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คํานํา 

 

  สืบเนื่องจาก พระราชพระราชกฤษฎกีา วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี         

พ.ศ. 2546 มาตรา 11 กําหนดไววา สวนราชการมีหนาท่ี พัฒนาความรูในสวนราชการ เพ่ือใหมีลักษณะเปน

องคกรแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ   

เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ รวมท้ัง ตองสงเสริม

และพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรในสังกัดใหเปนบุคลากรท่ีมี

ประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร จึงมีนโยบายท่ีจะดําเนินการพัฒนาการจัดการความรู (Knowledge 

Management : KM) ในองคกร โดยไดจัดใหมีสภาพแวดลอมภายในองคกรใหเหมาะสม และไดจัดวางระบบการ

จัดการเพ่ือใหเอ้ือตอการนําแผนการการจัดการความรูไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม มหาวิทยาลัย ไดเล็งเห็น

ความสําคัญขององคความรูและกระบวนการจัดการความรูภายในหนวยงาน เพ่ือใหการจัดการความรูเปนไปอยาง

มีระบบและตอเนื่อง โดยนําแนวคิดการจัดทําแผนการจัดการความรู (Action Plan) มาเปนแนวทางในการพัฒนา 

ท้ังในดานการแลกเปลี่ยนการเรียนรู การสรางวัฒนธรรมการเรียนรู และเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรในการพัฒนา

งานและองคกร ใหเปนสถาบันแหงการเรียนรู สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 

จึงไดจัดทํานโยบายและแผนการจัดการความรู โดยมีการรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูมาพัฒนาใหเปนระบบเพ่ือให

บุคลากรทุกคนสามารถเขาถึงความรูและพัฒนาตนเองใหเปนผูใฝรูและนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  การจัดการความรู เปนกิจกรรมการรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูในองคกร ซ่ึงกระจัดกระจายอยูใน

ตัวบุคลากรหรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพ่ือใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองให

เปนผูรู รวมท้ังปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหองคกรมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร เปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนแหลงความรู เปนท่ีรวมของบุคลากรท่ีมีความรู       

ความเชี่ยวชาญและประสบการณท่ีหลากหลาย ดังนั้น การจัดการความรูท่ีมีอยูเหลานั้นตามแนวคิดระบบบริหาร

ความรูในองคกรจึงเปนสิ่งท่ีจะกอใหเกิดประโยชนอยางยิ่งตอมหาวิทยาลัยและจะสามารถพัฒนาไปสูการเปน

องคกรแหงการเรียนรู ซ่ึงจะเปนการสรางจิตสํานึกของบุคลากรในการพัฒนาตนเองและพัฒนากลุมอยางตอเนื่อง 

มีการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณซ่ึงกันและกัน รวมแสวงหาปญญาและสรางสรรคกิจกรรมท่ีมีคุณคา       

สรางมูลคาเพ่ิมใหแกมหาวิทยาลัย 
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บทที่ 1 การจัดการความรูบื้องตน 

 1.1 การจัดการความรูในหนวยงาน หมายถึง การรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูในหนวยงานซ่ึงกระจัด

กระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบเพ่ือใหทุกคนในหนวยงานสามารถเขา ถึงความรู และ

พัฒนาตนเองใหเปนผูรูรวมท้ังปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหหนวยงานมีความสามารถในเชิง

แขงขันสูงสุด โดยท่ีความรูมี 2 ประเภท คือ 

  - ความรูท่ีฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) เปนความรูท่ีไดจากประสบการณพรสวรรคหรือ

สัญชาตญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในสิ่งตาง ๆ เปนความรูท่ีไมสามารถถายทอดออกมาเปนคําพูด

หรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะหบางครั้ง จึงเรียกวา

เปนความร ู แบบนามธรรม 

  - ความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูท่ีสามารถรวบรวม ถายทอดไดโดยผานวิธี

ตาง ๆ เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎีคูมือตาง ๆ และบางครั้งเรียกวาเปนความรูแบบรูปธรรม 

 1.2 แนวคิดการจัดทําแผนการจัดการความรู  (Knowledge Management Action Plan) ตามคูมือ

ฉบับนี้ ไดนําแนวคิดเรื่องกระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process) และกระบวนการ

บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)มาประยกตุ  ใชในการจัดทําแผนการจัดการ

ความรู (KM Action Plan) 

  1.2.1 กระบวนการจัดการความรู  (Knowledge Management Process) 
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 กระบวนการจัดการความรู  (Knowledge Management Process) เปนกระบวนการแบบหนึ่งท่ีจะ

