
“แนวทางการจดัทาํแผนการจดัการความรู้ (KM) 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2554” 

เมษายน 2554



กระบวนการจดัการความรู้  (Knowledge Management Process)

1. การบ่งชีค้วามรู้ 

(Knowledge Identification)

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 

(Knowledge Creation and Acquisition)

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization)

4. การประมวลและกล่ันกรองความรู้ 

(Knowledge Codification and Refinement)

5. การเข้าถงึความรู้ (Knowledge Access)

6. การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing)

7. การเรียนรู้ (Learning)

เราต้องมีความรู้เร่ืองอะไร

เรามีความรู้เร่ืองน้ันหรือยัง

ความรู้น้ันทาํให้เกิดประโยชน์กับองค์กรหรือไม่

ทาํให้องค์กรดขีึ้นหรือไม่

มีการแบ่งปันความรู้ให้กันหรือไม่

เรานําความรู้มาใช้งานได้ง่ายหรือไม่

ความรู้อยู่ทีใ่คร  อยู่ในรูปแบบอะไร

จะเอามาเกบ็รวมกันได้อย่างไร

จะแบ่งประเภท หัวข้ออย่างไร

จะทาํให้เข้าใจง่ายและสมบรูณ์อย่างไร
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Learning ใน 7 ขั้นตอนเป็นการเรียนรู้ว่าความรู้ที่กำหนดนั้นเป็นความรู้ที่ต้องการหรือไม่



แนวทางการจดัทาํแผน KM ของส่วนราชการ

Desired State of KM Focus Areas

ประเดน็ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

กระบวนงาน

KM Focus Areas

พนัธกจิ/วสัิยทศัน์

ความรู้ที่สาํคัญต่อองค์กร
• ความรู้เก่ียวกับลูกค้า
• ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ
• ประสบการณ์ความรู้ที่องค์กรส่ังสม
• ความรู้เก่ียวกับกระบวนการ
• ความรู้เก่ียวกับผลิตภณัฑ์และบริการ
• ความรู้ที่มีอยู่ในบุคลากร
• ฯ ล ฯ

ปัญหา

KM Action Plans

( 6-step model)

(ขอบเขต KM)

(เป้าหมาย KM)

(Work process)

(แผนการจัดการความรู้)
Change Management Process
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       1.องค์กรจะต้องมองภาพรวมของปัจจยัแวดล้อมภายในองค์กร ที่

จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการจดัการความรู้ (KM Process) ของ

องค์กร  โดยการนํากระบวนการบริหารจดัการการเปลี่ยนแปลงมา

เช่ือมโยง เพ่ือจะผลกัดนัให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเสริมสร้าง

สภาพแวดล้อม ท่ีจะทําให้กระบวนการจดัการความรู้มีชีวิตหมนุตอ่ไปได้

อยา่งตอ่เน่ือง    และทําให้การจดัการความรู้ขององค์กรมีประสิทธิผล

โดยจดัทําเป็นแผนการจดัการความรู้ (KM Action Plan) และนําไปสู่

การปฏิบติัให้เกิดขึน้จริงๆ

 2.องค์กรต้องมีการกาํหนด  ขอบเขต KM (KM Focus Area)  

       และเป้าหมาย KM (Desired State) ท่ีองค์กรต้องการเลือกทํา เพ่ือ

สนบัสนนุประเดน็ยทุธศาสตร์ตามแผนบริหารราชการแผน่ดิน

ประเดน็สาํคัญ
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3.การกาํหนดขอบเขต KM และเป้าหมาย KM  เพื่อต้องการ

จดัการความรู้ที่จาํเป็นต้องมีในกระบวนงาน (Work Process)   

เพ่ือสนบัสนนุประเดน็ยทุธศาสตร์ตามแผนบริหารราชการแผน่ดิน   ท่ี

องค์กรได้จดัทําขึน้

       4.องค์กรต้องมีการประเมนิตนเองเร่ืองการจดัการความรู้ (KM

Assessment Tool : KMAT) หรือวธีิการประเมนิตนเองแบบใดกไ็ด้ 

เพื่อทราบถงึจุดอ่อน - จุดแขง็ / โอกาส-อุปสรรค   ท่ีจะเป็นปัจจยั

สําคญัต้องปรับปรุง-รักษาไว้ / พฒันาให้การจดัการความรู้บรรลผุลตาม

เป้าหมาย KM 

ประเดน็สาํคัญ
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       5.องค์กรต้องนําผลลัพธ์ของการประเมนิตนเอง เพื่อจะนํามา

