บทที่ 1 : การจัดการความรู้เบื้องต้น
1.1 การจัดการความรู้ในองค์กร หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัว
บุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้
รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี
2 ประเภท คือ
- ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณ
ของแต่ละบุคคลในการทําความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคําพูดหรือลาย
ลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทํางาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็นความรู้
แบบนามธรรม
- ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่างๆ
เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม
1.2 แนวคิดการจัดทําแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Action Plan) ได้นําแนวคิดเรื่อง
กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) และกระบวนการบริหารจัดการการ
เปลี่ยนแปลง (Change Management Process) มาประยุกต์ใช้ในการจัดทําแผนการจัดการความรู้ (KM Action
Plan)
1.2.1 กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)
เราต้องมีความรู้เรื่องอะไร
เรามีความรู้เรื่องนั้นหรือยัง

1. การบ่งชี้ความรู้
(Knowledge Identification)

ความรู้อยู่ที่ใคร อยู่ในรูปแบบอะไร
จะเอามาเก็บรวมกันได้อย่างไร

2. การสร้างและแสวงหาความรู้
(Knowledge Creation and

จะแบ่งประเภท หัวข้ออย่างไร

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge
Organization)

จะทําให้เข้าใจง่ายและสมบูรณ์อย่างไร

เรานําความรู้มาใช้งานได้ง่ายหรือไม่
มีการแบ่งปันความรู้ให้กัน
หรือไม่
ความรู้นั้นทําให้เกิดประโยชน์กับองค์กรหรือไม่
ทําให้องค์กรดีขึ้นหรือไม่

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้
(Knowledge Codification and
Refinement)
5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge
Sharing)
7. การเรียนรู้
(Learning)
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กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) เป็นกระบวนการแบบหนึ่งที่จะช่วยให้
องค์กรเข้าใจถึงขั้นตอนที่ทําให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ หรือพัฒนาการของความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร
ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้
1) การบ่งชี้ความรู้ – เช่นพิจารณาว่า วิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ เป้าหมาย คืออะไร และเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย เราจําเป็นต้องรู้อะไร , ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง, อยู่ในรูปแบบใด, อยู่ที่ใคร
2) การสร้างและแสวงหาความรู้ – เช่นการสร้างความรู้ใหม่, แสวงหาความรู้จากภายนอก, รักษาความรู้
เก่า, กําจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว
3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ - เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการเก็บความรู้
อย่างเป็นระบบในอนาคต
4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ – เช่นปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน, ใช้ภาษาเดียวกัน,
ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์
5) การเข้าถึงความรู้ – เป็นการทําให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), Web board ,บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ – ทําได้หลายวิธีการ โดยกรณีเป็น Explicit Knowledge อาจจัดทํา
เป็น เอกสาร, ฐานความรู้, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge อาจจัดทําเป็น
ระบบ ทีมข้ามสายงาน, กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม, ชุมชนแห่งการเรียนรู้, ระบบพี่เลี้ยง,
การสับเปลี่ยนงาน, การยืมตัว, เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น
7) การเรียนรู้ – ควรทําให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่นเกิดระบบการเรียนรู้จาก สร้างองค์
ความรู้>นําความรู้ไปใช้>เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง
1.2.2 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)
การเรี ยนรู้
(Learning)

การวัดผล
(Measurements)

การยกย่ องชมเชย
และการให้ รางวัล
(Recognition and Reward)
เป้าหมาย
(Desired State)

กระบวนการ
และเครื่ องมือ
(Process & Tools)

การสื่อสาร
(Communication)