ชวยใหหนวยงานเขาใจถึงข้ันตอนท่ีทําใหเกิดกระบวนการจัดการความรู หรือพัฒนาการของความรูท่ีจะเกิดข้ึน

ภายในหนวยงาน ประกอบดวย 7 ข้ันตอน  ดังนี ้

 1) การบงช้ีความรู เชน พิจารณาวา วิสัยทัศน/ พันธกิจ/ เปาหมาย คืออะไร และเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 

เราจําเปนตองรูอะไร, ขณะนี้เรามีความรูอะไรบาง, อยูในรูปแบบใด, อยูท่ีใคร  

 2) การสรางและแสวงหาความรู เชน การสรางความรูใหม, แสวงหาความรูจากภายนอก, รักษาความรู

เกา, กําจัดความรูท่ีใชไมไดแลว  

 3) การจัดความรูใหเปนระบบ เปนการวางโครงสรางความรู เพ่ือเตรียมพรอมสําหรับการเก็บความรู 

อยางเปนระบบในอนาคต 

 4) การประมวลและกล่ันกรองความรู เชน ปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเปนมาตรฐาน, ใชภาษาเดียวกัน, 

ปรับปรุงเนื้อหาใหสมบรณู    

 5) การเขาถึงความรู เปนการทําใหผูใช  ความรูนั้นเขาถึงความรูท่ีตองการไดงายและสะดวก เชน ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), Web board, บอรดประชาสมพันธ เปนตน  

 6) การแบงปนแลกเปล่ียนความรู ทําไดหลายวิธีการ โดยกรณีเปน Explicit Knowledge อาจจัดทําเปน 

เอกสาร, ฐานความรู, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเปน Tacit Knowledge อาจจัดทําเปนระบบ ทีมขามสาย

งาน, กิจกรรมกลุมคุณภาพและนวัตกรรม, ชุมชนแหงการเรียนรู, ระบบพ่ีเลี้ยง, การสับเปลี่ยนงาน, การยืมตัว, 

เวทีแลกเปลี่ยนความรู เปนตน  

 7) การเรียนรู ควรทําใหการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของงาน เชน เกิดระบบการเรยีนรูจาก  

สรางองคความรู>นําความรูไปใช>เ กิดการเรียนรูและประสบการณใหม และหมุนเวียนตอไปอยางตอเนื่อง 

  1.2.2 กระบวนการบริหารจดัการการเปล่ียนแปลง (Change Management Process) 
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 กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง (Change Management Process) เปนกรอบความคิด

แบบหนึ่งเพ่ือใหหนวยงานท่ีตองการจัดการความรูภายในหนวยงาน ไดมุงเนนถึงปจจัยแวดลอมภายในหนวยงาน 

ท่ีจะมีผลกระทบตอการจัดการความรู ประกอบดวย 6 องคประกอบ ดังนี ้

 1) การเตรียมการและปรับเปล่ียนพฤติกรรม   เชน กิจกรรมการมีสวนรวมและสนับสนุนจากผูบริหาร    

(ท่ีทุกคนมองเห็น), โครงสรางพ้ืนฐานของหนวยงาน, ทีม/ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ, มีระบบการติดตามและ

ประเมินผล, กําหนดปจจัยแหงความสําเร็จชัดเจน 

 2) การส่ือสาร เชน กิจกรรมท่ีทําใหทุกคนเขาใจถึงสิ่งท่ีหนวยงานจะทํา, ประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนกับทุกคน, 

แตละคนจะมีสวนรวมไดอยางไร  

 3) กระบวนการและเครื่องมือ ชวยใหการคนหา เขาถึง ถายทอด และแลกเปลี่ยนความรูสะดวกรวดเร็ว 

ข้ึน โดยการเลือกใชกระบวนการและเครื่องมือข้ึนกับชนิดของความรู, ลักษณะของหนวยงาน (ขนาด, สถานท่ีตั้ง

ฯลฯ), ลกัษณะการทํางาน, วัฒนธรรมหนวยงาน, ทรัพยากร  

 4) การเรียนรู เพ่ือสรางความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญและหลักการของการจัดการความรู โดย

การเรียนรูตองพิจารณาถึงเนื้อหา, กลุมเปาหมาย, วิธิการ, การประเมินผลและปรับปรุง  

 5) การวัดผล   เพ่ือใหทราบวาการดําเนินการไดบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไวหรือไม, มีการนําผลของการวัดมา

ใชในการปรับปรุงแผนและการดําเนินการใหดีข้ึน, มีการนําผลการวัดมาใชในการสื่อสารกับบุคลากรในทุกระดับให

เห็นประโยชนของการจัดการความรู และการวัดผลตองพิจารณาดวยวาจะวัดผลท่ีข้ันตอนไหน ไดแก วัดระบบ 

