การกาหนดขอบเขต KM (KM Focus Areas)
1. ขอบเขต KM (KM Focus Areas) เป็ นหัวเรื่ องกว้ างๆ ของความรู้ที่จาเป็ นและสอดคล้ องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ ตามแผนบริหารราชการแผ่นดินซึง่ ต้ องการจะนามาใช้ กาหนดเป้าหมาย KM (Desired State)
2. ในการกาหนดขอบเขต KM ควรกาหนดกรอบตามองค์ความรู้ที่จาเป็ นต่อกระบวนงาน (Work Process)
ในข้ อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) ที่ได้ นาเสนอสานักงาน กพร. ไว้ ก่อนเป็ นลาดับแรก
หรื อ อาจกาหนดขอบเขต KM ตามองค์ความรู้ที่จาเป็ นต้ องมีในองค์กร เพื่อปฏิบตั งิ านให้ บรรลุตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ ขององค์กร
3. แนวทางการกาหนดขอบเขต KM (KM Focus Areas) และเป้าหมาย KM (Desired State)
องค์กรสามารถใช้ แนวทางการกาหนดขอบเขตและเป้าหมาย KM เพื่อจะช่วยรวบรวมขอบเขต KM และ
นาไปกาหนดเป้าหมาย KM และแผนการจัดการความรู้ ดังนี ้
1.เป็ นความรู้ ท่ จี าเป็ นสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ในระดับของหน่ วยงานตนเอง
2.เป็ นความรู้ ท่ สี าคัญต่ อองค์ กร
3.เป็ นปั ญหาที่ประสบอยู่ และสามารถนา KM มาช่ วยได้
หรือเป็ นแนวทางอื่นนอกเหนือจากแนวทางที่ 1, 2, 3 ก็ได้ ท่ หี น่ วยงานเห็นว่ าเหมาะสม
4. ให้ รวบรวมแนวคิดการกาหนดขอบเขต KM จากข้ อ 3 แล้ วกรอกขอบเขต KM ที่สามารถรวบรวมได้ ทงหมด
ั้
ลงในแบบฟอร์ ม 1 โดยทุกขอบเขต KM ที่กาหนดต้ องสนับสนุนกับประเด็นยุทธศาสตร์ ของระดับ
หน่ วยงานตนเอง และประเด็นยุทธศาสตร์ นัน้ ควรจะต้ องได้ ดาเนินการมาระดับหนึ่งแล้ ว
เมื่อกรอกแบบฟอร์ มที่ 1 ครบถ้ วนแล้ ว ให้ ทาการคัดเลือกขอบเขต KM ตามแบบฟอร์ ม 2 เพื่อ
นาไปกาหนดเป้าหมาย KM ต่อไป
5. การตัดสินใจเลือกขอบเขต KM ให้ องค์กรพิจารณาเกณฑ์การคัดเลือกขอบเขต KM ตามแนวทางที่กาหนดไว้
โดยกรอกขอบเขต KM ลงในแบบฟอร์ ม 2 พร้ อมให้ คะแนนตามเกณฑ์ที่องค์กรต้ องการ คือ
1. สอดคล้ องกับทิศทางและประเด็นยุทธศาสตร์ ในระดับของหน่ วยงานตนเอง
2. ทาให้ เกิดการปรั บปรุ งที่เห็นได้ ชัดเจน (เป็ นรู ปธรรม)
3. มีโอกาสทาได้ สาเร็จสูง (โดยพิจารณาจากความพร้ อมด้ านคน งบประมาณ เทคโนโลยี
วัฒนธรรมองค์ กร ระยะเวลาดาเนินงาน ฯลฯ )
4. เป็ นเรื่องที่ต้องทา คนส่ วนใหญ่ ในองค์ กรต้ องการ
5. ผู้บริหารให้ การสนับสนุน
6. เป็ นความรู้ ท่ ตี ้ องจัดการอย่ างเร่ งด่ วน
และอื่นๆ สามารถเพิ่มเติมได้ ตามความเหมาะสมขององค์ กร
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แบบฟอร์ ม 1: กาหนดขอบเขต KM (KM Focus Areas) ของหน่ วยงาน ………………...........................
ตอบสนอง
สนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร์ ใดบ้ าง
1.1
1.2
1.3

