
 

 

 

แผนการจดัการความรู้  

(Knowledge Management)  

ประจําปีงบประมาณ 2550 

 

ของ 

 

กองการเจ้าหน้าที- 

 

วนัที- 28 มีนาคม 2550 
 

 

 

 

 

 

 

 



การจัดการความรู้ (KM) กองการเจ้าหน้าที- 

 
  
 

 

ที-มาของการจัดการ KM   การพฒันาองคก์ร : องคก์รตอ้งมีความรู้ 
 

ความหมาย KM  เป็นเครื�องมือหนึ� งที�ใชจ้ดัการกระบวนการเรียนรู้ที�เกิดขึ%นจากการปฏิบติังาน 
เพื�อใหไ้ดม้าซึ� งขอ้มูลและนาํมาประมวลผลเป็นสารสนเทศที�เป็นความรู้ พฒันาความรู้ใหท้นัสมยั เป็นแหล่งขุม
ปัญญา และนาํความรู้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชนสู์งสุดต่อองคก์ร ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้ 

 
เป้าหมาย KM  เพื�อการนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

 
ประโยชน์ KM - พฒันาคน (เพิ�มศกัยภาพ) 

- พฒันางาน (สร้างสรรคน์วตักรรม)  

- พฒันาองคค์วามรู้ (มี/ใช/้รักษา) 
 

 

 
 

 

 “ความรู้ได้จากการปฏิบัตงิาน” 

 

 

 
 

 

 

 

 

จดัการความรู้ที�มีอยู่แลว้และที�เกิดขึ%นในขณะปฏิบติังานทั%งที�เป็นความรู้ที�สาํคญัและเป็นปัญหา
ที�ตอ้งนาํ KM มาช่วย และดาํเนินกิจกรรมต่างๆ เพื�อใหไ้ดม้าซึ� งองคค์วามรู ้(Knowledge Assets) มีการรักษา 
พฒันาใหท้นัสมยั สร้างแหล่งขมุปัญญา และนาํความรู้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชนสู์งสุดต่อองคก์ร ตลอดจนการ
เผยแพร่ความรู้ ภายใตห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัธรรม 

กรอบแนวคดิ 

แนวทาง 

ทาํความเข้าใจร่วมกัน (เกี-ยวกบัความหมาย/บริบท) 



“ทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา)” 

1. ความพอประมาณ 
- ไม่หวงัสูงเกินไป 
- สามารถบรรลุสาํเร็จได ้
- ไม่เบียดเบียนตนเองและผูอื้�น 
- ตามการเอื%ออาํนวยของสภาพแวดลอ้ม 

2. ความสมเหตุสมผล 
- สามารถนาํไปใชป้ระโยชนไ์ดจ้ริง 
- มีความเป็นมาตรฐาน 
- มีความยั�งยืน 
- พฒันางาน/พฒันาคน 
 

3. มีภูมิคุม้กนั 
- พื%นฐานความถูกตอ้งเป็นธรรม 
- การมีส่วนร่วม 
- วดัผลได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ทัศนคติ 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 คน (เพิ-มศักยภาพ) 

  

   (พฒันา) งาน    ความรู้ (องค์ความรู้ใหม่) 

KM 

ไม่จาํเป็นตอ้ง ขนัแข่ง 

เพิ�มงาน 

แบ่งชนชั%นวรรณะ รอโอกาส 

มีสถานที� 

มีกฎ/ระเบียบ 

KM ต้อง 

พึ�งพา/ช่วยเหลือ/เอื%อเฟื% อ 

แบ่งปัน/แลกเปลี�ยน/ถ่ายทอด 

ไขวค้วา้/แสวงหา/เรียนรู้ 

ลด EGO 

ต่อเนื�อง/ทุกเวลา 

รวมพลงั/สามคัคี 

สร้างสรรค/์จินตนาการ 

ทัศนคติ 

วงจรการจัดการความรู้ 



 

 

 

 

 
1. เชื�อมโยงยทุธศาสตร์ 
2. นาํไปใชไ้ดจ้ริงเหมาะสมกบังานและไดจ้ากการปฏิบติังานประจาํ (ความชดัเจนของ

วิธีการ/ขั%นตอน/กระบวนการ/ผลผลิต/วดัได)้ 
       3. ตอบสนองเป้าหมาย 
      4. ไม่จาํกดัรูปแบบ 
 

 

 

การกาํหนด KV  (Knowledge Vision) 

 

 

ขอบเขต    “ความรู้ดา้นการบริหารงานบุคคลและกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง”  
 

เป้าหมาย (ปัจจยั) 

1. พฒันาองคค์วามรู้ (Create/Leverage) : การพฒันาความรู้เชิงการปฏิบติังานการ
บริหารงานบุคคล 

2. พฒันาการปฏิบติังานและคุณภาพผลงาน 
3. การถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ 
 

การกาํหนดตวัชีDวดัตามเป้าหมาย (ปัจจยั) 

ปัจจยัที- 1.     พฒันาองคค์วามรู้ (Create/Leverage)  
- ตวัชีDวดั ระดบัความสาํเร็จในการจดัทาํองคค์วามรู้ 

