับผู้บริหารระดับสูงในการตัดสินใจเลือกขอบเขต KM (KM Focus
Area) ตามแบบฟอร์ม 2 และเป้าหมาย KM (Desired State) ตามแบบฟอร์ม 3 โดยให้ระบุถึงชื่อนามสกุล, ตาแหน่งงาน และหน่วยงานที่สังกัดอยู่ตามผังองค์กรปัจจุบัน ของผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน
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บทที่ 3 : กำรกำหนดเป้ำหมำย KM (Desired State)
1. เป้ำหมำย KM (Desired State)
เป้าหมาย KM (Desired State) เป็นหัวเรื่องความรู้ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน โดยสอดคล้องกับขอบเขต KM (KM Focus Areas) ที่ได้
เลือกมาจัดทา และต้องสามารถวัดผลได้เป็นรูปธรรม

1

พันธกิจ/วิสัยทัศน์
ประเด็นยุทธศาสตร์

2

3

ความรู้ที่สาคัญต่อองค์กร

• ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า

กลยุทธ์

(Work process) กระบวนงาน

ปัญหา

• ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ
• ประสบการณ์ความรู้ที่องค์กรสั่งสม
• ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ
• ความรู้เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์และ

(ขอบเขต KM)

KM Focus Areas

(เป้าหมาย KM)

• ความรู้ที่มีอยู่ในบุคลากร
Desired State of KM•Focus
Areas
ฯลฯ

บริการ

KM Action Plans

(แผนการจัดการความรู้) ( 6-step model)

การเรียนรู้
(Learning)

การวัดผล
(Measurements)

การยกย่องชมเชย
และการให้รางวัล
(Recognition and Reward)

การสื่อสาร
(Communication)

การเตรียมการและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
(Transition and Behavior
Management)

เป้าหมาย
(Desired State)

World-Class KM
Environment

กระบวนการ
และเครื่องมือ
(Process Tools)

จากขอบเขต KM (KM Focus Areas) ที่กาหนดไว้ทั้งหมดใน แบบฟอร์ม 1 ให้นาขอบเขต
KM เดียวกันที่ได้คะแนนสูงสุด ตามแบบฟอร์ม 2 มาใช้กาหนดเป้าหมาย KM (Desired State)
โดยกรอกตามแบบฟอร์ม 3 โดยพิจารณาดังนี้
- ระดับคณะ ให้มีอย่างน้อย 3 เป้าหมาย KM โดยต้องมาจากขอบเขต KM เดียวกันที่ได้
คะแนนสูงสุด และจากนั้นให้เลือกมาเพียง 1 เป้าหมาย KM ทีค่ ณะต้องการเลือกทา มาจัดทา
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
- ในการส่งเอกสารให้งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ขอให้แสดงอย่างน้อย 3
เป้าหมาย KM จาก ขอบเขต KM เดียวกันที่ได้คะแนนสูงสุด และ 1 เป้าหมาย KM ที่องค์กร
ต้องการเลือกทา เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
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แบบฟอร์ม 3 เป้ำหมำย KM (Desired State) ของหน่วยงำน …………………………..
ขอบเขต KM (KM Focus Area) คือ ………………………...………...…………………………….…
เป้ำหมำย KM (Desired State)
เป้าหมาย KM ที่ ....…….………………………………..…….
เป้าหมาย KM ที่ ….......….………..………………………….
...…………………..…………………………………………….

หน่วยที่วัดผลได้เป็น
รูปธรรม
…………………………………
…………………………………
…………………………………

เป้ำหมำย KM ที่องค์กรต้องกำรทำคือ เป้าหมาย KM ที่ xx
…………………………………
……….………………………………………………………….
ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ : …………………………………… ( CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด )
เพื่อให้หัวข้อขอบเขต KM (KM Focus Area) และ เป้าหมาย KM (Desired State) ที่เลือกทา
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย จึงให้คณะ/สานัก/สถาบัน ทวน
สอบความถูกต้องและเหมาะสมของหัวข้อที่เลือกทา ด้วยแบบฟอร์ม 4 ดังนี้
แบบฟอร์ม 4 Check List ทวนสอบกำรกำหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และเป้ำหมำย
KM (Desired State)
ชื่อหน่วยงาน : ……………………………………………………………………………..…วันที่ :……/………/………
เป้าหมาย KM (Desired State) : …………………………………………………………………………………………
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรมตามเป้าหมาย KM : …………………………………………………………………………
ที่
รายการ Check List
ระบุรายละเอียด
1. กระบวนงำน (Work Process) ที่เกี่ยวข้อง
1.1 กระบวนงานไหนบ้าง เชื่อมโยงกับเป้าหมาย KM
1.2 ขั้นตอนไหนบ้าง เชื่อมโยงกับเป้าหมาย KM
กระบวนงานไหนบ้าง เชื่อมโยงกับเป้าหมาย KM และ
1.3
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ขั้นตอนไหนบ้าง เชื่อมโยงกับเป้าหมาย KM และสอด คล้องกับ
1.4
ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
1.5 คิดเป็นจานวน กระบวนงานและขั้นตอน เท่าไร
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อะไรคือตัวชี้วัดของกระบวนงาน ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมาย KM
และ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
2. กลุ่มผู้เกี่ยวข้องภำยในมหำวิทยำลัย
หน่วยงานไหนของมหาวิทยาลัย ที่ต้องแบ่งปันแลกเปลี่ยน /
2.1
Sharing K.
2.2 ใครบ้างในหน่วยงานที่ต้องแบ่งปันแลกเปลี่ยน/Sharing K.
คิดเป็นจานวนคน เท่าไร ที่ต้องแบ่งปันแลกเปลี่ยน / Sharing
2.3
K.
2.4 หน่วยงานไหนของมหาวิทยาลัยที่ต้องเรียนรู้/Learning K.
2.5 ใครบ้างในหน่วยงาน ที่ต้องเรียนรู้ / Learning K.
2.6 คิดเป็นจานวนคน เท่าไร ที่ต้องเรียนรู้ / Learning K.
3. กลุ่มผู้เกี่ยวข้องภำยนอกองค์กร (ผู้ใช้บริการ / Outsource)
3.1 หน่วยงานไหน ที่ต้องแบ่งปันแลกเปลี่ยน / Sharing K.
3.2 ใครบ้างในมหาวิทยาลัยที่ต้องแบ่งปันแลกเปลี่ยน / Sharing K.
คิดเป็นจานวนคน เท่าไร ที่ต้องแบ่งปันแลกเปลี่ยน / Sharing
3.3
K.
3.4 องค์กรไหน ที่ต้องเรียนรู้ / Learning K.
3.5 ใครบ้างในองค์กร ที่ต้องเรียนรู้ / Learning K.
3.6 คิดเป็นจานวนคน เท่าไร ที่ต้องเรียนรู้ / Learning K.
4. ควำมรู้ที่จำเป็น (EK/ TK) ในกระบวนงำน (Work Process)
มีความรู้ EK อะไรบ้าง ที่ต้องเข้ากระบวนการจัดการความรู้ เพื่อ
4.1
ปรับให้ทันสมัยกับกาลเวลา (ระบุมาทั้งหมดเท่าที่ทาได้)
มีความรู้ EK อะไรบ้าง ที่จัดการครั้งเดียวแล้วไม่ต้องปรับอีกเลย
4.2
(ระบุมาทั้งหมดเท่าที่ทาได้)
มีความรู้ TK อะไรบ้าง ที่ต้องเข้ากระบวนการจัดการความรู้
4.3 เพื่อปรับให้ทันสมัยกับกาลเวลา และอยู่กับใครบ้าง (ระบุมา
ทั้งหมดเท่าที่ทาได้)
มีความรู้ TK อะไรบ้าง ที่จัดการครั้งเดียวแล้วไม่ต้องปรับอีกเลย
4.4
และอยู่กับใครบ้าง (ระบุมาทั้งหมดเท่าที่ทาได้)
4.5 จากข้อ 4.1, 4.2 ความรู้ EK อะไรบ้าง ที่เรามี และ เรายังไม่มี
4.6 จากข้อ 4.3, 4.4 ความรู้ TK อะไรบ้าง ทีเ่ รามี และ เรายังไม่มี
ผูท้ บทวน / ผู้อนุมัติ : ……………………………………………. (CKO / ผู้บริหาร
ระดับสูงสุด)
1.6
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บทที่ 4 : กำรจัดทำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan)
1. แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan)
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) เป็นแผนงานที่แสดงถึงรายละเอียดการดาเนินงาน
ของกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้องค์กรบรรลุผลตามเป้าหมาย KM (Desired State) ที่กาหนด
จากการทวนสอบความถูกต้องและเหมาะสมของขอบเขต KM (KM Focus Area) และ
เป้าหมาย KM (Desired State) ตามแบบฟอร์ม 4 ให้องค์กรนาหัวข้อเป้าหมาย KM ที่องค์กร
ต้องการทาคือ เป้าหมาย KM ที่ xx จากแบบฟอร์ม 3 1 เป้าหมาย KM (Desired State) มา
จัดทาแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยการจัดทา
แผนจะขึ้นอยู่กับความพร้อมขององค์กรที่ทาให้เป้าหมาย KM บรรลุผลสาเร็จ
การเริ่มต้นจัดทาแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) องค์กรควรจัดทาการประเมิน
องค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้ เพื่อให้ทราบถึงความพร้อม (จุดอ่อน-จุดแข็ง/โอกาส-อุปสรรค)
ในเรื่องการจัดการความรู้ และนาผลของการประเมินนี้ ใช้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการจัดทาแผนการ
จัดการความรู้ (KM Action Plan) ให้สอดรับกับเป้าหมาย KM (Desired State) ที่เลือกไว้โดย
องค์กรสามารถเลือกวิธีการประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้ที่เหมาะสมกับองค์กร ได้ดังนี้
1.1 ใช้วิธีการประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้ด้วย KMAT (The Knowledge
Management Assessment Tool : KMAT) ตามแบบฟอร์ม 5-9
1.2 ใช้วิธีอื่นๆ ในการประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้ เช่น แบบสอบถาม,
รายงานการวิเคราะห์องค์กร เป็นต้น แล้วสรุปลงในแบบฟอร์ม 10
(ข้อ 1.2 นี้ใช้สำหรับบำงองค์กรที่อำจมีกำรประเมินองค์กรตนเองเรื่องกำรจัดกำรควำมรู้
มำแล้ว หรือมีวิธีกำรประเมินองค์กรตนเองเรื่องกำรจัดกำรควำมรู้เป็นแบบอื่น โดยไม่ใช้ข้อ 1.2)
2. KMAT (The Knowledge Management Assessment Tool : KMAT)
เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้ในการประเมินองค์กรตนเองในเรื่องการจัดการความรู้ และให้
ข้อมูลกับองค์กรว่ามีจุดอ่อน-จุดแข็ง /โอกาส-อุปสรรค ในการจัดการความรู้เรื่องใดบ้าง โดยเครื่องมือ
นี้แบ่งเป็น 5 หมวด ตามแบบฟอร์มที่ 5-9 ดังนี้
หมวด 1. กระบวนการจัดการความรู้ (แบบฟอร์ม 5), หมวด 2. ภาวะผู้นา (แบบฟอร์ม 6),
หมวด 3. วัฒนธรรมในเรื่องการจัดการความรู้ (แบบฟอร์ม 7), หมวด 4. เทคโนโลยีการจัดการความรู้
(แบบฟอร์ม 8), หมวด 5. การวัดผลการจัดการความรู้ (แบบฟอร์ม 9)