ประโยชน์ที่ได้ รับจากขอบเขต KM
มีความสาคัญ ช่วยแก้ ปัญหาทีเ่ กิดขึ ้น
ต่อองค์กร
ภายในหน่วยงาน
ในเรื่ องใดบ้ าง
ในเรื่ องใดบ้ าง
1.1
1.1
1.2
1.2
1.3
1.3

ช่วยตอบสนอง
ประโยชน์ในด้ าน
อื่นๆอะไรบ้ าง
1.1
1.2
1.3

2

2.1
2.2
2.3

2.1
2.2
2.3

2.1
2.2
2.3

2.1
2.2
2.3

3

3.1
3.2
3.3

3.1
3.2
3.3

3.1
3.2
3.3

3.1
3.2
3.3

4

4.1
4.2
4.3

4.1
4.2
4.3

4.1
4.2
4.3

4.1
4.2
4.3

5

5.1
5.2
5.3

5.1
5.2
5.3

5.1
5.2
5.3

5.1
5.2
5.3

ขอบเขต KM ทีร่ วบรวมได้ ทงหมด
ั้
(KM Focus Areas)
1

2

แบบฟอร์ ม 2: การตัดสินใจเลือกขอบเขต KM ของหน่ วยงาน…..……………………………….…..
เกณฑ์ การตัดสินเลือกจขอบเขต KM

ขอบเขต KM
ที่ 1

ขอบเขต KM
ที่ 2

ขอบเขต KM ขอบเขต KM
ที่ 3
ที่ ...