(จาํนวนองคค์วามรู้) 
ระดบั 1 ไม่มีองคค์วามรู้ 
ระดบั 2  องคค์วามรู้ที�ได ้1 - 2 เรื�อง 
ระดบั 3       องคค์วามรู้ที�ได ้3 - 4 เรื�อง 
ระดบั 4       องคค์วามรู้ที�ได ้5 - 6 เรื�อง 
ระดบั 5       องคค์วามรู้ที�ไดต้ั%งแต่ 7 เรื�องขึ%นไป 

หลักการ 



 

ปัจจยัที- 2.  พฒันาการปฏิบติังานและคุณภาพงาน  
- ตวัชีDวดั  ระดบัความสาํเร็จของการจดัทาํขั%นตอนและ 

กาํหนดระยะเวลาการปฏิบติังาน และ/หรือการจดัทาํ 
เครื�องมือตรวจสอบคุณภาพงาน  
(ขั%นตอน/ระยะเวลาและเครื�องมือเครื�องมือฯ ของกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

ระดบั 1      ไม่มีการจดัทาํขั%นตอนและกาํหนดระยะเวลาการปฏิบติังาน 
        และ/หรือเครื�องมือตรวจสอบคุณภาพงาน 

ระดบั 2       มีการจดัทาํขั%นตอนและกาํหนดระยะเวลาการปฏิบติังาน 
         และ/หรือมีเครื�องมือตรวจสอบคุณภาพงาน 1 - 2 ฝ่าย 

ระดบั 3       มีการจดัทาํขั%นตอนและกาํหนดระยะเวลาการปฏิบติังาน 
         และ/หรือมีเครื�องมือตรวจสอบคุณภาพงาน 3 - 4 ฝ่าย 

ระดบั 4       มีการจดัทาํขั%นตอนและกาํหนดระยะเวลาการปฏิบติังาน 
                   และ/หรือมีเครื�องมือตรวจสอบคุณภาพงาน 5 - 6 ฝ่าย 
ระดบั 5       มีการจดัทาํขั%นตอนและกาํหนดระยะเวลาการปฏิบติังาน 
         และ/หรือมีเครื�องมือตรวจสอบคุณภาพงานครบทุกฝ่าย 

 
ปัจจยัที- 3.  การถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้   
- ตวัชีDวดั  ระดบัความสาํเร็จของการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ 

(จาํนวนช่องทางการเผยแพร่) 
ระดบั 1       มีการเผยแพร่จาํนวน 1 ช่องทาง 
ระดบั 2       มีการเผยแพร่จาํนวน 2 ช่องทาง 
ระดบั 3       มีการเผยแพร่จาํนวน 3 ช่องทาง 
ระดบั 4       มีการเผยแพร่จาํนวน 4 ช่องทาง 
ระดบั 5       มีการเผยแพร่จาํนวนตั%งแต่ 5 ช่องทางขึ%นไป 

วเิคราะห์กระบวนงาน ความรู้ที�จาํเป็น  

1.  เป็นความรู้ที�ใชป้ฏิบติังานประจาํของแต่ละฝ่าย (Actionable Knowledge) 
2. เป็นความรู้ที�มีอยูแ่ลว้และที�เกิดขึ%นในขณะปฏิบติังาน 
3. เป็นความร่วมมือระหวา่งผูป้ฏิบติังานทุกระดบั 

 

วเิคราะห์ตนเอง 

1. บุคลากรมีความรู้เฉพาะตวับุคคล (จุดแข็ง) 
 - การแลกเปลี�ยนความรู้ซึ� งกนัและกนั 



2. มีเครื�องมือและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ (จุดแข็ง) 
- ใชเ้ครื�องมืออุปกรณ์ที�มีอยูแ่ลว้ใหเ้กิดประโยชนต่์อการ 

ดาํเนินงาน 
3. ขาดการรวบรวมความรู้องคร์วมของกอง (จุดอ่อน) 

- พฒันา/ยกระดบัองคค์วามรู้ของกอง (ทุกฝ่าย) 
4. ประสิทธิภาพในการติดต่อสื�อสาร/การประสานงานระหว่างฝ่ายและ 

คณะทาํงาน (จุดอ่อน) 
 - จดัทาํองคค์วามรู้เป็นฝ่าย 
5. การรวมตวั(ประชุม)ของคณะทาํงานฯ (จุดอ่อน) 
 - การอุทิศเวลาของคณะทาํงานฯ 
 - การให้ความสําคญักบั KM ของผูบ้งัคบับญัชา 
6. ภาระหนา้ที�ในการปฏิบติังานประจาํ (จุดอ่อน) 

- อุทิศเวลาตามสมควรแก่เหตุ 
  7. แผนปฏิบติัการของ KM กรม (โอกาส) 
   - กาํหนดทิศทางและขบัเคลื�อนให้การดาํเนินกิจกรรมเป็นไป 

ตามระยะเวลาที�กาํหนด 
8.      ขาดงบประมาณ (อุปสรรค) 
 - ตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงาน (กอง) 