3. กำรประเมินองค์กรตนเองโดยวิธีอื่นๆ
การประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้โดยวิธีอื่นๆ เช่น แบบสอบถาม, รายงาน
การวิเคราะห์องค์กร หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม
- การประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้นั้น องค์กรสามารถเลือกวิธีใดๆ ก็ได้ที่องค์กร
มีความเข้าใจ หรือถ้าองค์กรได้มีการประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้มาบ้างแล้วก็สามารถ
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ใช้วิธีนั้นๆได้ (ซึ่งไม่ใช่วิธีการในข้อ 4.3.1) และเมื่อประเมินแล้วให้นาผลสรุปที่ได้บันทึกลงใน
แบบฟอร์ม 10

4. กำรประเมินองค์กรตนเอง
การประเมินองค์กรตนเองดังกล่าว ให้เป็นการระดมสมองกันภายในองค์กรตนเอง โดยอย่าง
น้อยจะต้องเป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับขอบเขต KMและเป้าหมาย KM (KM Focus Area และ
Desired State) ที่เลือกไว้
5. ผลลัพธ์
ผลลัพธ์ ที่ได้จากการประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้ตามแบบฟอร์ม 5-9 หรือ

10 จะต้องเป็นข้อมูลที่ เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนกับขอบเขตและเป้าหมาย KM ที่เลือกขึ้นมาจัดทา
เพื่อที่จะสามารถจัดทาแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) มาสอดรับกับผลลัพธ์ที่ได้จากการ
ประเมิน และส่งผลให้เป้าหมาย KM บรรลุผลสาเร็จได้ตามแผน

6. ผู้รับผิดชอบในกำรประเมินองค์กรตนเอง
ผู้ รั บ ผิ ดชอบในการประเมินองค์กรตนเองเรื่ องการจั ดการความรู้ อย่างน้อยจะต้องเป็ น
บุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ ขอบเขตและเป้าหมาย KM (KM Focus Area และ Desired State)
ที่เลือกขึ้นมาจัดทา