(System), วัดท่ีผลลพธ (Output) หรือ วัดท่ีประโยชนท่ีจะไดรับ (Outcome)  

 6) การยกยองชมเชยและใหรางวัล เปนการสรางแรงจูงใจใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมี

สวนรวมของบุคลากรในทุกระดับ โดยขอควรพิจารณา ไดแก คนหาความตองการของบุคลากร, แรงจูงใจระยะสั้น

และระยะยาว, บูรณาการกับระบบท่ีมีอยู ปรับเปลี่ยนใหเขากับกิจกรรมท่ีทําในแตละชวงเวลา 

 1.3 หนวยงานจะตองมองภาพรวมของปจจัยแวดลอมภายในหนวยงานท่ีจะสงผลกระทบตอ

กระบวนการจัดการความรู (KM Process) ของหนวยงาน โดยการนํากระบวนการบริหารจัดการการ

เปลี่ยนแปลงมาเชื่อมโยงเพ่ือจะผลัก ดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเสริมสรางสภาพแวดลอมท่ีจะทําใหกระบวนการ

จัดการความรูมีชีวิตหมุน ตอไปไดอยางตอเนื่อง และทําใหการจัดการความรูของหนวยงานมีประสิทธิผลโดยจัดทํา

เปนแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) และนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดข้ึนจริง ๆ 

 1.4 ตามแนวคิดนี้หนวยงานตองมีการกําหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และเปาหมาย KM 

(Desired State) ท่ีหนวยงานตองการเลือกทํา เพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรตามแผนบริหารราชการแผนดิน 

ตามเนื้อหาในบทท่ี 2 และบทท่ี 3 ตามลําดับ 

 1.5 การกําหนดขอบเขต KM และเปาหมาย KM เพ่ือตองการจัดการความรูท่ีจําเปนตองมีใน

กระบวนงาน (Work Process) เพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรตามแผนบริหารราชการแผนดินท่ีหนวยงานได

จัดทําข้ึนไว  
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 1.6 หนวยงานตองมีการประเมินหนวยงานตนเองเรื่องการจัดการความรู (KM Assessment Tool : 

KMAT) หรือวิธีการประเมินหนวยงานตนเองแบบใดก็ไดท่ีนอกเหนือจาก KMAT เพ่ือทราบถึงจุดออน – จุดแข็ง / 

โอกาส - อุปสรรค ท่ีจะเปนปจจัยสําคัญตองปรับปรุง-รักษาไว / พัฒนาใหการจัดการความรูบรรลผุลตามเปาหมาย 

KM  

 1.7 หนวยงานตองนําผลลัพธของการประเมินตนเอง จากขอ 1.6 เพ่ือจะนํามากําหนดหาวิธิการสู

ความสําเร็จไวในแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) โดยอาจจะเปนแผนการจัดการความรูระยะสั้นภายใน

ปการศึกษา 2560 หรือเปนแผนระยะยาว ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับเปาหมาย KM ท่ีหนวยงานเลือกทํารวมถึงความพรอม

จากผลการประเมินตนเองจากขอ 1.6 

 1.8 หนวยงานตองมีการกําหนดโครงสรางทีมงาน KM เพ่ือมาดําเนินการตามแผนการจัดการความรู   

ใหการจัดการความรูบรรลผุลตามเปาหมาย KM  

 1.9 เม่ือหนวยงานไดดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู เพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรตามแผน 

แลว ผูบริหารทุกระดับจะตองรวมผลักดันใหเกิดการบูรณาการ กระบวนการจัดการความรู (KM Process)         

ใหยึดถือปฏิบัติอยูในกระบวนงาน (Work Process) รวมถึงบูรณาการกระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 

(Change Management Process) ใหเกิดข้ึน ในการปฏิบัติราชการของหนวยงานในขอบเขต KM และเปาหมาย 

KM ในเรื่องอ่ืน ๆ ตอไป ท้ังนี ้เพ่ือใหสวนราชการมีลกัษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ 
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บทที่ 2 การกําหนดของเขต KM (KM Focus Areas) 

 2.1 ขอบเขต KM (KM Focus Areas) เปนหัวเรื่องกวาง ๆ ของความรูท่ีจําเปนและสอดคลองกับ

ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนบริหารราชการแผนดินซ่ึงตองการจะนํามาใช กําหนดเปาหมาย KM (Desired State) 

 2.2 ในการกําหนดขอบเขต KM ควรกําหนดกรอบตามองคความรูท่ีจําเปนตอกระบวนงาน (Work 

Process) หรืออาจกําหนดขอบเขต KM ตามองคความรูท่ีจําเปนตองมีในหนวยงาน เพ่ือปฏิบัติงานใหบรรลุตาม