การเตรี ยมการและ
ปรั บเปลี่ยนพฤติกรรม
(Transition and Behavior
Robert Osterhoff
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กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) เป็นกรอบความคิดแบบหนึ่ง
เพื่อให้องค์กรที่ต้องการจัดการความรู้ภายในองค์กร ได้มุ่งเน้นถึงปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กร ที่จะมีผลกระทบ
ต่อการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ดังนี้
1) การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม - เช่น กิจกรรมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากผู้บริหาร (ที่
ทุกคนมองเห็น), โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร, ทีม/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ, มีระบบการติดตามและ
ประเมินผล , กําหนดปัจจัยแห่งความสําเร็จชัดเจน
2) การสื่อสาร – เช่น กิจกรรมที่ทําให้ทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่องค์กรจะทํา, ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับทุกคน, แต่
ละคนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร
3) กระบวนการและเครื่องมือ - ช่วยให้การค้นหา เข้าถึง ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น โดยการเลือกใช้กระบวนการและเครื่องมือ ขึ้นกับชนิดของความรู้, ลักษณะขององค์กร (ขนาด, สถาน
ที่ตั้ง ฯลฯ) ลักษณะการทํางาน, วัฒนธรรมองค์กร, ทรัพยากร
4) การเรียนรู้ - เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญและหลักการของการจัดการความรู้ โดย
การเรียนรู้ต้องพิจารณาถึง เนื้อหา, กลุ่มเป้าหมาย, วิธีการ, การประเมินผลและปรับปรุง
5) การวัดผล - เพื่อให้ทราบว่าการดําเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่, มีการนําผลของการวัดมาใช้
ในการปรับปรุงแผนและการดําเนินการให้ดีขึ้น, มีการนําผลการวัดมาใช้ในการสื่อสารกับบุคลากรในทุก
ระดับให้เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้ และการวัดผลต้องพิจารณาด้วยว่าจะวัดผลที่ขั้นตอนไหน
ได้แก่ วัดระบบ (System), วัดที่ผลลัพธ์ (Out put) หรือวัดที่ประโยชน์ที่จะได้รับ (Out come)
6) การยกย่องชมเชยและให้รางวัล - เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในทุกระดับ โดยข้อควรพิจารณาได้แก่ ค้นหาความต้องการของบุคลากร, แรงจูงใจระยะ
สั้นและระยะยาว, บูรณาการกับระบบที่มีอยู่, ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมที่ทําในแต่ละช่วงเวลา
1.3 องค์กรจะต้องมองภาพรวมของปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กร ที่จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการจัดการความรู้
(KM Process) ขององค์กร โดยการนํากระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงมาเชื่อมโยง เพื่อจะผลักดันให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงเสริมสร้างสภาพแวดล้อม ที่จะทําให้กระบวนการจัดการความรู้มีชีวิตหมุนต่อไปได้อย่าง
ต่อเนื่อง และทําให้การจัดการความรู้ขององค์กรมีประสิทธิผลโดยจัดทําเป็นแผนการจัดการความรู้ (KM Action
Plan) และนําไปสู่การปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริงๆ
1.4 ตามแนวคิดนี้ องค์กรต้องมีการกําหนด ขอบเขต KM (KM Focus Area) และเป้าหมาย KM (Desired
State) ที่องค์กรต้องการเลือกทํา เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน
1.5 การกําหนดขอบเขต KM และเป้าหมาย KM เพื่อต้องการจัดการความรู้ที่จําเป็นต้องมีในกระบวนงาน (Work
Process) เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ตามที่องค์กรได้จัดทําขึ้นไว้
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1.6 องค์กรต้องมีการประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้ (KM Assessment Tool : KMAT) หรือวิธีการ
ประเมินองค์กรตนเองแบบใดก็ได้ที่นอกเหนือจาก KMAT เพื่อทราบถึงจุดอ่อน-จุดแข็ง / โอกาส-อุปสรรค ที่จะ
เป็นปัจจัยสําคัญต้องปรับปรุง-รักษาไว้ / พัฒนาให้การจัดการความรู้บรรลุผลตามเป้าหมาย KM
1.7 องค์กรต้องนําผลลัพธ์ของการประเมินตนเอง จากข้อ 1.6 เพื่อจะนํามากําหนดหาวิธีการสู่ความสําเร็จ ไว้ใน
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) โดยอาจจะเป็นแผนการจัดการความรู้ระยะสั้นหรือเป็นแผนระยะยาว
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเป้าหมาย KM ที่องค์กรเลือกทํา รวมถึงความพร้อมจากผลการประเมินตนเองจากข้อ 1.6
1.8 องค์กรต้องมีการกําหนดโครงสร้างทีมงาน KM เพื่อมาดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้ ให้การจัดการ
ความรู้บรรลุผลตามเป้าหมาย KM
1.9 เมื่อองค์กรได้ดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนแล้ว ผู้บริหาร
ทุกระดับจะต้องร่วมผลักดันให้เกิดการบูรณาการ กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) ให้ยึดถือปฏิบัติอยู่
ในกระบวนงาน (Work Process) รวมถึงบูรณาการกระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change
Management Process) ให้เกิดขึ้น ในการปฏิบัติราชการขององค์กรในขอบเขต KM และเป้าหมาย KM ในเรื่อง
อื่นๆ ต่อไป