7. ผู้บริหำรระดับสูงสุดขององค์กร
ผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร จะต้องมีส่วนร่วมในการประเมินองค์กรตนเองเรื่องการ
จัดการความรู้ เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับขอบเขตและเป้าหมาย KM ที่
เลือกขึ้นมาจัดทา
8. ให้กาหนดรายชื่อผู้มีส่วนร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ที่ร่วมในการประเมินองค์กรตนเองเรื่องการ
จัดการความรู้ โดยให้ระบุถึง ชื่อ -นามสกุล, ตาแหน่งงาน และหน่วยงานที่สังกัดอยู่ตามผังองค์กร
ปัจจุบัน ของผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน
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กำรประเมินหน่วยงำนตนเองในเรื่องกำรจัดกำรควำมรู้ ด้วย KMAT ใช้แบบฟอร์มที่ 5-9 ดังนี้
แบบฟอร์ม 5 แบบประเมินองค์กรตนเองเรื่องกำรจัดกำรควำมรู้ หมวด 1 - กระบวนกำรจัดกำร
ควำมรู้
โปรดอ่านข้อความด้านล่างและประเมินว่าองค์กรของท่านมีการดาเนินการในเรื่องการจัดการความรู้อยู่
ในระดับใด
0 – ไม่มีเลย / มีน้อยมาก
1 – มีน้อย
2 - มีระดับปานกลาง
3 - มีในระดับที่ดี
4 – มีในระดับที่ดีมาก
หมวด 1 กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้
สิ่งที่มีอยู่ / ทำอยู่
1.1.องค์กรมีการวิเคราะห์อย่างเป็น ระบบ เพื่อหาจุดแข็งจุดอ่อนใน
เรื่องการจัดการความรู้ เพื่อปรับปรุงในเรื่องความรู้ เช่นองค์กรยัง
ขาดความรู้ที่จาเป็นต้องมี หรือองค์กรไม่ได้รวบรวมความรู้ที่มีอยู่ให้เป็น
ระบบ เพื่อให้ง่ายต่อการนาไปใช้ ไม่ทราบว่าคนไหนเก่งเรื่องอะไร ฯลฯ
และมีวิธีการที่ชัดเจนในการแก้ไข ปรับปรุง
1.2.องค์กรมีการแสวงหาข้อมูล /ความรู้จากแหล่งต่างๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งจากองค์กรที่มีการให้บริการคล้ายคลึงกัน (ถ้ามี) อย่างเป็น
ระบบและมีจริยธรรม
1.3 ทุกคนในองค์กร มีส่วนร่วมในการแสวงหาความคิดใหม่ ๆ ระดับ
เทียบเคียง (Benchmarks) และ Best Practices จากองค์กรอื่นๆ ที่
มีลักษณะคล้ายคลึงกัน (บริการหรือดาเนินงานที่คล้ายคลึงกัน ) และ
จากองค์กรอื่น ๆ ที่มีลักษณะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
1.4 องค์กรมีการถ่ายทอด Best Practices อย่างเป็นระบบ ซึ่ง
รวมถึงการเขียน Best Practices ออกมาเป็นเอกสาร และการจัดทา
ข้อสรุปบทเรียนที่ได้รับ (Lessons Learned)
1.5 องค์กรเห็นคุณค่า “Tacit Knowledge” หรือ ความรู้และทักษะ
ที่อยู่ในตัวบุคลากร ซึ่งเกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้ของแต่ละ
คน และให้มีการถ่ายทอดความรู้และทักษะนั้น ๆ ทั่วทั้งองค์กร
ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ : ……………………………………………. (CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด)
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แบบฟอร์ม 6 แบบประเมินองค์กรตนเองเรื่องกำรจัดกำรควำมรู้ หมวด 2 - ภำวะผู้นำ
โปรดอ่านข้อความด้านล่างและประเมินว่าองค์กรของท่านมีการดาเนินการในเรื่องการจัดการความรู้อยู่
ในระดับใด
0 – ไม่มีเลย / มีน้อยมาก
1 – มีน้อย
2 - มีระดับปานกลาง
3 - มีในระดับที่ดี
4 – มีในระดับที่ดีมาก
หมวด 2 ภำวะผู้นำ
สิ่งที่มีอยู่ / ทำอยู่
2.1 ผู้บริหารกาหนดให้การจัดการความรู้เป็นกลยุทธ์ที่สาคัญในองค์กร
2.2 ผู้บริหารตระหนักว่า ความรู้เป็นสินทรัพย์ (Knowledge Asset)
ที่สามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรได้ และมีการจัดทากล
ยุทธ์ที่ชัดเจน เพื่อนาสินทรัพย์ความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ประโยชน์ (เช่น
ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึ้น ให้บริการได้รวดเร็ว
และตรงตามความต้องการ สร้างความพึงพอใจให้ผู้ใช้บริการ เป็นต้น)
2.3 องค์กรเน้ นเรื่องการเรียนรู้ของบุคลากรเพื่อส่งเสริม Core
Competencies เดิม ที่มีอยู่ ใ ห้ แข็งแกร่งขึ้น และพัฒ นา Core
Competencies ใหม่ๆ (Core Competencies หมายถึง ความเก่ง
หรือความสามารถเฉพาะทางขององค์กร)
2.4 การมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ขององค์กร เป็นส่วนหนึ่ง
ของเกณฑ์ที่องค์กรใช้ประกอบในการพิจารณาในการ ประเมินผล และ
ให้ผลตอบแทนบุคลากร
ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ : ……………………………………………. (CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด)
แบบฟอร์ม 7 แบบประเมินองค์กรตนเองเรื่องกำรจัดกำรควำมรู้ หมวด 3 - วัฒนธรรมในเรื่องกำร
จัดกำรควำมรู้
โปรดอ่านข้อความด้านล่างและประเมินว่าองค์กรของท่านมีการดาเนินการในเรื่องการจัดการความรู้อยู่
ในระดับใด
0 – ไม่มีเลย / มีน้อยมาก
1 – มีน้อย
2 - มีระดับปานกลาง
3 - มีในระดับที่ดี
4 – มีในระดับที่ดีมาก
หมวด 3 วัฒนธรรมในเรื่องกำรจัดกำรควำมรู้
สิ่งที่มีอยู่ / ทำอยู่
3.1 องค์กรส่งเสริมและให้การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
บุคลากร
3.2 พนักงานในองค์กรทางาน โดยเปิดเผยข้อมูลและมีความไว้เนื้อ
เชื่อใจกันและกัน
3.3 องค์กรตระหนักว่า วัตถุประสงค์หลักของการจัดการความรู้ คือ
การสร้าง หรือเพิ่มพูนคุณค่าให้แก่ผู้ใช้บริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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3.4 องค์กรส่งเสริมให้บุคลากร เกิดการเรียนรู้ โดยการให้อิสระในการ
คิด และการทางาน รวมทั้งกระตุ้นให้พนักงานสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
3.5 ทุกคนในองค์กรถือว่าการเรียนรู้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของทุกคน
ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ : ……………………………………………. (CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด)
แบบฟอร์ม 8 แบบประเมินองค์กรตนเองเรื่องกำรจัดกำรควำมรู้ หมวด 4 - เทคโนโลยีกำร
จัดกำรควำมรู้
โปรดอ่านข้อความด้านล่างและประเมินว่าองค์กรของท่านมีการดาเนินการในเรื่องการจัดการความรู้อยู่
ในระดับใด
0 – ไม่มีเลย / มีน้อยมาก
1 – มีน้อย
2 - มีระดับปานกลาง
3 - มีในระดับที่ดี
4 – มีในระดับที่ดีมาก
หมวด 4 – เทคโนโลยีกำรจัดกำรควำมรู้
สิ่งที่มีอยู่ / ทำอยู่
4.1.เทคโนโลยีที่ใช้ช่วยให้ทุกคนในองค์กรสื่อสารและเชื่อมโยงกันได้
อย่างทั่วถึงทั้งภายในองค์กรและกับองค์กรภายนอก
4.2.เทคโนโลยีที่ใช้ก่อให้ เกิดคลั งความรู้ขององค์กร
( An
Institutional Memory ) ที่ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงได้
4.3 เทคโนโลยีที่ใช้ทาให้บุคลากรในองค์กรเข้าใจและใกล้ชิดผู้มาใช้
บริการมากขึ้น เช่น ความต้องการและความคาดหวัง พฤติกรรมและ
ความคิด เป็นต้น
4.4 องค์กรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเน้นความต้องการ
ของผู้ใช้
4.5 องค์กรกระตือรือร้นที่จะนาเทคโนโลยีที่ช่วยให้พนักงานสื่อสาร
เชื่อมโยงกันและประสานงานกันได้ดีขึ้น มาใช้ในองค์กร
4.6 ระบบสารสนเทศขององค์กรชาญฉลาด (Smart) ให้ข้อมูลได้ทันที
ที่เกิดขึ้นจริง (Real Time) และข้อมูลสารสนเทศในระบบมีความ
เชื่อมโยงกัน
ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ : ……………………………………………. (CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด)
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แบบฟอร์ม 9 แบบประเมินองค์กรตนเองเรื่องกำรจัดกำรควำมรู้ หมวด 5 - กำรวัดผลกำร
จัดกำรควำมรู้
โปรดอ่านข้อความด้านล่างและประเมินว่าองค์กรของท่านมีการดาเนินการในเรื่องการจัดการความรู้อยู่
ในระดับใด
0 – ไม่มีเลย / มีน้อยมาก
1 – มีน้อย
2 - มีระดับปานกลาง
3 - มีในระดับที่ดี
4 – มีในระดับที่ดีมาก
หมวด 5 กำรวัดผลกำรจัดกำรควำมรู้
สิ่งที่มีอยู่ / ทำอยู่
5.1 องค์กรมีวิธีการที่สามารถเชื่อมโยง การจัดการความรู้กับผลการ
ดาเนินการที่สาคัญขององค์กร เช่น ผลลัพธ์ในด้านผู้ใช้บริการ ด้าน
การพัฒนาองค์กร ฯลฯ
5.2 องค์กรมีการกาหนดตัวชี้วัดของการจัดการความรู้โดยเฉพาะ
5.3 จากตัวชี้วัดในข้อ 5.2 องค์กรสร้างความสมดุลระหว่างตัวชี้วัดที่
สามารถตีค่าเป็นตัวเงินได้ง่าย (เช่น ต้นทุนที่ลดได้ ฯลฯ) กับตัวชี้วัดที่ตี
ค่าเป็นตัวเงินได้ยาก ( เช่น ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ การ
ตอบสนองผู้ใช้บริการได้เร็วขึ้น การพัฒนาบุคลากร ฯลฯ )
5.4 องค์กรมีการจัดสรรทรัพยากรให้กับกิจกรรมต่างๆ ที่มีส่วนสาคัญ
ที่ทาให้ฐานความรู้ขององค์กรเพิ่มพูนขึ้น
ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ : ……………………………………………. (CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด)
ถ้ำใช้วิธีอื่นๆ ในการประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้ (เป็นวิธีอื่นๆที่องค์กรมีความ
เข้าใจ หรือได้มีการจัดทามาแล้ว) และเมื่อประเมินแล้วให้ระบุรายละเอียดลงในแบบฟอร์ม 10 ดังนี้
แบบฟอร์มที่ 10 รำยงำนผลกำรประเมินองค์กรตนเองเรื่องกำรจัดกำรควำมรู้ (กรณีใช้วิธีอื่นๆ)
ชื่อหน่วยงาน…………………………………………………………………………………………………..
วันที่ประเมิน ……………………………………………………………………………………………………หน้าที่…/…
หัวข้อที่ประเมินหน่วยงานตนเอง
ผลการประเมิน (สิ่งที่มีอยู่/ทาอยู่)
เรื่องการจัดการความรู้