       กาํหนดหาวธีิการสู่ความสาํเร็จ  ไว้ในแผนการจดัการความรู้ (KM

Action Plan) โดยอาจจะเป็นแผนการจดัการความรู้ระยะสัน้หรือเป็น

แผนระยะยาว

         6. องค์กรต้องมีการกาํหนดโครงสร้างทมีงาน KM  เพื่อมา

ดาํเนินการตามแผนการจดัการความรู้  ให้การจัดการความรู้

บรรลุผลตามเป้าหมาย KM

ประเดน็สาํคัญ
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        7.เม่ือองค์กรได้ดําเนินงานตามแผนการจดัการความรู้  เพ่ือสนบัสนนุ

ประเดน็ยทุธศาสตร์แล้ว  ผู้บริหารทุกระดบัจะต้องร่วมผลักดนัให้

เกดิการบูรณาการ  กระบวนการจัดการความรู้  (KM Process) ให้

ยดึถือปฏบิัตอิยู่ในกระบวนงาน (Work Process)  ของข้าราชการ 

รวมถงึบูรณาการกระบวนการบริหารจดัการการเปล่ียนแปลง 

(Change Management Process) ให้เกดิขึน้ในการปฏบิัตริาชการของ

องค์กรในขอบเขต KM และเป้าหมาย KM ในเร่ืองอ่ืนๆ ตอ่ไป

ประเดน็สาํคัญ
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แนวทางการจดัการความรู้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2554
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แนวทางการจดัการความรู้ ปีงบประมาณ 2554

• กาํหนดองคค์วามรูท้ีจ่าํเป็นสามารถตอบรบัประเด็นยุทธศาสตร์
• จดัทาํแผนการจดัการความรู้

– แตง่ตัง้ผู้บรหิารสงูสุดดา้นการจดัการความรู้ และทมีงานการจดัการ
ความรู้ของหน่วยงาน

– กาํหนดองคค์วามรู้ทีจ่าํเป็นตามประเด็นยทุธศาสตร ์ โดยนําข้อมลูทีร่ะบุ
ไวใ้นคาํรบัรองการปฏบิตัริาชการปี พ.ศ.2554 มาดาํเนินการ และเป็น
องคค์วามรู้ทีห่ามาจากความต้องการของบคุลากรทัง้ภายในและภายนอก
องคก์ร

– เลอืกองคค์วามรู้ทีจ่าํเป็นอยา่งน้อย 3 องคค์วามรู้ จาก 2 ประเด็น
ยุทธศาสตรท์ีแ่ตกตา่งกนั (ตอ้งไมซ่ํา้กบัความรู้ทีเ่คยเลอืกมาทาํแผน 
KM แลว้)

• ทบทวนเพิม่เตมิความรูท้ีจ่าํเป็นตอ่การปฏบิตัริาชการให้มากขึน้ หรอื
ครบถ้วน สมบรูณข์ึน้

• ระบเุหตผุล และจาํเป็นในการตดัสินใจเลอืกองคค์วามรูน้ั้น
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แนวทางการจดัการความรู้ ปีงบประมาณ 2554

• จดัทาํแผนการจดัการความรู้ (ตอ่)
– ระบกุจิกรรมการจดัการความรู้ ระยะเวลาดาํเนนิการ ตวัชีว้ดั คา่

เป้าหมาย  กลุม่เป้าหมายในแตล่ะกจิกรรม และผู้รบัผดิชอบในแตล่ะ
กจิกรรม

– เลอืกตวัชีว้ดัผลการจดัการความรู้ในแตล่ะประเด็นยทุธศาสตร ์ พจิารณา
เลอืกตวัชีว้ดัตามคาํรบัรองการปฏบิตัริาชการทีม่นียัสําคญั 1 ตวัชีว้ดั

– กาํหนดตวัชีว้ดัในแตล่ะกจิกรรมหลกัเพือ่ประเมนิผลการดาํเนินการเทยีบ
กบัคา่เป้าหมายสามารถเลอืกตวัชีว้ดัตามคาํรบัรองไดเ้อง ทัง้นีค้วรเป็น
ตวัชีว้ดัทีเ่หมาะสม ตรงตามเป้าประสงค์

– ผู้บรหิารสงูสุดของส่วนราชการ และผู้บรหิารสงูสุดดา้นการจดัการ
ความรู้ทบทวนความถกูต้อง เหมาะสมและลงนามรบัรองภายใน 31 
ม.ีค. 2554

– จดัทาํและปฏบิตัติามแผนการจดัการความรู้
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แนวทางการจดัการความรู้ ปีงบประมาณ 2554