1.สอดคล้ องกับทิศทางและยุทธศาสตร์
2.ปรับปรุงแล้ วเห็นได้ ชดั เจน (เป็ นรูปธรรม)
3.มีโอกาสทาได้ สาเร็จสูง
4.คนส่วนใหญ่ในองค์กรต้ องการ
5.ผู้บริหารให้ การสนับสนุน
6.เป็ นความรู้ที่ต้องจัดการอย่างเร่งด่วน
7..อื่นๆ เพิ่มเติมได้ ตามความเหมาะสม
รวมคะแนน
หมายเหตุ : เกณฑ์ การให้ คะแนน คือ มาก = 5, ปานกลาง = 3, น้ อย = 1
6. ผู้บริ หารระดับสูงสุดขององค์กรจะต้ องมีส่วนร่วมในการกาหนด ขอบเขต KM (KM Focus Area) และ
เป้าหมาย KM (Desired State) เพื่อมัน่ ใจว่าสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ขององค์กรอย่างถูกต้ องและ
เหมาะสม รวมถึงความมุง่ มัน่ ที่จะบูรณาการการจัดการความรู้ให้ เกิดขึ ้นในการปฏิบตั ิราชการขององค์กร ด้ วย
การสนับสนุนทรัพยากรที่จาเป็ นในทุกด้ าน
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การกาหนดเป้าหมาย KM (Desired State)
1. เป้าหมาย KM (Desired State) เป็ นหัวเรื่ องความรู้ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแผน
บริ หารราชการแผ่นดิน โดยสอดคล้ องกับขอบเขต KM (KM Focus Areas) ที่ได้ เลือกมาจัดทา และต้ อง
สามารถวัดผลได้ เป็ นรูปธรรม
2. จากขอบเขต KM (KM Focus Areas) ที่กาหนดไว้ ทงหมดใน
ั้
แบบฟอร์ ม 1 ให้ นาขอบเขต KM ที่ได้ คะแนน
สูงสุด ตามแบบฟอร์ ม 2 มาใช้ กาหนดเป้าหมาย KM (Desired State) โดยกรอกตามแบบฟอร์ ม 3 ดังนี ้
1.ระดับสานักงานปลัด/ กรม/ จังหวัด ให้ มีอย่างน้ อย 3 เป้าหมาย KM โดยต้ องมาจากขอบเขต KM
เดียวกันที่ได้ คะแนนสูงสุด
2.จากนันให้
้ เลือกมาเพียง 1 เป้าหมาย KM ที่องค์กรต้ องการเลือกทาเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
ตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน และนามาจัดทาแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ต่อไป
แบบฟอร์ ม 3: เป้าหมาย KM (Desired State) ของหน่ วยงาน …………………………..
ขอบเขต KM (KM Focus Area) (ที่ได้ คะแนนสูงสุดตามแบบฟอร์ ม 2)
คือ ………………………...………...…………………………….…………………………………………..
ตัวชีว้ ัดผลสาเร็จ
เป้าหมาย KM (Desired State)
ที่ได้ เป็ นรู ปธรรม
1.
เป้าหมาย KM ที่ 1
2.
3.
1.
เป้าหมาย KM ที่ 2
2.
3.
1.
เป้าหมาย KM ที่ 3
2.
3.
เป้าหมาย KM ที่องค์ กรต้ องการทาคือ
เหตุผลสาคัญที่เลือกเป้าหมายนี ้
เป้าหมาย KM ที่
1.
……….………………………………………………………….
2.
3.
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การจัดทาแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
1. แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) เป็ นแผนงานที่แสดงถึงรายละเอียดการดาเนินงานของกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อให้ องค์กรบรรลุผลตามเป้าหมาย KM (Desired State) ที่กาหนด
2. จากขอบเขต KM (KM Focus Area) และเป้าหมาย KM (Desired State) ตามแบบฟอร์ ม 2-3 ให้ องค์กรนา
หัวข้ อเป้าหมาย KM ที่องค์กรต้ องการทา(จากแบบฟอร์ ม 3) มาจัดทาแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
โดยการจัดทาแผนจะขึ ้นอยู่กบั ความพร้ อมขององค์กรที่ทาให้ เป้าหมาย KM บรรลุผลสาเร็จ
3. การเริ่มต้ นจัดทาแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) องค์กรควรจัดทาการประเมินองค์กรตนเองเรื่ อง
การจัดการความรู้ เพื่อให้ ทราบถึงความพร้ อม (จุดอ่อน-จุดแข็ง / โอกาส-อุปสรรค) ในเรื่ องการจัดการความรู้
และนาผลของการประเมินนี ้ ใช้ เป็ นข้ อมูลส่วนหนึ่งในการจัดทาแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ให้
สอดรับกับเป้าหมาย KM (Desired State) ที่เลือกไว้
โดยองค์ ก รสามารถใช้ วิ ธี ก ารประเมิ น องค์ ก รตนเองเรื่ อ งการจั ด การความรู้ ด้ วย KMAT (The
Knowledge Management Assessment Tool: KMAT) ตามแบบฟอร์ ม 5-9
KMAT (The Knowledge Management Assessment Tool: KMAT) เป็ นเครื่ องมือชนิดหนึ่งที่ใช้ ใน
การประเมินองค์กรตนเองในเรื่ องการจัดการความรู้ และให้ ข้อมูลกับองค์กรว่ามีดอ่อน-จุดแข็ง / โอกาสอุปสรรค ในการจัดการความรู้เรื่ องใดบ้ าง โดยเครื่ องมือนี ้แบ่งเป็ น 5 หมวด ตามแบบฟอร์ มที่ 5-9 ดังนี ้
หมวด1: กระบวนการจัดการความรู้ (แบบฟอร์ ม 5) / หมวด 2. ภาวะผู้นา(แบบฟอร์ ม 6) / หมวด 3.
วัฒนธรรมในเรื่ องการจัดการความรู้ (แบบฟอร์ ม 7) / หมวด 4. เทคโนโลยีการจัดการความรู้ (แบบฟอร์ ม 8) /
หมวด 5. การวัดผลการจัดการความรู้ (แบบฟอร์ ม 9)
4. การประเมินองค์กรตนเองดังกล่าว ให้ เป็ นการระดมสมองกันภายในองค์กรตนเอง โดยอย่างน้ อยจะต้ อง
เป็ นบุคลากรที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับขอบเขต KMและเป้าหมาย KM ที่เลือกไว้
5. ผลลัพธ์ ที่ได้ จากการประเมินองค์กรตนเองเรื่ องการจัดการความรู้ตามแบบฟอร์ ม 5-9 ต้ องเป็ นข้ อมูลที่
เกี่ยวข้ องอย่างชัดเจนกับขอบเขตและเป้าหมาย KM ที่เลือกขึ ้นมาจัดทา เพื่อที่จะสามารถจัดทาแผนการ
จัดการความรู้ (KM Action Plan) มาสอดรับกับผลลัพธ์ที่ได้ จากการประเมิน และส่งผลให้ เป้าหมาย KM
บรรลุผลสาเร็จได้ ตามแผน
6. ผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรต้ องมีสว่ นร่วมในการประเมินองค์กรตนเองเรื่ องการจัดการความรู้ เพื่อให้
มัน่ ใจว่าสอดคล้ องอย่างถูกต้ องและเหมาะสมกับขอบเขตและเป้าหมาย KM ที่เลือกขึ ้นมาจัดทา
5