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

คู่มือการจัดการความรู้ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หน้า 22

9 จากแบบฟอร์ม 5-9 หรือ 10 ให้นาข้อมูลที่ได้จากการประเมินองค์กรตนเอง มาใช้ในการกาหนด
กิจกรรมและรายละเอียดต่างๆ ในแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)ในแบบฟอร์ม 11 และ
12
10 เพื่อให้การจัดทาแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) มีประสิทธิผลมากขึ้น ให้องค์กร
ประเมิน ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จ (Key Success Factor) สาหรับการวางระบบการจัดการความรู้
และการนาระบบไปปฏิบัติ แล้วให้องค์กรระบุ มา 5 ปัจจัยหลัก เพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานการจัดทา
แผนการจัดการความรู้ ( KM Action Plan) ให้สามารถนาระบบไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมภายใน
หน่วยงาน
11 การจัดทาแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ควรจะพิจารณาการเชื่อมโยงกับข้อเสนอ
การเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ได้ปฏิบัติตามข้อเสนอไปแล้ว
หรือที่อยู่ในช่วงกาลังปฏิบัติ
11.1 KM Team ต้องประกอบด้วยใคร ตาแหน่งงานใด หน่วยงานใด เพื่อมาช่วยใน การทา
ตามเป้าหมาย KM ที่เลือกไว้ ก็ควรจะเชื่อมโยงกับหัวข้อเรื่อง การจัดแบ่งงานและหน้าที่ เพื่อให้
เป็นหน่วยงานหนึ่งของแผนผังโดยรวมขององค์กร
11.2 ถ้าเรื่องใดต้องได้รับความรู้จากการฝึกอบรม ก็ควรจะเชื่อมโยงกับหัวข้อ บุคลากร
11.3 ถ้าเรื่องใดต้องการใช้เทคโนโลยี เช่น ด้าน IT ก็ควรจะเชื่อมโยงกับหัวข้อเทคโนโลยี
12 การจัดทาแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ควรจะกาหนดวันเวลาเพิ่มเติมในเรื่อง
ต่อไปนี้ไว้ด้วย
12.1 วันเวลาที่ผู้บริหารระดับสูงสุด, CKO และทีมงาน KM ประชุมทบทวนร่วมกันเป็นช่วง
ระยะเวลาตามความเหมาะสม
12.2 วันเวลานัดที่ปรึกษาเข้าติดตามผลการดาเนินงานตาม KM Action Plan โดย
คณะ/สานั ก/สถาบัน จะต้องจัดเตรียมเนื้อหาเพื่อไว้นาเสนอถึงความคืบหน้าของ
ผลงานเป็นระยะตามความเหมาะสม
แบบฟอร์ม สำหรับใช้จัดทำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan)
 จากแบบฟอร์ม 5-9 หรือ 10 ให้นาข้อมูลที่ได้จากการประเมินองค์กรตนเอง และการกาหนด
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ (Key Success Factor) มาใช้ในการกาหนดกิจกรรมและรายละเอียด
ต่างๆ ในแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)ในแบบฟอร์ม 10 และ 11 ตามลาดับ
 แบบฟอร์ม 11 เป็นแผนการจัดการความรู้ ในส่วนของการกาหนดกระบวนการจัดการความรู้
(KM Process) เพื่อให้การจัดทาการจัดการความรู้ขององค์กรดาเนินไปอย่างมีระบบ
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 แบบฟอร์ม 12 เป็นแผนการจัดการความรู้ ในส่วนของการกาหนดปัจจัยแวดล้อมภายใน
องค์กร ที่จะทาให้การจัดการความรู้เกิดขึ้นได้และมีความยั่งยืน โดยใช้ กระบวนการบริหาร
จัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) เพื่อให้กระบวนการจัดการ
ความรู้ มีชีวิตหมุนต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง
แบบฟอร์ม 11 – แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) : กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM
Process)
ชื่อหน่วยงาน : …………………………………………………………………………………………………………….
เป้าหมาย KM (Desired State) : …………………………………………………………………………………………
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : ……………………………………………………………………………………………
ลาดับ

กิจกรรม

1

การบ่งชี้
ความรู้
การสร้าง
และแสวงหา
ความรู้
การจัด
ความรู้ให้
เป็นระบบ
การประมวล
และ
กลั่นกรอง
ความรู้
การเข้าถึง
ความรู้
การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยน
ความรู้
การเรียนรู้

2
3
4

5
6
7

วิธีการสู่
ความสาเร็จ

ระยะเวล
า

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

เครื่องมือ/
อุปกรณ์

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

สถานะ

ผู้ทบทวน/อนุมัติ : ............................... (CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด)
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แบบฟอร์ม 12 – แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) : กระบวนกำรบริหำรจัดกำรกำร
เปลี่ยนแปลง (Change Management Process)
ชื่อหน่วยงาน : ………………………………………………………………………………………………………………
เป้าหมาย KM (Desired State) : …………………………………………………………………………………………..
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : ……………………………………………………………………………………………..
ลาดับ