ปัจจยัแห่งความสําเร็จ 
- การสนบัสนุนของ CKO 
- การอุทิศเวลาของคณะทาํงานฯ(Facilitator) และเจา้หนา้ที� 

ทุกคน 
- ความร่วมมือของเจา้หนา้ที�ทุกคน 

 - ความมีนํ%าใจของเจา้หนา้ที�ทุกคน 
 - ความกระตือรือร้นของคณะทาํงานฯ และ 

เจา้หนา้ที�ทุกคน 
- ภาวะผูน้าํของผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบั 

 
 
 
 
 
 



การจัดการ KS (Knowledge Sharing) 

 

กจิกรรม/โครงการ 

1. การเรียนรู้ 
- เรียนรู้จากการปฏิบติังาน  
- เรียนรู้จากการฝึกอบรม  
- เรียนรู้จากการอ่าน  
 

2.   การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ 
- กิจกรรมสร้างสิ�งเร้ากระเซา้จิตสาํนึกระลึกถึง KM  
 (ประชาสัมพนัธ์) 
- กิจกรรมสนทนาหนา้งาน (ปัจจยั 1- 2) 
-          กิจกรรมนาํทางสร้างคุณภาพ(ปัจจยั 2 ) 
- จดัโครงการเชิงการส่งเสริมการเรียนรู้ (คน้หาคนเด่นสรรหา, การ

จดัการให้เกิดความรู้) (ปัจจยั 1) 
- กิจกรรมปุจฉา-วิสัชนา (ปัจจยั 1-2) 

    - กิจกรรมการแปลงความรู้สู่ขมุความรู้ (ปัจจยั 1) 
    - กิจกรรมการปลดปล่อยความรู้ (ปัจจยั 3) 
 

3. สร้างแรงจูงใจแก่ผูแ้บ่งปันความรู้ 
การใหร้างวลัแก่ทีมหรือตวับุคคล เช่น ประกาศเกียรติคุณ/ 

โล่ห์เกียรติยศ/สิ�งของต่างๆ แก่ผูที้�สมควร ไดแ้ก่ 
-  ผูถ่้ายทอดความรู้  
- ผูส้ร้างสรรคผ์ลงาน/นวตักรรม 

  - ผูด้าํเนินกิจกรรมเกี�ยวกบัความรู้ (Facilitator) 
 
4. การบนัทึกขอ้มลู 

การเกบ็ขอ้มลูที�ไดจ้ากกระบวนการแลกเปลี�ยนเรียนรู้  
    - กาํหนดผูบ้นัทึก 
    - กาํหนดวิธีการบนัทึก/รูปแบบ 
    - ขอ้มลูที�จะบนัทึก 
 

5. การวดัผลการดาํเนินการ (After Action Review : AAR) 



 
การจัดการ KA (Knowledge Asset) 

 

การสร้างขุมความรู้ 

1. การสร้าง/ยกระดบัความรู้ (ประมวลผลเป็นองคค์วามรู้)  
- วิเคราะห์ขอ้มลูที�ไดน้าํมาสังเคราะห์เป็นองคค์วามรู้  
- จดัทาํมาตรฐานการปฏิบติังานงาน ขั%นตอนการปฏิบติังาน และแบบ

ตรวจสอบงาน 
2. การจดัทาํฐานขอ้มลูความรู้  (Knowledge Base) 
3. การใชค้วามรู้ (Knowledge Acting) 
4. การเผยแพร่ความรู้ (Knowledge Access) 

 - เอกสาร, คู่มือ 
 - เวทีกลุ่มยอ่ย ระดบัฝ่าย/กอง 
 - ตลาดนดัความรู้ 
 - การใชสื้�อโดยช่องทางต่างๆ เช่น หนงัสือเวียน, 

Web Site, Board   
 

 
 

การดําเนินกิจกรรมตามแผน 

 
1.   การเรียนรู้ (Learning Management)  

 

กลุ่มกิจกรรม ลกัษณะ การวดัผล หมายเหตุ 
1. เรียนรู้จากการปฏิบติังาน
(Leaning by Doing) 

 

-  การปรับเปลี�ยนหนา้ที� 
- การมอบหมายงาน 

- จาํนวน..... ครั% งที�
ไดรั้บการปรับ 
เปลี�ยนงาน 

รวบรวม
ขอ้มลูจากแต่

ละฝ่าย 
ตลอดปี 

2. เรียนรู้จากการปฏิบติั
ฝึกอบรม (Leaning by 
Training) 

-  การเขา้รับการอบรม - จาํนวน......คนที�
ไดรั้บการอบรม 
 

รวบรวม
ขอ้มลูจากแต่

ละฝ่าย 
ตลอดปี 



 
3. เรียนรู้จากการอ่าน 
(Leaning by Reading) 
 

 

-  ส่งเสริมการอ่าน แหล่งความรู้     
    - มีหอ้งสมดุ 
    - มีWEB ความรู้ 
HTTP:// person.ddc. 
moph.go.th 
และ WEB ของแต่
ละฝ่าย 