แบบฟอร์ ม 5: แบบประเมินองค์ กรตนเองเรื่องกระบวนการจัดการความรู้
โปรดอ่านข้ อความด้ านล่างและประเมินว่าองค์กรของท่านมีการดาเนินการในเรื่ องการจัดการความรู้ อยู่ในระดับใด
0 – ไม่มีเลย / มีน้อยมาก
1 – มีน้อย
2 - มีระดับปานกลาง
3 - มีในระดับที่ดี
4 – มีในระดับที่ดีมาก

หมวด 1 กระบวนการจัดการความรู้
1.1.องค์ กรมีการวิเคราะห์ อย่างเป็ นระบบ เพื่อหาจุดแข็งจุดอ่อ นในเรื่ องการจัดการ
ความรู้ เพื่อปรับปรุงในเรื่ องความรู้ เช่นองค์กรยังขาดความรู้ที่จาเป็ นต้ องมี หรื อองค์กร
ไม่ได้ รวบรวมความรู้ที่มีอยูใ่ ห้ เป็ นระบบ เพื่อให้ ง่ายต่อการนาไปใช้ ไม่ทราบว่าคนไหนเก่ง
เรื่ องอะไร ฯลฯ และมีวิธีการที่ชดั เจนในการแก้ ไข ปรับปรุง
1.2.องค์ กรมีการแสวงหาข้ อมูล/ความรู้ จากแหล่งต่างๆจากองค์ กรที่มีการให้ บริ การ
คล้ ายคลึงกัน (ถ้ ามี) อย่างเป็ นระบบและมีจริ ยธรรม
1.3 ทุกคนในองค์กร มี สว่ นร่ วมในการแสวงหาความคิดใหม่ ๆ ระดับเทียบเคียง
(Benchmarks) และ Best Practices จากองค์กรอื่นๆ ที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกัน
(บริ การหรื อดาเนินงานที่คล้ ายคลึงกัน ) และจากองค์กรอื่น ๆ ที่มีลกั ษณะแตกต่างกัน
โดยสิ ้นเชิง
1.4 องค์กรมีการถ่ายทอด Best Practices อย่างเป็ นระบบ ซึ่งรวมถึงการเขียน Best
Practices ออกมาเป็ นเอกสาร และการจัดทาข้ อสรุ ปบทเรี ยนที่ได้ รับ (Lessons
Learned)
1.5 องค์กรเห็นคุณค่า “Tacit Knowledge” หรื อ ความรู้ และทักษะ ที่อยู่ในตัวบุคลากร
ซึ่งเกิดจากประสบการณ์และการเรี ยนรู้ ของแต่ละคน และให้ มีการถ่ายทอดความรู้ และ
ทักษะนัน้ ๆ ทัว่ ทังองค์
้ กร

สิ่งที่มีอยู่ / ทาอยู่

แบบฟอร์ ม 6: แบบประเมินองค์ กรตนเองเรื่องภาวะผู้นา
โปรดอ่านข้ อความด้ านล่างและประเมินว่าองค์กรของท่านมีการดาเนินการในเรื่ องการจัดการความรู้ อยู่ในระดับใด
0 – ไม่มีเลย / มีน้อยมาก
1 – มีน้อย
2 - มีระดับปานกลาง
3 - มีในระดับที่ดี
4 – มีในระดับที่ดีมาก