กิจกรรม

1

การเตรียมการ
และ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
การสื่อสาร
กระบวนการ
และเครื่องมือ
การเรียนรู้
การวัดผล
การยกย่อง
ชมเชยและการ
ให้รางวัล

2
3
4
5
6

วิธีการสู่
ความสาเร็จ

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

เครื่องมือ/
อุปกรณ์

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ สถานะ

ผู้ทบทวน/อนุมัติ : ..................................................... (CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด)
เมื่อจัดทาแผนการจัดการความรู้ (Km Action Plan) ตามแบบฟอร์ม 11 -12 เรียบร้อยแล้ว ให้องค์กร
จัดทาแบบฟอร์ม 13 เพื่อสรุปงบประมาณการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ดังนี้
แบบฟอร์ม 13 สรุปงบประมำณกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรจัดกำรควำมรู้
ชื่อหน่วยงาน………………………………………………………………………………………………………………
เป้าหมาย KM (Desired State) :…………………………………………………………………………………………
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : ……………………………………………………………………………………………
กิจกรรมตามแผนการ งบประมาณ
ลาดับ
ปี พ.ศ.2556
ปี พ.ศ. ……
จัดการความรู้
(บาท)

ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ : ……………………………………………. (CKO / ผู้บริหาร
ระดับสูงสุด)
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บทที่ 5 : กำรกำหนดโครงสร้ำงทีมงำน KM
โครงสร้ำงทีมงำน KM

ประธาน
(CKO)

- ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ เช่น ทรัพยากร
- ให้คาปรึกษาแนะนาและร่วมประชุมเพื่อการตัดสินใจแก่คณะทางาน

ที่ปรึกษา
หัวหน้า

- จัดทาแผนงานการจัดการความรู้ในองค์กรเพื่อนาเสนอประธาน
- รายงานผลการดาเนินงานและความคืบหน้าต่อประธาน
- ผลักดัน ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไข
- ประสานงานกับคณะที่ปรึกษาและคณะทีมงาน

เลขานุการ
ทีมงาน

- ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการดาเนินการ
และอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นกับคณะทางาน

- นัดประชุมคณะทางานและทารายงานการประชุม
- รวบรวมรายงานความคืบหน้าการดาเนินงาน
- ประสานงานกับคณะทีมงานและหัวหน้า

- ดาเนินการตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย
- จัดทารายงานความคืบหน้าของงานในส่วนที่รับผิดชอบ
- เป็น “แบบอย่างที่ดี” ในเรื่องการจัดการความรู้
- เป็น Master Trainer ด้านการจัดการความรู้

1. การประกาศแต่งตั้งโครงสร้างทีมงาน KM ขอให้ระบุถึง ชื่อ-นามสกุล, ตาแหน่งงาน และ
หน่วยงานที่สังกัดอยู่ตามผังองค์กรปัจจุบัน พร้อมด้วยรายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบของทุก
ตาแหน่ง
2. ทีมงาน KM ที่ต้องดาเนินการตามเป้าหมาย KM ที่เลือกไว้ ควรจะเชื่อมโยงกับหัวข้อเรื่อง การ
จัดแบ่งงานและหน้าที่ ใน Blueprint for Changeเพื่อให้เป็นหน่วยงานหนึ่งของแผนผังโดยรวมของ
องค์กร
3. การพิจารณาโครงสร้างทีมงาน KM เพื่อจะมีบุคลากรที่ต้องเกี่ยวข้องและ/หรือ มีส่วนที่ต้อง
สนับสนุนต่อการดาเนินการตามเป้าหมาย KM ที่เลือกไว้ให้บรรลุผลสาเร็จตามแผนนั้น มีกลุ่ม
บุคลากรที่ควรพิจารณาดังนี้คือ
3.1. ผู้บริหารระดับสูงสุด จะต้องมีส่วนร่วมในการกาหนดโครงสร้างทีมงาน KM
3.2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงานตามเป้าหมาย KM (Work Process Owner) ควร
ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานนั้น, ผู้รับผิดชอบกระบวนงานนั้น
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3.3. หน่วยข้ามสายงาน (Cross Functional Unit) ที่ต้องเกี่ยวข้อง และ/หรือ มีส่วนที่ต้อง
สนับสนุนต่อการดาเนินการตามเป้าหมาย KM เช่น หน่วยงาน IT, ทรัพยากรบุคคล, สื่อสาร/
ประชาสัมพันธ์, หน่วยพิจารณาภาพรวมค่าใช้จ่ายขององค์กร ฯลฯ ควรประกอบด้วย ผู้บริหาร
ระดับสูงของหน่วยงานนั้น, ตัวแทนผู้รับผิดชอบหน่วยงาน
3.4. หน่วยงาน /บุคคลอื่นๆ ที่เหมาะสม และผู้บริหารระดับสูงสุดต้องการมอบหมาย
4. กรณีที่การจัดการความรู้ขององค์กร มีความจาเป็นและสามารถจะจัดสรรงบประมาณได้ เพื่อจะ
นาเทคโนโลยีด้าน IT มาใช้ ควรจะมีหน่วยงาน IT เข้าร่วมทีมงาน KM ด้วย
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ภำคผนวก ก
รำยกำรเอกสำรที่ ต้ องส่ง มอบให้ งำนมำตรฐำนและประกัน คุณ ภำพกำรศึกษำ ส ำนักส่ งเสริ ม
วิชำกำรและงำนทะเบียน
1. ประกาศแต่งตั้งทีมงาน KM และ CKO (Chief Knowledge Officer) พร้อมรายละเอียดหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ
2. แบบฟอร์ม 1 ขอบเขต KM (KM Focus Area)
3. แบบฟอร์ม 2 การตัดสินใจเลือกขอบเขต KM (KM Focus Area)
4. แบบฟอร์ม 3 เป้าหมาย KM (Desired State)
5. แบบฟอร์ม 4 Check List ทวนสอบการกาหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และเป้าหมาย
KM (Desired State)
6. แบบฟอร์ม 5 – 9 แบบประเมินตนเองเรื่องการจัดการความรู้ หมวด 1 – หมวด 5
7. แบบฟอร์ม 10 : รายงานผลการประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้ (กรณีวิธีอื่นๆ)
8. แบบฟอร์ม 11-12 : แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
9. แบบฟอร์ม 13 : สรุปงบประมาณการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้
10. รายชื่อผู้มีส่วนร่วมตัดสินใจเลือกขอบเขต KM เป้าหมาย KM และการประเมินองค์กรตนเองเรื่อง
การจัดการความรู้
11.ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ของคณะ/สานัก/
สถาบันและมหาวิทยาลัยที่ได้คัดเลือกไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน เฉพาะส่วนที่ได้นามา
จัดการความรู้เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
หมำยเหตุ เอกสารตามข้อ 1 ถึง 9 ต้องมีผู้บริหารระดับสูงสุด และ CKO ลงนามรับรองโดยต้องส่ง
ตรงตามกาหนดการส่งมอบงาน และได้กรอกรายละเอียดของเอกสารทั้งหมดครบถ้วน สามารถนาไป
ปฏิบัติได้จริง ก่อนจัดส่ง ให้ผู้ประเมินได้ตรวจสอบ และรายงานในระบบ CHE QA Online
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ภำคผนวก ข - แบบฟอร์ม