รวบรวม 
ขอ้มลูจาก 
- แบบสอบ 
ถามการใช้
หอ้งสมุด
,เปิดWEB 
SITE  
ตลอดปี 

 

2.   การแลกเปลี-ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing)  

 

 

กิจกรรม/โครงการ ลกัษณะการดาํเนินการ ระยะเวลา AAR 
1. กิจกรรมสร้างสิ�งเร้ากระเซา้

จิตสาํนึกระลึก ถึง KM 
 

 

  ประชาสมัพนัธ์ KM กอง จ. 
   -  ทดสอบความรู้โดยรวม 
       ดา้นต่างๆ ในงานการเจา้ที�       
       (กิจกรรมนาํความรู้สู่งานเลี%ยง) 
   -  ใหค้วามรู้เพิ�มเติมจากการ 
      ตอบคาํถาม 
   -  ป้ายเอกสารแนะนาํ KM 
 

ม.ค.- มี.ค. 50 
 

5 ม.ค. 50  
(คณะทาํงาน) 

 

2. กิจกรรมสนทนางาน 
 

 
 

 

1. การแบ่งปันความรู้ซึ� งกนัและกนั 
     -  ถ่ายทอดความรู้แต่ละคน/ทีม 
     -  การแนะนาํ/สอนงาน/วิเคราะห์งาน/
แกไ้ขขอ้ผิดพลาด/เสนอความเห็น 
2.  การรวบรวมความรู้ (บนัทึก) 
    -  จดัทาํแบบบนัทึกขอ้มูลที�เกิดขึ%นจากการ
ปฏิบติังาน 
    -  เกบ็ความรู้ที�ไดรั้บจากการถ่ายทอด 
3.  นาํขอ้มูลความรู้ไปใชป้ฏิบติังาน 

ก.พ. – ส.ค.50 

(ทุกกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. การแลกเปลี-ยนความรู้ (Knowledge Sharing) ต่อ 

 

กิจกรรม/โครงการ ลกัษณะ ระยะเวลา AAR 
3. โครงการคน้หาคนเด่น
สรรหา 

 

-  การส่งเสริมเจา้หนา้ที�ใหเ้ป็นผูมี้พฤติกรรม
เหมาะสม/มีสมรรถนะสูง/มีความคิด
สร้างสรรค/์ช่วยเหลือเอื%อเฟื% อ/แบ่งปันและ
ถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่ผูร่้วมงาน 
-  การบนัทึกขอ้มลูความรู้ที�เกิดขึ%นในขณะ
ปฏิบติังาน 
 

ม.ค. 50- ส.ค. 50 

(ฝ่ายสรรหาฯ) 

 

 

4.  กิจกรรมนาํทางสร้าง
คุณภาพ 

 

-  กาํหนดขั%นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบติังาน 
-  จดัทาํ Flow chart 
-  จดัทาํแบบตรวจสอบงานเพื�อเป็นกรอบ
สาํหรับการปฏิบติัและตรวจสอบผา่นงาน 
 

พ.ย. 49- ส.ค. 50 
(ทุกกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

 

 

5.  กิจกรรมปุจฉา-วิสัชนา 
? 

-  ถามตอบ หารือประเด็นที�เป็นปัญหา 
-  เสนอแนวทาง/ขอ้เสนอแนะเกี�ยวกบัการ
ดาํเนินงาน 
-  พิจารณาสั�งการในการแกปั้ญหาและ
พิจารณาแนวทางการดาํเนินการจาก
ผูบ้งัคบับญัชาเพื�อใชเ้ป็นความรู้ที�ถูกตอ้ง 
-  จดัทาํแบบการสอบถาม 

ม.ค. 50- ส.ค. 50 
(สรรหาฯ) 

 

3. การสร้างขุมความรู้ (Knowledge Asset)  

 

กิจกรรม/โครงการ ลกัษณะ ระยะเวลา AAR 

1. กิจกรรมการแปลงความรู้สู่
ขมุความรู้ 
 

          

1.  การเรียบเรียง(ประมวลผล)ขอ้มลู
ความรู้ที�ไดม้าจดัทาํเป็นองคค์วามรู้ 
(ขมุปัญญา) 
2.  การจดัเกบ็องคค์วามรู้ 

มิ.ย.50 - ก.ค.50 
 
 

ก.ค.50 – ส.ค.50 

 
 
 
 
 
 



2. กิจกรรมปลดปล่อยความรู้ 
 

 
 

 
 

 

1.  วิธีการเผยแพร่ 
     -   คู่มือ  
      -  (HOW TO/KNOW HOW) 
2.  ช่องทางการเผยแพร่ความรู้ 
       - website 
      - แจง้เวียน 
      - ป้ายประชาสัมพนัธ์ 
      - ประชุม/สัมมนา 
      - ตลาดนดัความรู้ 
      - นิเทศงาน 
 

ตลอดเวลาที�มีขอ้มลู
ความรู้ 
 

” 
 

 

 

 