หมวด 2 ภาวะผู้นา
2.1 ผู้บริ หารกาหนดให้ การจัดการความรู้ เป็ นกลยุทธ์ที่สาคัญในองค์กร
2.2 ผู้บริ หารตระหนักว่า ความรู้เป็ นสินทรัพย์ (Knowledge Asset) ที่สามารถนาไปใช้
ให้ เกิดประโยชน์กบั องค์กรได้ และมีการจัดทากลยุทธ์ที่ชดั เจน เพื่อนาสินทรัพย์ความรู้ ที่
มีอยูไ่ ปใช้ ประโยชน์ (เช่น ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิท ธิผลมากขึ ้น ให้ บริ การได้
รวดเร็ วและตรงตามความต้ องการ สร้ างความพึงพอใจให้ ผ้ ใู ช้ บริ การ เป็ นต้ น)
2.3 องค์กรเน้ นเรื่ องการเรี ยนรู้ของบุคลากร เพื่อส่งเสริ ม Core Competencies เดิมที่มี
อยู่ให้ แข็งแกร่ งขึ ้น และพัฒนา Core Competencies ใหม่ๆ (Core Competencies
หมายถึง ความเก่งหรื อความสามารถเฉพาะทางขององค์กร)
2.4 การมีสว่ นร่วมในการสร้ างองค์ความรู้ ขององค์กร เป็ นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ที่องค์กร
ใช้ ประกอบในการพิจารณาในการ ประเมินผล และให้ ผลตอบแทนบุคลากร

สิ่งที่มีอยู่ / ทาอยู่
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แบบฟอร์ ม 7: แบบประเมินองค์ กรตนเองเรื่องวัฒนธรรมในเรื่องการจัดการความรู้
โปรดอ่านข้ อความด้ านล่างและประเมินว่าองค์กรของท่านมีการดาเนินการในเรื่ องการจัดการความรู้ อยู่ในระดับใด
0 – ไม่มีเลย / มีน้อยมาก
1 – มีน้อย
2 - มีระดับปานกลาง
3 - มีในระดับที่ดี
4 – มีในระดับที่ดีมาก

หมวด 3 วัฒนธรรมในเรื่องการจัดการความรู้

สิ่งที่มีอยู่ / ทาอยู่

3.1 องค์กรส่งเสริมและให้ การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ของบุคลากร
3.2 พนักงานในองค์กรทางานโดยเปิ ดเผยข้ อมูลและมีความไว้ เนื ้อเชื่อใจกัน
3.3 องค์กรตระหนักว่า วัตถุประสงค์หลักของการจัดการความรู้ คือ การ
สร้ าง หรื อเพิ่มพูนคุณค่าให้ แก่ผ้ ใู ช้ บริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
3.4 องค์กรส่งเสริมให้ บคุ ลากร เกิดการเรี ยนรู้ โดยการให้ อิสระในการคิด และ
การทางาน รวมทังกระตุ
้
้ นให้ พนักงานสร้ างสรรสิ่งใหม่ ๆ
3.5 ทุกคนในองค์กรถือว่าการเรี ยนรู้เป็ นหน้ าที่ความรับผิดชอบของทุกคน

แบบฟอร์ ม 8: แบบประเมินองค์ กรตนเองเรื่องเทคโนโลยีการจัดการความรู้
โปรดอ่านข้ อความด้ านล่างและประเมินว่าองค์กรของท่านมีการดาเนินการในเรื่ องการจัดการความรู้ อยู่ในระดับใด
0 – ไม่มีเลย / มีน้อยมาก
1 – มีน้อย
2 - มีระดับปานกลาง
3 - มีในระดับที่ดี
4 – มีในระดับที่ดีมาก