“โมเดลปลาทู” เป็นโมเดลอย่างง่าย ที่เปรียบการจัดการความรู้ เหมือนกับปลาทูหนึ่งตัวที่มี ๓ ส่วน คือ
1. ส่วน “หัวปลา” (Knowledge Vision- KV) หมายถึง ส่วนที่เป็นเป้าหมาย วิสัยทัศน์ หรือทิศทางของการ
จัดการความรู้ โดยก่อนที่จะทําจัดการความรู้ ต้องตอบให้ได้ว่า “เราจะทํา KM ไปเพื่ออะไร ?” โดย “หัวปลา” นี้
จะต้องเป็นของ “คณกิจ” หรือ ผู้ดําเนินกิจกรรม KM ทั้งหมด โดยมี “คุณเอื้อ” และ “คุณอํานวย” คอยช่วยเหลือ
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2. ส่วน “ตัวปลา” (Knowledge Sharing-KS) เป็นส่วนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสําคัญ ซึ่ง
“คุณอํานวย” จะมีบทบาทมากในการช่วยกระตุ้นให้ “คุณกิจ” มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ โดยเฉพาะความรู้
ซ่อนเร้นที่มีอยู่ในตัว “คุณกิจ” พร้อมอํานวยให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้แบบเป็นทีม ให้เกิดการหมุนเวียน
ความรู้ ยกระดับความรู้ และเกิดนวัตกรรม
3. ส่วน “หางปลา” (Knowledge Assets-KA) เป็นส่วนของ “คลังความรู้” หรือ “ขุมความรู้” ที่ได้จากการ
เก็บสะสม “เกร็ดความรู้” ที่ได้จากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ตัวปลา” ซึ่งเราอาจเก็บส่วนของ “หางปลา” นี้
ด้วยวิธีต่างๆ เช่น ICT ซึ่งเป็นการสกัดความรู้ที่ซ่อนเร้นให้เป็นความรู้ที่เด่นชัด นําไปเผยแพร่และแลกเปลี่ยน
หมุนเวียนใช้ พร้อมยกระดับต่อไป
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คนสําคัญที่ดาํ เนินการจัดการความรู้
1. ผู้บริหารสูงสุด (CEO) สําหรับวงการจัดการความรู้ ถ้าผู้บริหารสูงสุดเป็นผู้เห็นคุณค่า และดําเนินการ
ผลักดัน KM เรื่องที่ว่ายากทั้งหลายก็ง่ายขึ้น ผู้บริหารสูงสุดควรเป็นผู้ริเริ่มกิจกรรมจัดการความรู้ โดยกําหนดตัว
บุคคลที่จะทําหน้าที่ “คุณเอื้อ (ระบบ)” ของ KM ซึ่งควรเป็นผู้บริหารระดับสูง เช่น รองอธิบดี, รองผู้อํานวยการ
2. คุณเอื้อ (Chief Knowledge Officer, CKO) ถ้าการริเริ่มมาจากผู้บริหารสูงสุด “คุณเอื้อ” จะเกิดได้
อย่างจริงจัง แต่ถ้าการริเริ่มที่แท้จริงไม่ได้มาจากผู้บริหารสูงสุด บทบาทแรกของ “คุณเอื้อ” ก็คือ นํา เป้าหมาย/
หัวปลา ไปขายผู้บริหารสูงสุด ให้ผู้บริหารสูงสุดกลายเป็นเจ้าของ “หัวปลา” ให้ได้ บทบาทต่อไปของ “คุณเอื้อ”
คือ การหา “คุณอํานวย” และร่วมกับ “คุณอํานวย” จัดให้มีการกําหนด “เป้าหมาย/หัวปลา” ในระดับย่อยๆ ของ
“คุณกิจ/ผู้ปฏิบัติงาน”, คอยเชื่อมโยง “หัวปลา” เข้ากับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ขององค์กร,
จัดบรรยากาศแนวราบ และการบริหารงานแบบเอื้ออํานาจ (Empowerment), ร่วม Share ทักษะในการเรียนรู้
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการจัดการความรู้โดยตรง และเพื่อแสดงให้ “คุณกิจ” เห็น
คุณค่าของทักษะดังกล่าว, จัดสรรทรัพยากรสําหรับใช้ในกิจกรรมจัดการความรู้ พร้อมคอยเชื่อมโยงการจัดการ