ประเด็นยทุธศาสตรอ่ืน ๆ ของหนวยงาน 

 2.3 แนวทางการกําหนดขอบเขต KM (KM Focus Areas) และเปาหมาย KM (Desired State) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หนวยงานสามารถใชแนวทางการกําหนดขอบเขตและเปาหมาย KM เพ่ือจะชวยรวบรวมขอบเขต KM  

และนําไปกําหนดเปาหมาย KM และแผนการจัดการความรู ดังนี ้

   - แนวทางท่ี 1 เปนความรูท่ีจําเปนสนับสนุนพันธกิจ/ วิสัยทัศน/ ประเด็นยุทธศาสตร ในระดับ

ของหนวยงานตนเอง  

  - หรือแนวทางท่ี 2 เปน ความรูท่ีสําคัญตอหนวยงาน  

  - หรือแนวทางท่ี 3 เปน ปญหาท่ีประสบอยูและสามารถนํา KM มาชวยได  

  - หรือเปนแนวทางอ่ืนนอกเหนือจากแนวทางท่ี 1, 2, 3 ก็ไดท่ีหนวยงานเห็นวาเหมาะสม 

 2.4 ใหรวบรวมแนวคิดการกําหนดขอบเขต KM จากขอ 2.3 แลวกรอกขอบเขต KM ท่ีสามารถรวบรวม

ไดท้ังหมดลงในแบบฟอรม 1 โดยทุกขอบเขต KM ท่ีกําหนดตองสนับสนุน กับประเด็นยุทธศาสตรของระดับ

หนวยงานตนเอง และประเด็นยุทธศาสตรนั้นควรจะตองไดดําเนินการมาระดับหนึง่แลว (ถามี) 
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แบบฟอรม 1 ขอบเขต KM (KM Focus Areas) ของหนวยงาน .................................................................... 

ขอบเขต KM ท่ี 

(KM Focus Areas) 

ประโยขนท่ีจะไดรับจากขอบเขต KM ท่ีมีตอ 

นักศึกษา / บัณฑิต 
อาจารย / 

มหาวิทยาลัย 
นโยบายท่ีเกี่ยวของ 

1. ……………………………………. 1.1 ……………………………… 

1.2 ……………………………… 

1.1 …………………………… 

1.2 …………………………… 

1.1 ………………………… 

1.2 ………………………… 

2. ……………………………………. 2.1 ……………………………… 

2.2 ……………………………… 

2.1 …………………………… 

2.2 …………………………… 

2.1 ………………………… 

2.2 ………………………… 

3. ……………………………………. 3.1 ……………………………… 

3.2 ……………………………… 

3.1 …………………………… 

3.2 …………………………… 

3.1 ………………………… 

3.2 ………………………… 

4. ……………………………………. 4.1 ……………………………… 

4.2 ……………………………… 

4.1 …………………………… 

4.2 …………………………… 

4.1 ………………………… 

4.2 ………………………… 

ผูทบทวน / ผูอนุมัติ :  ...................................................................................................................... ................... 

 

 เม่ือกรอกแบบฟอรมท่ี 1 ครบถวนแลว ใหทําการคัดเลือกขอบเขต KM ตามแบบฟอรม 2 เพ่ือนําไป

กําหนดเปาหมาย KM ตอไป 

 2.5. แนวทางการตัดสินใจเลือกขอบเขต KM  

 - ใหหนวยงานพิจารณาเกณฑการคัดเลือกขอบเขต KM ตามท่ีใหไวเปนแนวทาง เพ่ือใชกรอกลงใน

แบบฟอรม 2 พรอมใหคะแนนตามเกณฑท่ีหนวยงานตองการ คือ  

  - สอดคลองกับทิศทางและประเด็นยุทธศาสตรในระดับของหนวยงานตนเอง  

  - ทําใหเกิดการปรับปรุงท่ีเห็นไดชัดเจน (เปนรูปธรรม)  

  - มีโอกาสทําไดสําเร็จสูง (โดยพิจารณาจากความพรอมดานคน งบประมาณ เทคโนโลยี 

วัฒนธรรมหนวยงาน ระยะเวลาดําเนินงาน ฯลฯ)  

  - เปนเรื่องท่ีตองทํา คนสวนใหญในหนวยงานตองการ  

  - ผูบรหิารใหการสนับสนนุ  

  - เปนความรูท่ีตองจัดการอยางเรงดวน  

  - อ่ืน ๆ สามารถเพ่ิมเติมไดตามความเหมาะสมของหนวยงาน 

 

 

 

 



คูมือจัดการความรู  ประจําปการศึกษา 2560 

 

        plan.srru.ac.th หนา 7 

 

แบบฟอรม 2 การตัดสินใจเลือกขอบเขต KM ของหนวยงาน .................................................................... 