หมวด 4 – เทคโนโลยีการจัดการความรู้

สิ่งที่มีอยู่ / ทาอยู่

4.1.เทคโนโลยีที่ใช้ ช่วยให้ ทุกคนในองค์กรสื่อสารและเชื่อมโยงกันได้ อย่าง
ทัว่ ถึงทังภายในองค์
้
กรและกับองค์กรภายนอก
4.2.เทคโนโลยีที่ใช้ ก่อให้ เกิดคลังความรู้ ขององค์กร ( An Institutional
Memory ) ที่ทกุ คนในองค์กรสามารถเข้ าถึงได้
4.3 เทคโนโลยีที่ใช้ ทาให้ บุคลากรในองค์กรเข้ าใจและใกล้ ชิดผู้มาใช้ บริ การ
มากขึ ้น เช่น ความต้ องการและความคาดหวัง พฤติกรรมและความคิด
4.4 องค์กรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเน้ นความต้ องการของผู้ใช้
4.5 องค์กรกระตือรื อร้ นที่จะนาเทคโนโลยีที่ช่วยให้ พนักงานสื่อสารเชื่อมโยง
กันและประสานงานกันได้ ดีขึ ้น มาใช้ ในองค์กร
4.6 ระบบสารสนเทศขององค์กรชาญฉลาด (Smart) ให้ ข้อมูลได้ ทนั ทีที่
เกิดขึ ้นจริง (Real Time) และข้ อมูลสารสนเทศในระบบมีความเชื่อมโยงกัน
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แบบฟอร์ ม 9: แบบประเมินองค์ กรตนเองเรื่องการวัดผลการจัดการความรู้
โปรดอ่านข้ อความด้ านล่างและประเมินว่าองค์กรของท่านมีการดาเนินการในเรื่ องการจัดการความรู้ อยู่ในระดับใด
0 – ไม่มีเลย / มีน้อยมาก
1 – มีน้อย
2 - มีระดับปานกลาง
3 - มีในระดับที่ดี
4 – มีในระดับที่ดีมาก