คำรับรอง
กำรปฏิบัติรำชกำร
ประจำปีกำรศึ
กำรศึกษำ ........
ด้ำนกำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันเรียนรู้
ตำมยุทธศำสตร์ ………………………….
จัดทำโดย
คณะ/สำนัก/สถำบัน ……………….
วันที่ …. / ….. / ……

หน้ำ
1. บทสรุปผู้บริหาร
…..
- ประกาศแต่งตั้งทีมงาน KM และ CKO (Chief Knowledge Officer)
…..
พร้อมรายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบ
2. ขอบเขต KM (KM Focus Area)
….
3. เป้าหมาย KM (Desired State)
….
4. การประเมินตนเองเรื่องการจัดการความรู้ และสรุปผลการประเมินตนเอง
….
5. ปัจจัยแห่งความสาเร็จ (Key Success Factor)
….
6. แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
….
7. งบประมาณการดาเนินงานการจัดการความรู้
….
ภาคผนวก : ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ….
ทีค่ ณะได้เลือกไว้
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1. บทสรุปผู้บริหำร
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
1.1 ประกำศแต่งตั้งทีมงำน KM และ CKO (Chief Knowledge Officer)
พร้อมรำยละเอียดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
1.2 ขอบเขต KM (KM Focus Area)
 ขอบเขต KM (KM Focus Area) ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมดประกอบด้วย
1. …………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………..
3…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
 ขอบเขต KM (KM Focus Area) ที่จะเลือกดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษา 2556
(ได้คะแนนสูงสุด) คือ ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
1.3 เป้ำหมำย KM (Desired State)
 เป้าหมาย KM (Desired State) ทั้งหมด ที่สอดรับกับขอบเขต KM ที่จะเลือกดาเนินการให้
แล้วเสร็จภายในปีการศึกษา .......ประกอบด้วย
1. …………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………..
3…………………………………………………………………………..
 เป้าหมาย KM (Desired State) เพียงเป้าหมายเดียว ที่ทีมงานจะเลือกดาเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในงบประมาณประจาปี พ.ศ. .......... คือ ……………..………………..
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
1.4 ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จ (Key Success Factor)
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ (Key Success Factor) เพื่อให้ดาเนินการจัดการความรู้ตามเป้าหมาย
KM
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ที่เลือกทา สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในองค์กร คือ
1. …………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………..
3…………………………………………………………………………..
แบบฟอร์ม 1 ขอบเขต KM (KM Focus Areas) ของหน่วยงำน ………………....................
ประโยชน์ที่จะได้รับจากขอบเขต KM ที่มีต่อ
ประชาชน
ขอบเขต KM ที่
บุคลากร
บุคลากร
Outsource
ไทย /
(KM Focus Areas)
ภายใน
ภายนอก ต้นสังกัด
ของ
ชาวต่างชาติ/
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
หน่วยงาน
ชุมชน
1. ……………………………… 1……………… 1……………… 1.……………... 1.…………. 1.………….
2.1 ………….. 2.1
2.1……..
2. ………………………………
2.1 .…………
2.1……..
2.2 ………….. …...………
2.2 …….
3.1 ……..…
3. ……………………………… 3.1…………..
3.1 .………… 3.1…….. 3.1……..
3.2 …………
4.1 .…………
4. ……………………………… 4.1 …..……… 4.1 …..……
4.1…….. 4.1……..
4.2 ………….
5.1
5.1
5.1 …….
5. ……………………………… 5.1 …..………
5.1 …….
……..……
……………
5.2 …….
n. ……………………………… n. …………… n. ….……… n. ….………… n. ……... n. ……...
ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ : ………………………………………………. ( CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด )
แบบฟอร์ม 2 กำรตัดสินใจเลือกขอบเขต KM ของหน่วยงำน …………………………..
ขอบเขต
ขอบเขต
ขอบเขต
เกณฑ์กำรกำหนดขอบเขต KM
KM
KM
KM ที่ ….
ที่ ...
ที่ ...
1.สอดคล้องกับทิศทางและยุทธศาสตร์
2.ปรับปรุงแล้วเห็นได้ชัดเจน (เป็น
รูปธรรม)
3.มีโอกาสทาได้สาเร็จสูง
4.ต้องทา คนส่วนใหญ่ในองค์กรต้องการ
5.ผู้บริหารให้การสนับสนุน

ขอบเขต
KM
ที่ ...
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6.เป็นความรู้ที่ต้องจัดการอย่างเร่งด่วน
7……………………………
8.<อื่นๆ เพิ่มเติมได้ ตามความ
เหมาะสม>
รวมคะแนน
หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนน คือ มากที่สุด = 5, ปานกลาง = 3, น้อย = 1
<เกณฑ์คะแนนสามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมได้>
ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ : ………………………………………………. ( CKO / ผู้บริหำรระดับสูงสุด )
แบบฟอร์ม 3 เป้ำหมำย KM (Desired State) ของหน่วยงำน …………………………..
ขอบเขต KM (KM Focus Area) คือ ………………………...………...…………………………….…
เป้ำหมำย KM (Desired State)
เป้าหมาย KM ที่ ....…….………………………………..…….
เป้าหมาย KM ที่ ….......….………..………………………….
...…………………..…………………………………………….

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม
…………………………………
…………………………………
…………………………………

เป้ำหมำย KM ที่องค์กรต้องกำรทำคือ เป้าหมาย KM ที่ xx
…………………………………
……….………………………………………………………….
ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ : …………………………………… ( CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด )

คู่มือการจัดการความรู้ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หน้า 32

แบบฟอร์ม 4 Check List ทวนสอบกำรกำหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และเป้ำหมำย
KM (Desired State)
ชื่อหน่วยงาน : ……………………………………………………………………………..…วันที่ :……/………/………
เป้าหมาย KM (Desired State) : …………………………………………………………………………………………
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรมตามเป้าหมาย KM : …………………………………………………………………………
ลาดับ
รายการ Check List
ระบุรายละเอียด
1.
กระบวนงำน (Work Process) ที่เกี่ยวข้อง
1.1 กระบวนงานไหนบ้าง เชื่อมโยงกับเป้าหมาย KM
1.2 ขั้นตอนไหนบ้าง เชื่อมโยงกับเป้าหมาย KM
กระบวนงานไหนบ้าง เชื่อมโยงกับเป้าหมาย KM
1.3 และ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยด้วย
ขั้นตอนไหนบ้าง เชื่อมโยงกับเป้าหมาย KM และสอด
1.4
คล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้วย
1.5 คิดเป็นจานวน กระบวนงานและขั้นตอน เท่าไร
อะไรคือตัวชี้วัดของกระบวนงาน ที่เชื่อมโยงกับ
1.6 เป้าหมาย KM และ สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้วย
2.
กลุ่มผู้เกี่ยวข้องภำยในองค์กร
2.1 หน่วยงานไหนขององค์กร ที่ต้องแบ่งปันแลกเปลี่ยน / Sharing K.
ใครบ้างในหน่วยงาน ที่ต้องแบ่งปันแลกเปลี่ยน/
2.2
Sharing K.
2.3
2.4
2.5
2.6
3.
3.1
3.2
3.3

คิดเป็นจานวนคนเท่าไรที่ต้องแบ่งปันแลกเปลี่ยน/
Sharing K.