เกณฑการกําหนดขอบเขต KM ขอบเขต KM ท่ี ........... ขอบเขต KM ท่ี ......... ขอบเขต KM ท่ี ......... 

1.ส อ ด ค ล อ ง กั บ ทิ ศ ท า ง แ ล ะ

ยุทธศาสตร 

   

2.ปรับปรุงแลวเห็นไดชัดเจน (เปน

รูปธรรม) 

   

3.มีโอกาสทําไดสําเร็จสูง    

4 . ต อ ง ทํ า  ค น ส ว น ใ ห ญ ใ น

มหาวิทยาลัยตองการ 

   

5.ผูบริหารใหการสนับสนุน    

6.เปนความรู ท่ีตองจัดการอยาง

เรงดวน 

   

7. มีความพรอมดานทรัพยากร

และปจจัยสนับสนุน 

   

รวมคะแนน    

หมายเหตุ : เกณฑการใหคะแนน คือ มาก = 6, ปานกลาง = 3, นอย = 1 

ผูทบทวน / ผูอนุมัต ิ:  .......................................................................................( CKO / ผูบริหารระดับสูง) 

 

 2.6 ผูบริหารระดับสูงสุดของหนวยงาน จะตองมีสวนรวมในการกําหนด ขอบเขต KM (KM Focus 

Area) และเปาหมาย KM (Desired State) เ พ่ือม่ันใจวาสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรของหนวยงานอยางถูกตอง

และเหมาะสม รวมถึงความมุงม่ันท่ีจะบูรณาการการจัดการความรูใหเกิดข้ึนในการปฏิบัติราชการของหนวยงาน 

ดวยการสนับสนนุทรัพยากรท่ีจําเปนในทุกดาน 

 2.7 ใหกําหนดรายช่ือผูมีสวนรวมกับผ ู บริหารระดับส่ังในการติดสินใจเลือกขอบเขต KM (KM Focus 

Area) ตามแบบฟอรม 2 และเปาหมาย KM (Desired State) ตามแบบฟอรม 3 โดยใหระบุถึงชื่อ - นามสกุล, 

ตําแหนงงาน และหนวยงานท่ีสังกัดอยูตามผังหนวยงานปจจุบัน ของผูมีสวนรวมทุกทาน 
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บทที่ 3 การกําหนดเปาหมาย KM ( Desired State) 

 3.1 เ ปาหมาย KM (Desired State) เปนหัวเรื่องความรูท่ีจําเปนและเก่ียวของกับประเด็นยุทธศาสตร

ตามแผนบริหารราชการแผนดินโดยสอดคลองกับขอบเขต KM (KM Focus Areas) ท่ีไดเลือกมาจัดทํา และตอง

สามารถวัดผลไดเปนรูปธรรม 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 3.2. จากขอบเขต KM (KM Focus Areas) ท่ีกําหนดไวท้ังหมดใน แบบฟอรม 1 ใหนําขอบเขต KM 

เดียวกันท่ีไดคะแนนสูงสุด ตามแบบฟอรม 2 มาใชกําหนดเปาหมาย KM (Desired State) โดยกรอกตาม

แบบฟอรม 3 ดังนี ้
 

แบบฟอรม 3 เปาหมาย KM (Desired State) ของหนวยงาน ............................................................................ 

ขอบเขต KM (KM Focus Areas) คือ ................................................................................................................. 

เปาหมาย KM (Desired State) หนวยท่ีวัดผลไดเปนรูปธรรม 

เปาหมาย KM ท่ี ........................................................ ............................................................... 

เปาหมาย KM ท่ี ........................................................ ............................................................... 

เปาหมาย KM ท่ีหนวยงานตองการทํา คือ เปาหมาย KM ท่ี ..xx..... 

............................................................................................................ 

............................................................... 

ผูทบทวน / ผูอนุมัติ :  .................................................................................................. ( CKO / ผูบริหารระดับสูง)  
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บทที่ 4 การจัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 

 4.1 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) เปนแผนงานท่ีแสดงถึงรายละเอียดการดําเนินงานของ

กิจกรรมตาง ๆ  เพ่ือใหหนวยงานบรรลุผลตามเปาหมาย KM (Desired State) ท่ีกําหนด 

 4.2 จากการกําหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และเปาหมาย KM (Desired State) ใหหนวยงาน

นําหัวขอเปาหมาย KM ท่ีหนวยงานตองการทํา คือ เปาหมาย KM ท่ี xx จากแบบฟอรม 3 1 เปาหมาย KM 

(Desired State) มาจัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ประจําป โดยการจัดทําแผนจะข้ึนอยูกับ