ความรู้เข้ากับกิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆ ทั้งภายในและนอกองค์กร, ติดตามความเคลื่อนไหวของการดําเนินการให้
คําแนะนําบางเรื่อง และแสดงท่าทีชื่นชมในความสําเร็จ อาจจัดให้มีการยกย่องในผลสําเร็จ และให้รางวัลที่อาจไม่
เน้นสิ่งของแต่เน้นการสร้างความภาคภูมิใจในความสําเร็จ
3. คุณอํานวย (Knowledge Facilitator , KF) เป็นผู้คอยอํานวยความสะดวกในการจัดการความรู้
ความสําคัญของ “คุณอํานวย” อยู่ที่การเป็นนักจุดประกายความคิดและการเป็นนักเชื่อมโยง โดยต้องเชื่อมโยง
ระหว่างผู้ปฏิบัติ (“คุณกิจ”) กับผู้บริหาร (“คุณเอื้อ”), เชื่อมโยงระหว่าง “คุณกิจ” ต่างกลุ่มภายในองค์กร, และ
เชื่อมโยงการจัดการความรู้ภายในองค์กร กับภายนอกองค์กร โดยหน้าที่ที่ “คุณอํานวย” ควรทํา คือ - ร่วมกับ
“คุณเอื้อ” จัดให้มีการกําหนด “หัวปลา” ของ “คุณกิจ” อาจจัด “มหกรรมหัวปลา” เพื่อสร้างความเป็นเจ้าของ
“หัวปลา” - จัดตลาดนัดความรู้ เพื่อให้ คุณกิจ นําความสําเร็จมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดความรู้ออกมาจากวิธี
ทํางานที่นําไปสู่ความสําเร็จนั้น เพื่อการบรรลุ “หัวปลา” - จัดการดูงาน หรือกิจกรรม “เชิญเพื่อนมาช่วย” (Peer
Assist) เพื่อให้บรรลุ “หัวปลา” ได้ง่าย หรือเร็วขึ้น โดยที่ผู้นั้นจะอยู่ภายในหรือนอกองค์กรก็ได้ เรียนรู้วิธีทํางาน
จากเขา เชิญเขามาเล่าหรือสาธิต - จัดพื้นที่เสมือนสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสําหรับเก็บรวบรวมขุมความรู้
ที่ได้ เช่น ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศซึ่งรวมทั้งเว็บไซต์ เว็บบอร์ด เว็บบล็อก อินทราเน็ต จดหมายข่าว
เป็นต้น - ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแนวปฏิบัติ (CoP-Community of Practice) ในเรื่องที่เป็นความรู้ หรือเป็นหัวใจใน
การบรรลุเป้าหมายหลักขององค์กร - เชื่อมโยงการดําเนินการจัดการความรู้ขององค์กร กับกิจกรรมจัดการความรู้
ภายนอก เพื่อสร้างความคึกคักและเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภายนอก
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4. คุณกิจ (Knowledge Pracititoner, KP) “คุณกิจ” หรือผู้ปฏิบัติงาน เป็นพระเอกหรือนางเอกตัวจริง
ของการจัดการความรู้ เพราะเป็นผู้ดําเนินกิจกรรมจัดการความรู้ประมาณร้อยละ 90-95 ของทั้งหมด “คุณกิจ”
เป็นเจ้าของ “หัวปลา” โดยแท้จริง และเป็นผู้ที่มีความรู้ (Explicit Knowledge) และเป็นผู้ที่ต้องมาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ใช้ หา สร้าง แปลง ความรู้เพื่อการปฏิบัติให้บรรลุถึง “เป้าหมาย/หัวปลา” ที่ตั้งไว้
5. คุณประสาน (Network Manager) เป็นผู้ที่คอยประสานเชื่อมโยงเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่าง
หน่วยงาน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงที่กว้างขึ้น เกิดพลังร่วมมือทางเครือข่ายในการเรียนรู้และยกระดับ
ความรู้แบบทวีคูณ