ตวัชีDวดัตามเป้าหมาย  

เป้าหมายที�  1.     พฒันาองคค์วามรู้ (Create/Leverage) : กิจกรรมลาํดบัที� 6 
- ตวัชีDวดั ระดบัความสาํเร็จในการจดัทาํองคค์วามรู้ (จาํนวนองคค์วามรู้) 

ระดบั 1 ไม่มีการจดัทาํองคค์วามรู้ 
ระดบั 2  องคค์วามรู้ที�ได ้1 - 2 เรื�อง 
ระดบั 3 องคค์วามรู้ที�ได ้3 - 4 เรื�อง 
ระดบั 4 องคค์วามรู้ที�ได ้5 - 6 เรื�อง 
ระดบั 5 องคค์วามรู้ที�ไดต้ั%งแต่ 7 เรื�องขึ%นไป 

 

เป้าหมายที�  2.  พฒันาการปฏิบติังานและคุณภาพงาน : กิจกรรมลาํดบัที� 4 
- ตวัชีDวดั  ระดบัความสําเร็จของการจดัทาํขั%นตอนและกาํหนดระยะเวลาการปฏิบติังานและ/หรือการจดัทาํ
เครื�องมือตรวจสอบคุณภาพงาน (ขั%นตอน/ระยะเวลาการปฏิบติังานและเครื�องมือตรวจสอบฯ ของกลุ่มงาน/ฝ่าย) 

ระดบั 1 ไม่มีการจดัขั%นตอนและกาํหนดระยะเวลาการปฏิบติังานและ/หรือเครื�องมือ 
ตรวจสอบคุณภาพงาน 

ระดบั 2  มีการจดัทาํขั%นตอนและกาํหนดระยะเวลาการปฏิบติังานและ/หรือมีเครื�องมือ 
ตรวจสอบคุณภาพงาน 1 - 2 ฝ่าย 

ระดบั 3 มีการจดัทาํขั%นตอนและกาํหนดระยะเวลาการปฏิบติังานและ/หรือมีเครื�องมือ 
ตรวจสอบคุณภาพงาน 3 - 4 ฝ่าย 

ระดบั 4 มีการจดัทาํขั%นตอนและกาํหนดระยะเวลาการปฏิบติังานและ/หรือมีเครื�องมือ 



ตรวจสอบคุณภาพงาน 5 - 6 ฝ่าย 
ระดบั 5 มีการจดัทาํขั%นตอนและกาํหนดระยะเวลาการปฏิบติังานและ/หรือมีเครื�องมือ 
 ตรวจสอบคุณภาพงานครบทุกฝ่าย 
 

เป้าหมายที�  3.  การถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้  : กิจกรรมลาํดบัที� 7 
- ตวัชีDวดั  ระดบัความสาํเร็จของการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ (จาํนวนช่องทางการเผยแพร่) 

ระดบั 1 มีการเผยแพร่จาํนวน 1 ช่องทาง 
ระดบั 2  มีการเผยแพร่จาํนวน 2 ช่องทาง 
ระดบั 3 มีการเผยแพร่จาํนวน 3 ช่องทาง 
ระดบั 4 มีการเผยแพร่จาํนวน 4 ช่องทาง 
ระดบั 5 มีการเผยแพร่จาํนวนตั%งแต่ 5 ช่องทางขึ%น  

 
 
 

แบบฟอร์มรายงานการปฏิบติัราชการตามคาํรับรอง ปีงบประมาณ 2550 
 

รายงานผลการปฏิบติัราชการตามคาํรับรอง ฯ (รายตวัชี%วดั)                        (../..) รอบ 6 เดือน 
                                                                                                                     (.....) รอบ 12 เดือน 
ชื�อตวัชี%วดั :  ระดบัความสาํเร็จการจดัการความรู้ของกองการเจา้หนา้ที� 
ผูก้าํกบัดูแลตวัชี%วดั... นางปาจารีย ์ อศัวเสนา ผูจ้ดัเกบ็ขอ้มลู... ชาตรี  เทียนทอง 
โทรศพัท.์.0 2590 3879 โทรศพัท.์.0 2590 3048 