หน่วยงานไหนขององค์กร ที่ต้องเรียนรู้ /Learning
K.
ใครบ้างในหน่วยงานที่ต้องเรียนรู้ / Learning K.
คิดเป็นจานวนคน เท่าไรที่ต้องเรียนรู้ /Learning K.
กลุ่มผู้เกี่ยวข้องภำยนอกองค์กร (ผู้ใช้บริการ / Outsource)
องค์กรไหนที่ต้องแบ่งปันแลกเปลี่ยน / Sharing K.
ใครบ้างในองค์กรที่ต้องแบ่งปันแลกเปลี่ยน /Sharing
K.
คิดเป็นจานวนคนเท่าไรที่ต้องแบ่งปันแลกเปลี่ยน/
Sharing K.
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องค์กรไหน ที่ต้องเรียนรู้ / Learning K.
ใครบ้างในองค์กร ที่ต้องเรียนรู้ / Learning K.
คิดเป็นจานวนคน เท่าไร ที่ต้องเรียนรู้ / Learning
K.
ควำมรู้ที่จำเป็น (EK/ TK) ในกระบวนงำน (Work Process)
มีความรู้ EK อะไรบ้าง ที่ต้องเข้ากระบวนการจัดการ
ความรู้ เพื่อปรับให้ทันสมัยกับกาลเวลา (ระบุมา
ทั้งหมดเท่าที่ทาได้)
มีความรู้ EK อะไรบ้าง ที่จัดการครั้งเดียวแล้วไม่ต้อง
ปรับอีกเลย (ระบุมาทั้งหมดเท่าที่ทาได้)
มีความรู้ TK อะไรบ้าง ที่ต้องเข้ากระบวนการจัดการ
ความรู้ เพื่อปรับให้ทันสมัยกับกาลเวลา และอยู่กับ
ใครบ้าง (ระบุมาทั้งหมดเท่าที่ทาได้)
มีความรู้ TK อะไรบ้าง ที่จัดการครั้งเดียวแล้วไม่ต้อง
ปรับอีกเลย และอยู่กับใครบ้าง (ระบุมาทั้งหมดเท่าที่
ทาได้)
จากข้อ 4.1, 4.2 ความรู้ EK อะไรบ้าง ทีเ่ รามี และ
เรายังไม่มี
จากข้อ 4.3, 4.4 ความรู้ TK อะไรบ้าง ที่เรามี และ
เรายังไม่มี
ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ : ……………………………………………. (CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด)
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แบบฟอร์ม 5 แบบประเมินองค์กรตนเองเรื่องกำรจัดกำรควำมรู้ หมวด 1 - กระบวนกำรจัดกำร
ควำมรู้
โปรดอ่านข้อความด้านล่างและประเมินว่าองค์กรของท่านมีการดาเนินการในเรื่องการจัดการความรู้อยู่
ในระดับใด
0 – ไม่มีเลย / มีน้อยมาก
1 – มีน้อย
2 - มีระดับปานกลาง
3 - มีในระดับที่ดี
4 – มีในระดับทีด่ ีมาก
หมวด 1 กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้
สิ่งที่มีอยู่ / ทำอยู่
1.1.องค์กรมีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อหาจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่อง
การจัดการความรู้ เพื่อปรับปรุงในเรื่องความรู้ เช่นองค์กรยังขาดความรู้
ที่จาเป็นต้องมี หรือองค์กรไม่ได้รวบรวมความรู้ที่มีอยู่ใ ห้เป็นระบบ เพื่อให้
ง่ายต่อการนาไปใช้ ไม่ทราบว่าคนไหนเก่งเรื่องอะไร ฯลฯ และมีวิธีการที่
ชัดเจนในการแก้ไข ปรับปรุง
1.2.องค์กรมีการแสวงหาข้อมูล/ความรู้จากแหล่งต่างๆ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งจากองค์กรที่มีการให้บริการคล้ายคลึงกัน (ถ้ามี) อย่างเป็นระบบและมี
จริยธรรม
1.3 ทุกคนในองค์กร มีส่วนร่วมในการแสวงหาความคิดใหม่ ๆ ระดับ
เทียบเคียง (Benchmarks) และ Best Practices จากองค์กรอื่นๆ ที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน (บริการหรือดาเนินงานที่คล้ายคลึงกัน ) และจาก
องค์กรอื่น ๆ ที่มีลักษณะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
1.4 องค์กรมีการถ่ายทอด Best Practices อย่างเป็นระบบ ซึ่งรวมถึง
การเขียน Best Practices ออกมาเป็นเอกสาร และการจัดทาข้อสรุป
บทเรียนที่ได้รับ (Lessons Learned)
1.5 องค์กรเห็นคุณค่า “Tacit Knowledge” หรือ ความรู้และทักษะ ที่
อยู่ในตัวบุคลากร ซึ่งเกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้ของแต่ละคน
และให้มีการถ่ายทอดความรู้และทักษะนั้น ๆ ทั่วทั้งองค์กร
ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ : ……………………………………………. (CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด)
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แบบฟอร์ม 6 แบบประเมินองค์กรตนเองเรื่องกำรจัดกำรควำมรู้ หมวด 2 - ภำวะผู้นำ
โปรดอ่านข้อความด้านล่างและประเมินว่าองค์กรของท่านมีการดาเนินการในเรื่องการจัดการความรู้อยู่
ในระดับใด
0 – ไม่มีเลย / มีน้อยมาก
1 – มีน้อย
2 - มีระดับปานกลาง
3 - มีในระดับที่ดี
4 – มีในระดับที่ดีมาก
หมวด 2 ภำวะผู้นำ
สิ่งที่มีอยู่ / ทำอยู่
2.1 ผู้บริหารกาหนดให้การจัดการความรู้เป็นกลยุทธ์ที่สาคัญในองค์กร
2.2 ผู้บริหารตระหนักว่า ความรู้เป็นสินทรัพย์ (Knowledge Asset) ที่
สามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรได้ และมีการจัดทากลยุทธ์ที่
ชัดเจน เพื่อนาสินทรัพย์ความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ประโยชน์ (เช่น ทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึ้น ให้บริการได้รวดเร็วและตรงตามความ
ต้องการ สร้างความพึงพอใจให้ผู้ใช้บริการ เป็นต้น)
2.3
องค์ ก รเน้ น เรื่ อ งการเรี ย นรู้ ข องบุ ค ลากรเพื่ อ ส่ ง เสริ ม Core
Competencies เดิ ม ที่ มี อ ยู่ ใ ห้ แ ข็ ง แกร่ ง ขึ้ น และพั ฒ นา Core
Competencies ใหม่ๆ (Core Competencies หมายถึง ความเก่งหรือ
ความสามารถเฉพาะทางขององค์กร)
2.4 การมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ขององค์กร เป็นส่วนหนึ่งของ
เกณฑ์ที่องค์กรใช้ประกอบในการพิจารณาในการ ประเมินผล และให้
ผลตอบแทนบุคลากร
ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ : ……………………………………………. (CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด)

คู่มือการจัดการความรู้ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หน้า 36