บทที่ 2 : การกําหนดขอบเขต KM (KM Focus Areas)
2.1 ขอบเขต KM (KM Focus Areas) เป็นหัวเรื่องกว้างๆ ของความรู้ที่จําเป็นและสอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ตามแผน ซึ่งต้องการจะนํามาใช้กําหนดเป้าหมาย KM (Desired State)
2.2 ในการกําหนดขอบเขต KM ควรกําหนดกรอบตามองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อกระบวนงาน (Work Process)
อาจกําหนดขอบเขต KM ตามองค์ความรู้ที่จําเป็นต้องมีในองค์กร เพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุตามประเด็นยุทธศาสตร์
อื่นๆ ขององค์กร
2.3 แนวทางการกําหนดขอบเขต KM (KM Focus Areas) และเป้าหมาย KM (Desired State)

1

2

พันธกิจ/วิสัยทัศน์
ประเด็นยุทธศาสตร์
กลยุทธ์

(Work process) กระบวนงาน

(ขอบเขต KM)
(เป้าหมาย KM)

KM Focus

ความรู้ที่สําคัญต่อองค์กร

3

• ความรู้เกี่ยวกับผู้รับบริการ
• ความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ
• ประสบการณ์ความรู้ที่องค์กรสั่งสม
• ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ
• ความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ให้บริการ
้ ่ี ี ่ใ ั

Desired State of KM Focus

KM Action Plans
(แผนการจัดการความรู)้
( 6-step model)

ปัญหา

เป้าหมาย
(Desired State)

- การเรียนรู้ - การวัดผล
- การยกย่องชมเชยและให้รางวัล
(Learning) (Measurements) (Recognition and Reward)
- การเตรียมการ
- กระบวนการและเครื่องมือ - การสื่อสาร
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
(Communication)
(Process Tools)
(Transition and
Behavior Management)
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องค์กรสามารถใช้แนวทางการกําหนดขอบเขตและเป้าหมาย KM เพื่อจะช่วยรวบรวมขอบเขต KM
และนําไปกําหนดเป้าหมาย KM และแผนการจัดการความรู้ ดังนี้
- แนวทางที่ 1

เป็นความรู้ที่จําเป็นสนับสนุนพันธกิจ/ วิสัยทัศน์/ ประเด็นยุทธศาสตร์ ในระดับของ
หน่วยงานตนเอง
- หรือแนวทางที่ 2 เป็น ความรู้ที่สําคัญต่อองค์กร
- หรือแนวทางที่ 3 เป็น ปัญหาที่ประสบอยู่ และสามารถนํา KM มาช่วยได้
- หรือ เป็นแนวทางอื่นนอกเหนือจากแนวทางที่ 1,2,3 ก็ได้ ที่หน่วยงานเห็นว่าเหมาะสม