ขอ้มลูผลการดาํเนินงาน 
คาํอธิบาย 

1.  จดัตั%งคณะทาํงานจดัการความรู้ของกองการเจา้หนา้ที� 
            1.1 คาํสั�งกองการเจา้หนา้ที� ที� 20/2549 สั�ง ณ วนัที� 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 
            1.2 คาํสั�งกองการเจา้หนา้ที� ที� 4/2550 สั�ง ณ วนัที� 9 มีนาคม พ.ศ. 2550 
2.  จดัทาํแผนการจดัการความรู้  
        2.1  ประชุมคณะทาํงานฯ พิจารณาการจดัทาํแผน  
               2.1.1  ทาํความเขา้ใจร่วมกนัเกี�ยวกบั KM ของคณะทาํงานฯ 
               2.1.2  กาํหนดกรอบความคิด/แนวทาง/หลกัการ ของการดาํเนินการ 
               2.1.3  ตามกรอบแนวคิดลกัษณะที�กาํหนดรูปแบบขึ%นเองและผสมผสาน 
                         รูปแบบของ ก.พ.ร. /สคส. 
               2.1.4  กาํหนดขอบเขต/เป้าหมาย/ตวัชี% วดั/วิเคราะห์กระบวนงาน/วิเคราะห์ตนเอง 
                         /ปัจจยัแห่งความสาํเร็จ (KV) 
               2.1.5  กาํหนดกิจกรรมการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ (KS) 
               2.1.6  การสร้างขุมความรู้ (KA) 
         2.2  เสนอแผนการจดัการความรู้ต่อ CKO พิจารณา 
         2.3  ชี%แจงการดาํเนินกิจกรรมต่อเจา้หนา้ที�กองการเจา้หนา้ที� 
3.  การดาํเนินกิจกรรมตามแผน 
              3.1  กาํหนดหนา้ที�ความรับผิดชอบในการดาํเนินกิจกรรม 
            3.2  ประชาสัมพนัธ์ KM กอง จ. 
              3.3  จดักิจกรรมตามที�กาํหนดไว ้
              3.4  ประเมินผลการดาํเนินกิจกรรมที�ไดด้าํเนินการแลว้ 
              3.5  วิเคราะห์สรุป AAR โครงการ/กิจกรรมที�ไดด้าํเนินการแลว้ 

 

 
 
 



ขอ้มลูผลการดาํเนินงาน (ต่อ) 
 

คาํอธิบาย 
3.  การดาํเนินกิจกรรมตามแผน (ต่อ) 
             3.6   จดัทาํกิจกรรมตามแผนที�อยู่ระหวา่งดาํเนินการ 
             3.7   เตรียมการประเมินผลการดาํเนินการตามกิจกรรมต่างๆ ที�อยู่ระหวา่งดาํเนินการและ 
                     ที�จะดาํเนินการตามแผนต่อไป 
             3.8  รวบรวมขอ้มลูความรู้ที�ไดจ้ากการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ 
             3.9  จดัทาํองคค์วามรู้ตามเป้าหมาย  
             3.10   กาํหนดช่องทางการเผยแพร่/การเขา้ถึงขอ้มูล 
4.  การรายงานผลการดาํเนินงาน 

5.  สรุปการดาํเนินงาน KM กองการเจา้หนา้ที� 

 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 
     

 
การคาํนวณคะแนนจากผลการดาํเนินงาน 

ตวัชี%วดั/ขอ้มลูพื%นฐาน
ประกอบตวัชี% วดั 

นํ%าหนกั 
(ร้อยละ) 

ผลการดาํเนินงาน ค่าคะแนน 
ที�ได ้

ค่าคะแนนถ่วง
นํ%าหนกั 

     
 

 
คาํชี%แจงการปฏิบติังาน/มาตรการที�ไดด้าํเนินการ 
               ใหทุ้กกลุ่มงาน/ฝ่าย มีส่วนร่วมในการจดัการความรู้ดา้นการบริหารงานบุคคลของกองการเจา้หนา้ที� 
รวมทั%งการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ใหบ้รรลุตามเป้าหมายที�กาํหนด เพื�อใหไ้ดค้วามรู้ที�เป็นองคร์วม มีการใชค้วามรู้ 
ใหเ้กิดประโยชน์ต่อองคก์ร และการเผยแพร่ความรู้ใหแ้ก่เจา้หนา้ที�ในกรมควบคุมโรค 
 
 
ปัจจยัสนบัสนุนต่อการดาํเนินงาน 
         1.  การร่วมมือ/เสียสละคณะทาํงานฯและเจา้หนา้ที�ของกองการเจา้หนา้ที�ในการดาํเนินงาน 
         2.  การแบ่งปันความรู้ซึ� งกนัและกนั 
         3.  ไดรั้บการสนบัสนุนจาก CKO 
         4.  ความคาดหวงัของผลสาํเร็จที�มีต่อองคก์รในการดาํเนินการจดัการความรู้ (แรงกระตุน้) 



 
อุปสรรคต่อการดาํเนินงาน 
           1.   ตอ้งใชร้ะยะเวลาสาํหรับการเรียนรู้และทาํความเขา้ใจเกี�ยวกบั KM เนื�องจากเป็นทีมทาํงานใหม่ไม่มี
ประสบการณ์ 
            2.  ภารกิจการปฏิบติังานประจาํของคณะทาํงานฯ (โดยเฉพาะกรณีที�ตอ้งมีการประชุมคณะทาํงานฯ)                                   
            3.  ไม่มีงบประมาณในการดาํเนินกิจกรรม 
            4.   ความไมช่ดัเจนเกี�ยวกบัแนวทางที�จะใชใ้นการจดัทาํและการดาํเนินงาน (รอ Template ของสาํนกั
จดัการความรู้) 
            5.   การใหค้วามสาํคญัของผูบ้ริหารในหน่วยงาน 
 