ความพรอมของหนวยงานท่ีทําใหเปาหมาย KM บรรลุผลสําเร็จ 

 4.3 การเริ่มตนจัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) หนวยงานควรจัดทําการประเมิน

หนวยงานตนเอง เรื่อง การจัดการความรู เพ่ือใหทราบถึงความพรอม (จุดออน - จุดแข็ง/โอกาส - อุปสรรค) ใน

เรื่องการจัดการความรู และนําผลของการประเมินนี้ ใชเปนขอมูลสวนหนึ่งในการจัดทําแผนการจัดการความรู 

(KM Action Plan) ใหสอดรับกับเปาหมาย KM (Desired State) ท่ีเลือกไว 

 4.4 การประเมินหนวยงานตนเองดังกลาว ใหเปนการระดมสมองกันภายในหนวยงานตนเองโดยอยาง

นอยจะตองเปนบุคลากรท่ีเก่ียวของโดยตรงกับขอบเขต KM และเปาหมาย KM (KM Focus Area และ Desired 

State) ท่ีเลือกไว 

 4.5 ผลลัพธ ท่ีไดจากการประเมินหนวยงานตนเอง เรื่อง การจัดการความรู จะตองเปนขอมูลท่ีเก่ียวของ

อยางชัดเจนกับขอบเขตและเปาหมาย KM ท่ีเลือกข้ึนมาจัดทํา เพ่ือท่ีจะสามารถจัดทําแผนการจัดการความรู (KM 

Action Plan) มาสอดรับกับผลลัพธท่ีไดจากการประเมิน และสงผลใหเปาหมาย KM บรรลุผลสําเร็จไดตามแผน 

 4.6 ผูรับผิดชอบในการประเมินหนวยงานตนเอง เรื่อง การจัดการความรู อยางนอยจะตองเปนบุคลากรท่ี

เก่ียวของโดยตรงกับขอบเขตและเปาหมาย KM (KM Focus Area และ Desired State) ท่ีเลือกข้ึนมาจัดทํา 

  4.7 ผูบริหารระดับสูงสุดของหนวยงาน จะตองมีสวนรวมในการประเมินหนวยงานตนเอง เรื่อง        

การจัดการความรู เพ่ือใหม่ันใจวาสอดคลองอยางถูกตองและเหมาะสมกับขอบเขตและเปาหมาย KM ท่ีเลือก

ข้ึนมาจัดทํา  

 4.8 ใหกําหนดรายชื่อผูมีสวนรวมกับผูบริหารระดับสูง ท่ีรวมในการประเมินหนวยงานตนเอง เรื่อง     

การจัดการความรู โดยใหระบุถึง ชื่อ-นามสกุล, ตําแหนงงาน และหนวยงานท่ีสังกัดอยูตามผังหนวยงานปจจุบัน 

ของผูมีสวนรวมทุกทาน  

 4.9 เพ่ือใหการจัดทําแผนการจัดการความรู  (KM Action Plan) มีประสิทธิผลมากข้ึน ใหหนวยงาน

ประเมิน ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor) สําหรับการวางระบบการจัดการความรู และการนํา

ระบบไปปฏิบัติ แลวใหหนวยงานระบุ มา 5 ปจจัยหลักเพ่ือใชเปนบรรทัดฐานการจัดทําแผนการจัดการความรู     

( KM Action Plan) ใหสามารถนําระบบไปปฏิบัติไดอยางเปนรปูธรรมภายในหนวยงาน 

 4.10 การจัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ควรจะพิจารณาการเชื่อมโยงกับขอเสนอการ

เปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) ตามประเด็นยุทธศาสตรท่ีไดปฏิบัติตามขอเสนอไปแลว หรือท่ีอยูในชวง

กําลังปฏบิติ ซ่ึงหนวยงานไดคัดเลือกไวในแผนปงบประมาณ เชน 
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  4.10.1 KM Team ตองประกอบดวยใคร ตําแหนงงานใด หนวยงานใด เพ่ือมาชวยในการทําตาม

เปาหมาย KM ท่ีเลือกไว ก็ควรจะเชื่อมโยงกับหัวขอ เรื่อง การจัดแบงงานและหนาท่ีเพ่ือใหเปนหนวยงานหนึ่งของ

แผนผังโดยรวมของหนวยงาน  

  4.10.2 ถาเรื่องใดตองไดรับความรูจากการฝกอบรม ก็ควรจะเชื่อมโยงกับหัวขอ บุคลากร 

  4.10.3 ถาเรื่องใดตองการใชเทคโนโลยีเชน ดาน IT ก็ควรจะเชื่อมโยงกับหัวขอ เทคโนโลยี  

 4.11 การจัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ควรจะกําหนดวันเวลาเพ่ิมเติมในเรื่องตอไปนี้