บทที่ 3 : การกําหนดเป้าหมาย KM (Desired State)
3.1. เป้าหมาย KM (Desired State) เป็นหัวเรื่องความรู้ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผน
โดยสอดคล้องกับขอบเขต KM (KM Focus Areas) ที่ได้เลือกมาจัดทําและต้องสามารถวัดผลได้เป็นรูปธรรม
3.2. จากขอบเขต KM (KM Focus Areas) ที่กําหนดไว้
(Desired State) โดยพิจารณาดังนี้

ให้นําขอบเขต KM มาใช้กําหนดเป้าหมาย KM

แบบฟอร์มเป้าหมาย KM (Desired State) ของหน่วยงาน …………………………..
ขอบเขต KM (KM Focus Area) คือ ………………………...………...…………………………….…
เป้าหมาย KM (Desired State)
เป้าหมาย KM ที่ ....…….………………………………..…………………………

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

เป้าหมาย KM ที่ ….......….………..……………………………………………….

…………………………………

เป้าหมาย KM ที่ ….......….………..……………………………………………….

…………………………………

เป้าหมาย KM ที่องค์กรต้องการทําคือ เป้าหมาย KM ที่ xx
…………………………………
……….………………………………………………………….
ผู้ทบทวน / ผูอ้ นุมัติ : …………………………………… ( CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด )
เพื่อให้หัวข้อขอบเขต KM (KM Focus Area) และ เป้าหมาย KM (Desired State) ที่เลือกทําสอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผน
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บทที่ 4 : การจัดทําแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
4.1 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) เป็นแผนงานที่แสดงถึงรายละเอียดการดําเนินงานของกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อให้องค์กรบรรลุผลตามเป้าหมาย KM (Desired State) ที่กําหนด
4.2 จากการดูความเหมาะสมของขอบเขต KM (KM Focus Area) และเป้าหมาย KM (Desired State) ให้
องค์กรนําหัวข้อเป้าหมาย KM ที่องค์กรต้องการทําคือ เป้าหมาย KM ที่ xx 1 เป้าหมาย KM (Desired State)
มาจัดทําแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) โดยการจัดทําแผนจะขึ้นอยู่กับความพร้อมขององค์กรที่ทํา
ให้เป้าหมาย KM บรรลุผลสําเร็จ
4.3 การเริ่มต้นจัดทําแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) องค์กรควรจัดทําการประเมินองค์กรตนเองเรื่อง
การจัดการความรู้ เพื่อให้ทราบถึงความพร้อม (จุดอ่อน-จุดแข็ง/โอกาส-อุปสรรค) ในเรื่องการจัดการความรู้
และนําผลของการประเมินนี้ ใช้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการจัดทําแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ให้สอด
รับกับเป้าหมาย KM (Desired State) ที่เลือกไว้
4.4 การประเมินองค์กรตนเองดังกล่าว ให้เป็นการระดมสมองกันภายในองค์กรตนเอง โดยอย่างน้อยจะต้องเป็น
บุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับขอบเขต KMและเป้าหมาย KM (KM Focus Area และ Desired State) ที่เลือกไว้
4.5 ผลลัพธ์ ที่ได้จากการประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้ตามแบบฟอร์มจะต้องเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
อย่างชัดเจนกับขอบเขตและเป้าหมาย KM ที่เลือกขึ้นมาจัดทํา เพื่อที่จะสามารถจัดทําแผนการจัดการความรู้
(KM Action Plan) มาสอดรับกับผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมิน และส่งผลให้เป้าหมาย KM บรรลุผลสําเร็จได้ตาม
แผน
4.6 ผู้รับผิดชอบในการประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้ อย่างน้อยจะต้องเป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับ ขอบเขตและเป้าหมาย KM (KM Focus Area และ Desired State) ที่เลือกขึ้นมาจัดทํา
4.7
ผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร จะต้องมีส่วนร่วมในการประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้
เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับขอบเขตและเป้าหมาย KM ที่เลือกขึ้นมาจัดทํา
4.8 ให้กําหนดรายชื่อผู้มีส่วนร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ที่ร่วมในการประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้
โดยให้ระบุถึง ชื่อ-นามสกุล, ตําแหน่งงาน และหน่วยงานที่สังกัดอยู่ตามผังองค์กรปัจจุบัน
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แบบฟอร์ม รายงานผลการประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้ (กรณีใช้วิธีอื่นๆ)
ชื่อหน่วยงาน…………………………………………………………………………………………………..
วันที่ประเมิน ……………………………………………………………………………………………………หน้าที่…/…
หัวข้อที่ประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้
ผลการประเมิน (สิ่งที่มีอยู่/ทําอยู่)