หลกัฐานอา้งอิง          
            1    เอกสารแนบทา้ยแผน  
            2    ป้ายประชาสมัพนัธ์ของกองการเจา้หนา้ที� 
            3    Web Site 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบฟอร์มที- 1 : กาํหนดองค์ความรู้ที-จาํเป็นในการปฏิบัตงิาน



แบบฟอร์มที- 1 : กาํหนดองค์ความรู้ที-จาํเป็นในการปฏิบัตงิาน 

 

หน่วยงาน.........กองการเจา้หนา้ที� 
 

ชื-อกลุ่มภารกจิ เป้าประสงค์ ตวัชีDวดั (KPI) ตามคํารับรอง

ของหน่วยงาน 

เป้าหมายของตวัชีDวัด 

(Target) 

องค์ความรู้ที-จําเป็นในการ

ปฏิบัตงิาน 

พฒันาองคก์ร การพฒันาทรัพยากรบุคคลใหม้ี
สมรรถนะที�เหมาะสมกบัการ
ทาํงานตามบทบาทภารกิจอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ระดบัความสาํเร็จการจดัการ
ความรู้ของกองการเจา้หนา้ที� 

ระดบัความสาํเร็จการจดัการ
ความรู้ ปี 2550 
ครบ 5 ประเด็น 

ความรู้ดา้นการบริหารงาน
บุคคลและกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

 

องคค์วามรู้ที�คดัเลือกมาทาํ KM  คือ ความรู้เชิงการปฏิบตัิงานการบริหารงานบุคคล 
เหตุผล   1. เพื�อให้มีองคค์วามรู้ในองคร์วมเกี�ยวกบัการปฏิบตัิงานดา้นบริหารงานบุคคลของกองการเจา้หนา้ที� 

2. เพื�อใหเ้จา้หนา้ที�ของกองการเจา้หนา้ที�ไดร้ับความรู้ที�เป็นองคร์วมเกี�ยวกบังานบริหารงานบุคคลอย่างครอบคลุม 
3. เพื�อสร้างวฒันธรรมการเรียนรู้ภายในกองการเจา้หนา้ที� 
4. เพื�อใหเ้จา้หนา้ที�ของกรมควบคุมโรคไดท้ราบถึงแนวทางการดาํเนินงานของกองการเจา้หนา้ที� สิทธิประโยชน์ ช่องทางการติดต่อ 

ประสานงานในเรื�องต่างๆ และมีความรู้ดา้นการบริหารงานบุคคลอยา่งทั�วถึง 
 

              ผูอ้นุมตัิ..........................................(CKO) 
                     (นายสุรพล  สงวนโภคยั) 
                รักษาราชการแทน ผูอ้าํนวยการกองการเจา้หนา้ที� 
 



แบบฟอร์มที- 2 : แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 

 

หน่วยงาน.........กองพฒันานกัศึกษา 

กลุ่มภารกจิ (ที-คัดเลอืกทํา KM) …….พฒันาองคก์ร 

องค์ความรู้ที-จําเป็น……ความรู้เกี�ยวกบัการใหบ้ริการกบันกัศึกษา 

ตัวชีDวดัตามคํารับรองฯ   (KPI)……. 
 เป้าหมายตัวชีDวดัตามคํารับรอง......... 

ลําดบัที- กจิกรรม ระยะเวลา ตวัชีDวดั (KPI) 

(ที�จะบรรลุ
กิจกรรม) 

เป้าหมาย 

(ตามตวัชี% วดั) 
กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ สถานะ หมายเหตุ 

1 การบ่งชี%ความรู้ 
จดัประชุมคณะกรรมการ 
KM สาํนกังานเพื�อกาํหนด
ประเดน็ที�ตอ้งการไดแ้ก่การ
จดัการความรู้บุคลากรดา้น
การใหบ้ริการกบันกัศึกษา     

มิ.ย-ต.ค.54 การจดัการ
ความรู้ดา้นการ
ใหบ้ริการกบั
นกัศึกษา     

 คณะกรรมการ
รับผิดชอบ
เกี�ยวกบัการ
จดัการความรู้
ของหน่วยงาน 

 งานสวสัดิการ
และบริการ
นกัศึกษา 
กองพฒันา
นกัศึกษา 

  

 
 

 

 

 



 

แบบฟอร์มที- 2 : แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ต่อ 

ลําดบัที- กจิกรรม ระยะเวลา ตวัชีDวดั (KPI) 

(ที�จะบรรลุ
กิจกรรม) 

เป้าหมาย 

(ตามตวัชี% วดั) 
กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ สถานะ หมายเหตุ 

2 สร้างและแสวง/การบ่งชีD

ความรู้ 

ดาํเนินงานรวบรวมเอกสาร 
ขอ้มลู และขั%นตอนของงาน
สวสัดิการและบริการ
นกัศึกษา   

พ.ย.-ธ.ค.54 ความรู้ดา้นการ
ใหบ้ริการ
นกัศึกษา 

1 ประเดน็ คณะกรรมการ
รับผิดชอบ
เกี�ยวกบัการ
จดัการความรู้
ของหน่วยงาน 

 กองพฒันา
นกัศึกษา 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มที- 2 : แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ต่อ 