• จดัทาํแผนการจดัการความรู้ (ตอ่)
– จดัทาํและปฏบิตัติามแผนการจดัการความรู้

• ระบกุจิกรรมการจดัการความรู้ตามขัน้ตอนการจดัการความรู้ 
(Knowledge Management Process : KMP) 7 ขัน้ตอน

• ระบกุจิกรรมการบรหิารการเปลีย่นแปลง (Change Management 
Process : CMP) 6 องคป์ระกอบ 

• บรูณาการ KMP และ CMP หรอือ้างองิ CMP กบัขัน้ตอนของ 
KMP ในหมายเหตุ

• การจดักจิกรรมยกยอ่งชมเชยต้องเป็นรปูธรรม โดยเพิม่เป็นกจิกรรม
ยอ่ยหลงักจิกรรมที ่ 7 เพื่อผลกัดนั KM ให้เป็นรปูธรรม

– ดาํเนินการตามแผน KM ทัง้ 7 ขัน้ตอน และตดิตามผล
จากตวัชีว้ดัทีก่าํหนด
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แนวทางการจดัการความรู้ ปีงบประมาณ 2554

• จดัทาํแผนการจดัการความรู้ (ตอ่)
– ดาํเนินการตามแผนการจดัการความรู้ ทุกกจิกรรมทัง้ 3 

แผน มกีารตดิตามผลและความกา้วหน้า  ตอ้งดาํเนินการ
ครอบคลมุกลุม่เป้าหมาย ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 90 ทุก
กจิกรรมการแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ตล่ะขัน้ตอน 

– เก็บหลกัฐานของการดาํเนินงานทัง้ 7 ขัน้ตอนของ KMP  
และ 6 ประกอบของ CMP สําหรบัการตรวจประเมนิ

– วดัผลการดาํเนินการ โดยพจิารณาจากรอ้ยละเฉลีย่ถว่ง
น้ําหนกัความสําเร็จความสําเร็จจากผลสัมฤทธิข์องการ
ดาํเนินกจิกรรมทีด่าํเนินการไดสํ้าเร็จ ครบถว้นทกุกจิกรรม
ตามแผน KM ทัง้ 3 องคค์วามรู้

– ผู้บรหิารสงูสดุดา้นการจดัการความรูต้้องตดิตาม
ความกา้วหน้าของการดาํเนินกจิกรรมตามแผน KM ทัง้ 3 
แผน ไมน้่อยกวา่ 2 ครัง้/ปี ภายในไตรมาส 3 และ 421/12/54 12







2. การสร้างและแสวงหา

ความรู้ 

(Knowledge Creation 

and Acquisition)

ตวัอย่างการบูรณาการ

3.กระบวนการ

และเคร่ืองมือ

(Process & Tools)

4.การเรียนรู้
(Learning)

2.การส่ือสาร

(Communication)

5.การวัดผล

(Measurements)

6.การยกย่องชมเชย

และการให้รางวัล

(Recognition and Reward)

เป้าหมาย

(Desired State)

1.การเตรียมการและ
ปรับเปล่ียนพฤตกิรรม

(Transition and Behavior
Management)

6. การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ 

(Knowledge Sharing)

7. การเรียนรู้ (Learning)

5. การเข้าถงึความรู้ (

Knowledge Access)

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 

Organization)

4. การประมวลและกล่ันกรองความรู้ 

(Knowledge Codification and Refinement)

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 

Organization)4. การประมวลและกล่ันกรองความรู้ 

(Knowledge Codification and Refinement)

1. การบ่งชีค้วามรู้ 

(Knowledge 

Identification)



















Template แผน KM 
• แบบฟอร์ม 1 : องค์ความรู้ที่จําเป็นตามประเดน็ยุทธศาสตร์

• แบบฟอร์ม 2 : แผนการจดัการความรู้ (KM Action Plan)
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Workshop
คดัเลอืกองค์ความรู้ทีจ่าํเป็นตามประเดน็ยุทธศาสตร์
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ปัจจัยในการพจิารณาองค์ความรู้ทีอ่งค์ความรู้ทีจ่ําเป็นตาม

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 
• สอดคลอ้งกบัพนัธกิจ (สอดคลอ้งกบัทุกพนัธกิจ / สอดคลอ้งกบับางพนัธกิจ)

• สอดคลอ้งกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ (สอดคลอ้งกบัทุกประเดน็ยทุธศาสตร์ / 

สอดคลอ้งกบับางประเดน็ยทุธศาสตร์)

• สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (สอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายใน-ภายนอกองคก์รทุกกลุ่ม / บางกลุ่ม)

• สอดคลอ้งกบักระบวนการและขอ้กาํหนดของกระบวนการ (สอดคลอ้งกบั

กระบวนการและขอ้กาํหนดของกระบวนการทุกกระบวนการ / บาง

กระบวนการ)

• ไม่ซํ้ ากบัความรู้ท่ีเคยเลือกมาทาํแผน KM แลว้ (ไม่ซํ้ า / ซํ้ ากบัความรู้ท่ีเคย

เลือกมาทาํแผน KM แลว้ )
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การพจิารณาองค์ความรู้ทีอ่งค์ความรู้ทีจ่าํเป็นตามประเดน็ยุทธศาสตร์

ประเดน็ยุทธศาสตร์ องค์ความรู้ A B C D E รวม
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การพจิารณาองค์ความรู้ทีอ่งค์ความรู้ทีจ่าํเป็นตามประเดน็ยุทธศาสตร์

องค์ความรู้ ความสอดคล้องกบัพนัธกจิ (A)
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การพจิารณาองค์ความรู้ทีอ่งค์ความรู้ทีจ่าํเป็นตามประเดน็ยุทธศาสตร์

องค์ความรู้ ความสอดคล้องกบัประเดน็ยุทธศาสตร์

(B)
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การพจิารณาองค์ความรู้ทีอ่งค์ความรู้ทีจ่าํเป็นตามประเดน็ยุทธศาสตร์

องค์ความรู้ ความสอดคล้องกบัความต้องการของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียภายใน-ภายนอกองค์กร ( C )
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การพจิารณาองค์ความรู้ทีอ่งค์ความรู้ทีจ่าํเป็นตามประเดน็ยุทธศาสตร์

องค์ความรู้ ความสอดคล้องกบักระบวนการ

และข้อกาํหนดของกระบวนการ  (D)
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การพจิารณาองค์ความรู้ทีอ่งค์ความรู้ทีจ่าํเป็นตามประเดน็ยุทธศาสตร์

องค์ความรู้ เคยถูกเลอืกมาทาํแผน KM  /  

ไม่เคยถูกเลอืกมาทาํแผน KM แล้ว (E)
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การพจิารณาองค์ความรู้ทีอ่งค์ความรู้ทีจ่าํเป็นตามประเดน็ยุทธศาสตร์

ประเดน็ยุทธศาสตร์ องค์ความรู้ A B C D E รวม

21/12/54 35หมายเหตุ : องค์ความรู้ทีเ่คยดาํเนินการจดัทาํแผน KM มาแล้ว (มีช่อง E) ไม่สามารถเลอืกมาจดัทาํแผน KM ปี 2554 ได้ (แต่สามารถจดัทาํ

แผน KM ในอนาคตได้)



ขอบคณุครับ

คาํถาม และคาํแนะนํา

Email : wpromburt@gmail.com

3621/12/54

mailto:wpromburt@gmail.com�

	“แนวทางการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM) ปีงบประมาณ พ.ศ.2554” 
	กระบวนการจัดการความรู้  (Knowledge Management Process)
	Slide Number 3
	ประเด็นสำคัญ
	ประเด็นสำคัญ
	ประเด็นสำคัญ
	ประเด็นสำคัญ
	Slide Number 8
	แนวทางการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2554
	แนวทางการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2554
	แนวทางการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2554
	แนวทางการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2554
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	ปัจจัยในการพิจารณาองค์ความรู้ที่องค์ความรู้ที่จำเป็นตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
	การพิจารณาองค์ความรู้ที่องค์ความรู้ที่จำเป็นตามประเด็นยุทธศาสตร์
	การพิจารณาองค์ความรู้ที่องค์ความรู้ที่จำเป็นตามประเด็นยุทธศาสตร์
	การพิจารณาองค์ความรู้ที่องค์ความรู้ที่จำเป็นตามประเด็นยุทธศาสตร์
	การพิจารณาองค์ความรู้ที่องค์ความรู้ที่จำเป็นตามประเด็นยุทธศาสตร์
	การพิจารณาองค์ความรู้ที่องค์ความรู้ที่จำเป็นตามประเด็นยุทธศาสตร์
	การพิจารณาองค์ความรู้ที่องค์ความรู้ที่จำเป็นตามประเด็นยุทธศาสตร์
	การพิจารณาองค์ความรู้ที่องค์ความรู้ที่จำเป็นตามประเด็นยุทธศาสตร์
	Slide Number 36