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

4.9 จากแบบฟอร์มให้นําข้อมูลที่ได้จากการประเมินองค์กรตนเอง มาใช้ในการกําหนดกิจกรรมและรายละเอียด
ต่างๆ ในแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ในแบบฟอร์ม แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) :
กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) และ แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการบริหาร
จัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)
แบบฟอร์ม – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)
ชื่อหน่วยงาน : …………………………………………………………………………………………………………….
เป้าหมาย KM (Desired State) : …………………………………………………………………………………………
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : ……………………………………………………………………………………………
ลําดับ

กิจกรรม

1
2

การบ่งชี้ความรู้
การสร้างและ
แสวงหาความรู้
การจัดความรู้
ให้เป็นระบบ
การประมวล
และกลั่นกรอง
ความรู้
การเข้าถึง
ความรู้
การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยน
ความรู้
การเรียนรู้

3
4

5
6

7

วิธีการสู่
ความสําเร็จ

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

เครื่องมือ/
อุปกรณ์

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

สถานะ

ผู้ทบทวน/อนุมัติ : ........................................ (CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด)
แบบฟอร์ม – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change
Management Process)
ชื่อหน่วนงาน : ………………………………………………………………………………………………………………
เป้าหมาย KM (Desired State) : …………………………………………………………………………………………..
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หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : ……………………………………………………………………………………………..
ลําดับ

กิจกรรม

1

การเตรียมการ
และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
การสื่อสาร
กระบวนการ
และเครื่องมือ
การเรียนรู้
การวัดผล
การยกย่อง
ชมเชยและการ
ให้รางวัล

2
3
4
5
6

วิธีการสู่
ความสําเร็จ

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

เครื่องมือ/
อุปกรณ์

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

สถานะ

ผู้ทบทวน/อนุมัติ : ........................................ (CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด)

บทที่ 5 : การกําหนดโครงสร้างทีมงาน KM
โครงสร้างทีมงาน KM

ประธาน
(CKO)

- ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ เช่น ทรัพยากร
- ให้คําปรึกษาแนะนําและร่วมประชุมเพื่อการตัดสินใจแก่คณะทํางาน

ที่ปรึกษา
หัวหน้า

- จัดทําแผนงานการจัดการความรู้ในองค์กรเพื่อนําเสนอประธาน
- รายงานผลการดําเนินงานและความคืบหน้าต่อประธาน
- ผลักดัน ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไข
- ประสานงานกับคณะที่ปรึกษาและคณะทีมงาน
- นัดประชุมคณะทํางานและทํารายงานการประชุม
- รวบรวมรายงานความคืบหน้ าการดําเนินงาน
- ประสานงานกับคณะทีมงานและหัวหน้ า
- ดําเนินการตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย
- จัดทํารายงานความคืบหน้าของงานในส่วนที่รับผิดชอบ
- เป็น “แบบอย่างที่ดี” ในเรื่องการจัดการความรู้
- เป็น Master Trainer ด้านการจัดการความรู้

เลขานุการ

ทีมงาน

- ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการดําเนินการ
และอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นกับคณะทํางาน