 
ลาํดับที- กิจกรรม ระยะเวลา ตวัชีDวดั (KPI) 

(ที�จะบรรลุ
กิจกรรม) 

เป้าหมาย 

(ตามตวัชี% วดั) 
กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ สถานะ หมายเหตุ 

3 
 

การจดัการความรู้ 
3.1  จดัเตรียมเอกสารและศึกษา
ขอ้มลูในการใหบ้ริการกบั
นกัศึกษา 
3.2  จดัทาํขั%นตอนการใหบ้ริการ
กบันกัศึกษาในดา้นต่างๆ 
3.3  เผยแพร่ขั%นตอนการ
ใหบ้ริการลงในเวปไซตก์อง
พฒันานกัศึกษาและข่าว
ประชาสัมพนัธ์มหาวิทยาลยั 

ม.ค.-ก.พ.55 
 

- เอกสาร
เกี�ยวกบัการ
บริการ 
-  เอกสารแสดง
ขั%นตอนการ
ใหบ้ริการ 
- เวบไซตก์อง
พฒันานกัศึกษา 
 

10 ชุด 
 
 

10 ชุด 

บุคลากรสาย
สนบัสนุนใน
กองพฒันา
นกัศึกษา 

5,000 กองพฒันา
นกัศึกษา 

  

4 ประมวลผลและกลั�นกรอง
ความรู้ 
ประชุมพิจารณาเอกสารขั%นตอน
ในการใหบ้ริการ 

ก.พ.55 เอกสารขั%นตอน
การใหบ้ริการ 

10  ชุด บุคลากรสาย
สนบัสนุนใน
กองพฒันา
นกัศึกษา 

 กองพฒันา
นกัศึกษา 

  

 
 
 



แบบฟอร์มที- 2 : แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ต่อ 

ลําดบัที- กจิกรรม ระยะเวลา ตวัชีDวดั (KPI) 

(ที�จะบรรลุ
กิจกรรม) 

เป้าหมาย 

(ตามตวัชี% วดั) 
กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ สถานะ หมายเหตุ 

5 
 

ดาํเนินการเขา้ถึงความรู้โดย 
5.1 จดัทาํเอกสารแนะนาํการ
ใหค้วามรู้กบับุคลากรภายใน
หน่วยงานแต่ละหน่วยในกอง
พฒันานกัศึกษา 
5.2  เผยแพร่ความรู้ดา้นการ
ใหบ้ริการนกัศึกษา ผา่น
เวบ็ไซต ์กองพฒันานกัศึกษา
และเวบไซตม์หาวิทยาลยั
รวมทั%งจดหมายข่าว 

มี.ค.55 
 

- เอกสารการให้
ความรู้ดา้นการ
ใหบ้ริการ 

15 ชุด 
 
 
 
 

1 เวบ็ไซต ์

บุคลากรสาย
สนบัสนุนใน
กองพฒันา
นกัศึกษา 

5,000 กองพฒันา
นกัศึกษา 

  

6 แบ่งปันแลกเปลี�ยนเรียนรู้ 
6.1  ดาํเนินการแลกเปลี�ยน
เรียนรู้ระหว่างคณะ/สาํนกั/
สถาบนั/กอง/และหน่วยงาน
ที�รับผิดชอบดา้นการ
ใหบ้ริการนกัศึกษา 

เม.ย.55 - จาํนวน
บุคลากรเขา้รับ
การอบรมการ
จดัการความรู้
ดา้นการ
ใหบ้ริการ
นกัศึกษา 

15 คน บุคลากรสาย
สนบัสนุนใน
กองพฒันา
นกัศึกษา 

10,000 กองพฒันา
นกัศึกษา 

  

 



ลําดบัที- กจิกรรม ระยะเวลา ตวัชีDวดั (KPI) 

(ที�จะบรรลุ
กิจกรรม) 

เป้าหมาย 

(ตามตวัชี% วดั) 
กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ สถานะ หมายเหตุ 

7 นาํเสนอการเรียนรู้ 
7.1  เสนอผลการปฏิบตัิงาน
การใหบ้ริการนกัศึกษา จาก
การประเมินผลการใหบ้ริการ 
จาก สรุปผลการปฏิบตัิงาน
การใหบ้ริการนกัศึกษา 

พ.ค.55 นาํเสนอผลการ
เรียนรู้โดยการ
ประเมินผลการ
ใหบ้ริการของ
ผูป้ฏิบตัิงานโดย
มีนกัศึกษาเป็นผู ้
ประเมิน 

การใหร้างวลัยก
ยอ่งชมเชย 

บุคลากรสาย
สนบัสนุนใน
กองพฒันา
นกัศึกษา 

 กองพฒันา
นกัศึกษา 

  

 

 

 
ผูท้บทวน.........................................................         ผูข้ออนุมตัิ...................................................... 
ผูบ้ริหารสูงสุดดา้นการจดัการความรู้(CKO)         ผูบ้ริหารสูงสุดของส่วนราชการ(CEO) 
              
 
 
  

 