แบบฟอร์ม 7 แบบประเมินองค์กรตนเองเรื่องกำรจัดกำรควำมรู้ หมวด 3 - วัฒนธรรมในเรื่องกำร
จัดกำรควำมรู้
โปรดอ่านข้อความด้านล่างและประเมินว่าองค์กรของท่านมีการดาเนินการในเรื่องการจัดการความรู้อยู่
ในระดับใด
0 – ไม่มีเลย / มีน้อยมาก
1 – มีน้อย
2 - มีระดับปานกลาง
3 - มีในระดับที่ดี
4 – มีในระดับที่ดีมาก
หมวด 3 วัฒนธรรมในเรื่องกำรจัดกำรควำมรู้
สิ่งที่มีอยู่ / ทำอยู่
3.1 องค์กรส่ งเสริมและให้การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
บุคลากร
3.2 บุคลากรในองค์กรทางานโดยเปิดเผยข้อมูลและมีความไว้เนื้อเชื่อใจ
กันและกัน
3.3 องค์กรตระหนักว่า วัตถุประสงค์หลักของการจัดการความรู้ คือ
การสร้าง หรือเพิ่มพูนคุณค่าให้แก่ผู้ใช้บริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.4 องค์กรส่งเสริมให้บุคลากร เกิดการเรียนรู้ โดยการให้อิสระในการคิด
และการทางาน รวมทั้งกระตุ้นให้พนักงานสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
3.5 ทุกคนในองค์กรถือว่าการเรียนรู้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ทุกคน
ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ : ……………………………………………. (CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด)
แบบฟอร์ม 8 แบบประเมินองค์กรตนเองเรื่องกำรจัดกำรควำมรู้ หมวด 4 - เทคโนโลยีกำร
จัดกำรควำมรู้
โปรดอ่านข้อความด้านล่างและประเมินว่าองค์กรของท่านมีการดาเนินการในเรื่องการจัดการความรู้อยู่
ในระดับใด
0 – ไม่มีเลย / มีน้อยมาก
1 – มีน้อย
2 - มีระดับปานกลาง
3 - มีในระดับที่ดี
4 – มีในระดับที่ดีมาก
หมวด 4 – เทคโนโลยีกำรจัดกำรควำมรู้
สิ่งที่มีอยู่ / ทำอยู่
4.1.เทคโนโลยี ที่ใช้ช่ ว ยให้ ทุ กคนในองค์กรสื่ อ สารและเชื่อมโยงกันได้
อย่างทั่วถึงทั้งภายในองค์กรและกับองค์กรภายนอก
4.2.เทคโนโลยีที่ใช้ก่อให้เกิดคลังความรู้ขององค์กร ( An Institutional
Memory ) ที่ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงได้
4.3 เทคโนโลยีที่ใช้ทาให้บุคลากรในองค์กรเข้าใจและใกล้ชิดผู้มาใช้
บริการมากขึ้น เช่น ความต้องการและความคาดหวัง พฤติกรรมและ
ความคิด เป็นต้น

คู่มือการจัดการความรู้ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หน้า 37

4.4 องค์กรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเน้นความต้องการของ
ผู้ใช้
4.5 องค์กรกระตือรือร้นที่จะนาเทคโนโลยีที่ช่วยให้พนักงานสื่อสาร
เชื่อมโยงกันและประสานงานกันได้ดีขึ้น มาใช้ในองค์กร
4.6 ระบบสารสนเทศขององค์กรชาญฉลาด (Smart) ให้ข้อมูลได้ทันทีที่
เกิดขึ้นจริง (Real Time) และข้อมูลสารสนเทศในระบบมีความเชื่อมโยง
กัน
ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ : ……………………………………………. (CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด)
แบบฟอร์ม 9 แบบประเมินองค์กรตนเองเรื่องกำรจัดกำรควำมรู้ หมวด 5 - กำรวัดผลกำร
จัดกำรควำมรู้
โปรดอ่านข้อความด้านล่างและประเมินว่าองค์กรของท่านมีการดาเนินการในเรื่องการจัดการความรู้อยู่
ในระดับใด
0 – ไม่มีเลย / มีน้อยมาก
1 – มีน้อย
2 - มีระดับปานกลาง
3 - มีในระดับที่ดี
4 – มีในระดับทีด่ ีมาก
หมวด 5 กำรวัดผลกำรจัดกำรควำมรู้
สิ่งที่มีอยู่ / ทำอยู่
5.1 องค์กรมีวิธีการที่สามารถเชื่อมโยง การจัดการความรู้กับผลการ
ดาเนินการที่สาคัญขององค์กร เช่น ผลลัพธ์ในด้านผู้ใช้บริการ ด้านการ
พัฒนาองค์กร ฯลฯ
5.2 องค์กรมีการกาหนดตัวชี้วัดของการจัดการความรู้โดยเฉพาะ
5.3 จากตัวชี้วัดในข้อ 5.2 องค์กรสร้างความสมดุลระหว่างตัวชี้วัดที่
สามารถตีค่าเป็นตัวเงินได้ง่าย (เช่น ต้นทุนที่ลดได้ ฯลฯ) กับตัวชี้วัดที่ตีค่า
เป็นตัวเงินได้ยาก ( เช่น ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ การตอบสนอง
ผู้ใช้บริการได้เร็วขึ้น การพัฒนาบุคลากร ฯลฯ )
5.4 องค์กรมีการจัดสรรทรัพยากรให้กับกิจกรรมต่างๆ ที่มีส่วนสาคัญที่
ทาให้ฐานความรู้ขององค์กรเพิ่มพูนขึ้น
ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ : ……………………………………………. (CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด)
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แบบฟอร์มที่ 10 รำยงำนผลกำรประเมินองค์กรตนเองเรื่องกำรจัดกำรควำมรู้ (กรณีใช้วิธีอื่นๆ)
ชื่อหน่วยงาน…………………………………………………………………………………………………..
วันที่ประเมิน ……………………………………………………………………………………………………หน้าที่…/…
หัวข้อที่ประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการ
ความรู้

ผลการประเมิน (สิ่งที่มีอยู่/ทาอยู่)

ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ : ……………………………………………. (CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด)
แบบฟอร์ม 11 – แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) : กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM
Process)
ชื่อหน่วยงาน : …………………………………………………………………………………………………………….
เป้าหมาย KM (Desired State) : …………………………………………………………………………………………
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : ……………………………………………………………………………………………
ลาดับ

1
2

3
4

กิจกรรม

การบ่งชี้
ความรู้
การสร้าง
และ
แสวงหา
ความรู้
การจัด
ความรู้ให้
เป็นระบบ
การ
ประมวล
และ
กลั่นกรอง

วิธีการสู่
ความสาเร็จ

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

เครื่องมือ/
อุปกรณ์

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ สถานะ
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ความรู้
การเข้าถึง
ความรู้
การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยน
ความรู้
การเรียนรู้
ผู้ทบทวน/อนุมัติ : ……………………………………………. (CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด)

แบบฟอร์ม 12 – แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) : กระบวนกำรบริหำรจัดกำรกำร
เปลี่ยนแปลง (Change Management Process)
ชื่อหน่วยงาน : ………………………………………………………………………………………………………………
เป้าหมาย KM (Desired State) : …………………………………………………………………………………………..
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : ……………………………………………………………………………………………..
ลาดับ

กิจกรรม

1

การ
เตรียมการ
และ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
การสื่อสาร
กระบวนการ
และเครื่องมือ
การเรียนรู้
การวัดผล
การยกย่อง
ชมเชยและ
การให้รางวัล

2
3
4
5
6

วิธีการสู่ความสาเร็จ

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

เครื่องมือ/
อุปกรณ์

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ สถานะ

ผู้ทบทวน/อนุมัติ : ....................................(CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด)
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แบบฟอร์ม 13 สรุปงบประมำณกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรจัดกำรควำมรู้
ชื่อหน่วยงาน………………………………………………………………………………………………………………
เป้าหมาย KM (Desired State) :…………………………………………………………………………………………
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : ……………………………………………………………………………………………
กิจกรรมตามแผนการ งบประมาณ
ลาดับ
ปี พ.ศ.........
ปี พ.ศ. .......
จัดการความรู้
(บาท)

ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ : ……………………………………………. (CKO / ผู้บริหาร
ระดับสูงสุด)