ไวดวย  

  4.11.1 วันเวลาท่ีผูบริหารระดับสูงสุด, CKO และทีมงาน KM ประชุมทบทวนรวมกันเปนชวง

ระยะเวลาตามความเหมาะสมภายในปการศึกษา  

  4.11.2 วันเวลานัดท่ีปรึกษาเขาติดตามผลการดําเนินงานตาม KM Action Plan โดยหนวยงาน 

จะตองจัดเตรียมเนื้อหาเพ่ือไวนําเสนอท่ีปรึกษาถึงความคืบหนาของผลงานเปนระยะตามความเหมาะสมภายใน ป

การศึกษา 

แบบฟอรม สําหรับใชจัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 

 -  ใหนําขอมูลท่ีไดจากการประเมินหนวยงานตนเอง และการกําหนดปจจัยแหงความสําเร็จ             

(Key Success Factor) มาใชในการกําหนดกิจกรรมและรายละเอียดตาง ๆ ในแผนการจัดการความรู          

(KM Action Plan) ในแบบฟอรม ตอไปนี้ตามลําดับ 

 - แบบฟอรม 4 เปนแผนการจัดการความรูในสวนของการกําหนดกระบวนการจัดการความรู            

(KM Process) เพ่ือใหการจัดทําการจัดการความรูของหนวยงานดําเนินไปอยางมีระบบ 
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แผนท่ี 1 ............................................................................................................................. .......................................... 

แบบฟอรม 4 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) :  กระบวนการจัดการความรู ( KM Process) 

ช่ือหนวยงาน : ............................................................................................................................. ................................... 

แผนท่ี 1 เปาหมาย KM (Desired State) : .................................................................................................................... 

หนวยท่ีวัดผลไดเปนรูปธรรม : …………………………………………………………………………………………………………………............. 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสู

ความสําเร็จ 

ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ สถานะ 

1.  ก า ร บ ง ชี้

ความรู 

        

2. ก า ร ส ร า ง

แ ล ะ ก า ร

แ ส ว ง ห า

ความรู 

        

3. ก า ร จั ด

ค ว า ม รู ใ ห

เปนระบบ 

        

4. ก า ร

ป ร ะ ม ว ล

แ ล ะ

ก ล่ั น ก รอ ง

ความรู 

        

5. การ เข า ถึ ง

ความรู 

        

6. การแบงปน

แลกเปล่ียน

ความรู 

        

7.  การเรียนรู         

ผูทบทวน/อนุมัติ : ……………………………………………………… (CKO /ผูบริหารระดับสูงสดุ) 

 

    

 - แบบฟอรม 5 เปนแผนการจัดการความรูในสวนของการกําหนดปจจัยแวดลอมภายในหนวยงานท่ีจะทํา

ใหการจัดการความรูเกิดข้ึนไดและมีความยั่งยืนโดยใชกระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change 

Management Process) เพ่ือใหกระบวนการจัดการความรู มีชีวิตหมุนตอไปไดอยางตอเนื่อง 
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แผนท่ี 1 ............................................................................................................................. .......................................... 

แบบฟอรม 5 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) :  กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง ( Change Management Process) 

ช่ือหนวยงาน : ............................................................................................................................. ................................... 

แผนท่ี 1 เปาหมาย KM (Desired State) : .................................................................................................................... 

หนวยท่ีวัดผลไดเปนรูปธรรม : …………………………………………………………………………………………………………………............. 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสู

ความสําเร็จ 

ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ สถานะ 

1.  ก า ร

เต รียมการ

แ ล ะ

ปรับเปล่ียน

พฤติกรรม 

        

2. การส่ือสาร         

3. กระบวนการ

แ ล ะ

เคร่ืองมือ 

        

4. การเรียนรู         

5. การวัดผล         

6. การยกยอง

ชมเชยและ

ก า ร ใ ห

รางวัล 

        

ผูทบทวน/อนุมัติ : ……………………………………………………… (CKO /ผูบริหารระดับสูงสดุ) 

 

 -  เม่ือจัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ตามแบบฟอรมท่ี 4 – 5 เรียบรอยแลว            

ใหหนวยงานจัดทําแบบฟอรม 6 เพ่ือสรุปงบประมาณการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู ดังนี้ 
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แผนท่ี 1............................................................................................................................................................ 

แบบฟอรม 6 สรุปงบประมาณการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู 

ช่ือหนวยงาน : ............................................................................................................................. ................................... 

แผนท่ี 1 เปาหมาย KM (Desired State) : .................................................................................................................... 

หนวยท่ีวัดผลไดเปนรูปธรรม : ………………………………………………………………………………………………………………….......... 