หมวด 5 การวัดผลการจัดการความรู้

สิ่งที่มีอยู่ / ทาอยู่

5.1 องค์กรมีวิธีการที่สามารถเชื่อมโยง การจัดการความรู้กบั ผลการ
ดาเนินการที่สาคัญขององค์กร เช่น ผลลัพธ์ในด้ านผู้ใช้ บริการ ด้ านการ
พัฒนาองค์กร ฯลฯ
5.2 องค์กรมีการกาหนดตัวชี ้วัดของการจัดการความรู้โดยเฉพาะ
5.3 จากตัวชี ้วัดในข้ อ 5.2 องค์กรสร้ างความสมดุลย์ระหว่างตัวชี ้วัดที่
สามารถตีคา่ เป็ นตัวเงินได้ ง่าย (เช่น ต้ นทุนที่ลดได้ ฯลฯ) กับตัวชี ้วัดที่ตีคา่
เป็ นตัวเงินได้ ยาก ( เช่น ความพึงพอใจของผู้มาใช้ บริการ การตอบสนอง
ผู้ใช้ บริการได้ เร็วขึ ้น การพัฒนาบุคลากร ฯลฯ )
5.4 องค์กรมีการจัดสรรทรัพยากรให้ กบั กิจกรรมต่างๆ ที่มีสว่ นสาคัญที่ทาให้
ฐานความรู้ขององค์กรเพิ่มพูนขึ ้น
7. จากแบบฟอร์ ม 5-9 ให้ นาข้ อมูลที่ได้ จากการประเมินองค์กรตนเอง มาใช้ ในการกาหนดกิจกรรมและ
รายละเอียดต่างๆ ในแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ในแบบฟอร์ ม 10 และ 11
8. เพื่อให้ การจัดทาแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) มีประสิทธิผลมากขึ ้น ให้ องค์กรประเมิน ปั จจัย
แห่ งความสาเร็จ (Key Success Factor) สาหรับการวางระบบการจัดการความรู้ และการนาระบบไปปฏิบตั ิ
โดยให้ ระบุมา 5 ปั จจัยหลัก เพื่อใช้ เป็ นบรรทัดฐานการจัดทาแผนการจัดการความรู้ ( KM Action Plan) ให้
สามารถนาระบบไปปฏิบตั ไิ ด้ อย่างเป็ นรูปธรรมภายในหน่วยงาน
9. การจัดทาแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ควรจะพิจารณาการเชื่อมโยงกับข้ อเสนอการ
เปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ได้ ปฏิบตั ติ ามข้ อเสนอไปแล้ ว หรื อที่อยูใ่ นช่วง
กาลังปฏิบตั ิ
9.1 KM Team ต้ องประกอบด้ วยใคร ตาแหน่งงานใด หน่วยงานใด เพื่อมาช่วยใน การทาตาม
เป้าหมาย KM ที่เลือกไว้ ก็ควรจะเชื่อมโยงกับหัวข้ อเรื่ อง การจัดแบ่งงานและหน้ าที่ เพื่อให้ เป็ นหน่วยงาน
หนึง่ ของแผนผังโดยรวมขององค์กร
9.2 ถ้ าเรื่ องใดต้ องได้ รับความรู้จากการฝึ กอบรม ก็ควรจะเชื่อมโยงกับหัวข้ อ บุคลากร
9.3 ถ้ าเรื่ องใดต้ องการใช้ เทคโนโลยี เช่น ด้ าน IT ก็ควรจะเชื่อมโยงกับหัวข้ อเทคโนโลยี
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แบบฟอร์ ม สาหรั บใช้ จัดทาแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
 จากแบบฟอร์ ม 5-9ให้ น าข้ อ มูล ที่ ไ ด้ จ ากการประเมิ น องค์ ก รตนเอง และการก าหนดปั จ จัย แห่ ง
ความสาเร็ จ (Key Success Factor) มาใช้ ในการกาหนดกิจกรรมและรายละเอียดต่างๆ ในแผนการ
จัดการความรู้ (KM Action Plan)ในแบบฟอร์ ม 10 และ 11 ตามลาดับ
 แบบฟอร์ ม 10 เป็ นแผนการจัดการความรู้ ในส่ วนของการกาหนดกระบวนการจัดการความรู้
(KM Process) เพื่อให้ การจัดทาการจัดการความรู้ ขององค์ กรดาเนินไปอย่ างมีระบบ
 แบบฟอร์ ม 11 เป็ นแผนการจัดการความรู้ ในส่ วนของการกาหนดปั จจัยแวดล้ อมภายใน
องค์ กร ที่จะทาให้ การจัดการความรู้ เกิดขึน้ ได้ และมี ความยั่งยืน โดยใช้ กระบวนการบริ หาร
จัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) เพื่อให้ กระบวนการจัดการความรู้
มีชีวิตหมุนต่ อไปได้ อย่ างต่ อเนื่อง
แบบฟอร์ ม 10 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)
ชื่อหน่วนงาน : …………………………………………………………………………………………………………….
เป้าหมาย KM (Desired State) : …………………………………………………………………………………………
หน่วยที่วดั ผลได้ เป็ นรูปธรรม : ……………………………………………………………………………………………
ลาดับ กระบวนการ
วิธีการสู่
ระยะเวลา ตัวชี ้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ
ความสาเร็จ
อุปกรณ์
จัดการความรู้
1 การบ่งชี ้ความรู้
2 การสร้ างและ
แสวงหาความรู้
3 การจัดความรู้
ให้ เป็ นระบบ
4 การประมวล
และกลัน่ กรอง
ความรู้
5 การเข้ าถึง
ความรู้
6 การแบ่งปั น
แลกเปลีย่ น
ความรู้
7 การเรี ยนรู้
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แบบฟอร์ ม 11 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
(Change Management Process)
ชื่อหน่วนงาน : ………………………………………………………………………………………………………………
เป้าหมาย KM (Desired State) : …………………………………………………………………………………………..
หน่วยที่วดั ผลได้ เป็ นรูปธรรม : ……………………………………………………………………………………………..
ลาดับ

กิจกรรม

1

การเตรี ยมการ
และ
ปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม
การสือ่ สาร
กระบวนการ
และเครื่ องมือ
การเรี ยนรู้
การวัดผล
การยกย่อง
ชมเชยและการ
ให้ รางวัล

2
3
4
5
6

วิธีการสู่
ความสาเร็จ

ระยะเวลา

ตัวชี ้วัด

เป้าหมาย

เครื่องมือ/
อุปกรณ์

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ

เมื่อจัดทาแผนการจัดการความรู้ (Km Action Plan) ตามแบบฟอร์ ม 10 -11 เรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ องค์กร
จัดทาแบบฟอร์ ม 12 เพื่อสรุปงบประมาณการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ดังนี ้
แบบฟอร์ ม 12 สรุ ปงบประมาณการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้
ชื่อหน่วนงาน………………………………………………………………………………………………………………
เป้าหมาย KM (Desired State) :…………………………………………………………………………………………
หน่วยที่วดั ผลได้ เป็ นรูปธรรม : ……………………………………………………………………………………………

ลาดับ กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้

งบประมาณ
(บาท)

ปี พ.ศ………

ปี พ.ศ………
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