ลําดับ กิจกรรมตามแผนการจดัการความรู 
งบประมาณ 

(บาท) 
ป พ.ศ.2560 ป พ.ศ. 2561 

1. กระบวนการจัดการความรู มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

1.1 การบงชี้ความรู              

1.2 การสรางและการแสวงหาความรู              

1.3 การจัดความรูใหเปนระบบ              

1.4 การประมวลและกล่ันกรองความรู              

1.5 การเขาถึงความรู              

1.6 การแบงปนแลกเปล่ียนความรู              

1.7 การเรียนรู              

2. กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง             

2.1 การเตรียมการและปรับเปล่ียนพฤติกรรม              

2.2 การส่ือสาร              

2.3 กระบวนการและเคร่ืองมือ              

2.4 การเรียนรู              

2.5 การวัดผล              

2.6 การยกยองชมเชยและการใหรางวัล              

ผูทบทวน/อนุมัติ : ……………………………………………………… (CKO /ผูบริหารระดับสูงสดุ) 
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บทที่ 5 การกําหนดโครงสรางทีมงาน KM 

โครงสรางทีมงาน KM 

 
 1. ประกาศแตงตั้งโครงสรางทีมงาน KM  ขอใหระบุถึง ชื่อ – นามสกุล, ตําแหนง และหนวยงานท่ีสังกัด

อยูตามผังหนวยงานปจจุบัน พรอมดวยรายละเอียดหนาท่ีและความรับผิดชอบของทุกตําแหนง 

 2. การพิจารณาโครงสรางทีมงาน KM เพ่ือจะมีบุคลากรท่ีตองเก่ียวของและ/หรือมีสวนท่ีตองสนับสนุนตอ

การดําเนินการตามเปาหมาย KM  ท่ีเลือกไวใหบรรลุผลสําเร็จตามแผนนั้นมีกลุมบุคลากรท่ีควรพิจารณา ดังนี้ 

  2.1 ผูบริหารระดับสูงสุด จะตองมีสวนรวมในการกําหนดโครงสรางทีมงาน KM 

  2.2 หนวยงานเจาของกระบวนงานตามเปาหมาย KM (Work Process Owner) ควร

ประกอบดวย ผูบริหารระดับสูงของหนวยงานนั้น, ผูรับผิดชอบกระบวนงานนนั้น 

  2.3 หนวยงานขามสายงาน (Cross Functional Unit) ท่ีตองเก่ียวของ และ/หรือมีสวนท่ีตอง

สันสนุนตอการดําเนินการตามเปาหมาย KM เชน หนวยงาน IT, บริหารงานบุคคล, สื่อสาร/ประชาสัมพันธ ฯลฯ 

ควรประกอบไปดวยผูบริหารระดับสูงของหนวยงานนั้น , ตัวแทนผูรับผิดชอบหนวยงาน 

  2.4 หนวยงาน/บุคลากรอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม และผูบริหารระดับสูงสุดมอบหมาย 

 3. กรณีท่ีการจัดการความรูของหนวยงาน มีความจําเปนและสามารถจัดสรรงบประมาณได  เพ่ือจะนํา

เทคโนโลยีดาน IT มาใช ควรมีหนวยงาน IT เขารวมทีมงาน KM ดวย 
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อางอิง 

 1. คูมือการจัดทําแผนการจัดการความรู  สํานักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ 

 2. แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ 2558 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม 

 3. แผนการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานครินทร 

 4. แผนการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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คณะจัดทําคูมือจัดการความรู 

 1. นางสวิตตา  พานเงิน   ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

 2. นายอัครเดช   พลชัย   หัวหนางานพัสดุ 

 3. นางสาวพนิดา  โสนทอง   นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

 4. นางสาวรัตนากร บัวเงิน   เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 5. นายนิติพัฒน  สมบัติพิทักษสุจ  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 6. นางสาวอารีรัตน พิศงาม   นักวิเคราะหนโยบายและแผน  

 7. นางพรทิพา  สุนทร   เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 8. นายณัฐวุฒิ  กระจายศรี  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 9. นางเกศยุพา  สายยศ   นักวิชาการพัสดุ 

 10. นายจเร  ทิพพา   นักวิชาการพัสดุ 

 11. นายสมนึก  ภูแกว   นักวิชาการพัสดุ 

 12. นายวัชรพล  นิยมพันธ  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 13. นายนพดล  มานุจํา   สถาปนิคประจํามหาวิทยาลัย 

 14. นายสมชาย  เจษฎานุศาสน  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 15. นายสิทธิศักดิ์ หมายเจริญ  นักวิชาการคอมพิวเตอร 

 16. นางสาวเมลดา  ชุมชัยเวทย  นักวิชาการคอมพิวเตอร 
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