
การจดัการความรู ้
นขต.ทร.





เกณฑร์างวลัคณุภาพแหง่ชาติ
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4. การวัด วิเคราะห์และจัดการความรู้

4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดาเนินการขององค์กร 
(Measurement, Analysis, and Improvement of Organizational 
Performance)

4.2 การจัดการความรู้tสารสนเทศtและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Knowledge 
Management, Information, and Information Technology)
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เป็นหมวดหลักของเกณฑ์ในด้านสารสนเทศที่สาคัญทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการวัด การ
วิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการด าเนินการ รวมทั้งการจัดการความรู้ ขององค์กรอย่างมี
ประสิทธิผล เพื่อผลักดันให้ เกิดการปรับปรุง การสร้างนวัตกรรม และการเพิ่ม
ความสามารถ ในการแข่งขันขององค์กร



4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ: องค์กรมีวิธีการอย่างไร
ในการจัดการสินทรัพย์ทางความรู้ขององค์กร สารสนเทศ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

5

เจตจ านง: วิธีการที่องค์กรใช้ในการสร้างและจัดการสินทรัพย์ทางความรู้ และท าให้
มั่นใจว่ามีข้อมูล สารสนเทศ ซอฟแวร์ และฮาร์ดแวร์ ที่จ าเป็น มีคุณภาพ 
และมีความพร้อมใช้งาน ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน โดยมีเป้าหมาย
เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการสร้าง
นวัตกรรมขององค์กร

• อธิบายวิธีการที่องค์กรจัดการและเพิ่มพูนสินทรัพย์ทางความรู้ขององค์กรและ
วิธีการเรียนรู้

• อธิบายวิธีการที่องค์กรด าเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลสารสนเทศซอฟต์แวร์
และฮาร์ดแวร์ที่จ าเป็นส าหรับบุคลากร ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และผู้ให้ความร่วมมือ
รวมทั้งลูกค้ามีคุณภาพ และพร้อมใช้งาน
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 ระบบ

 เครือ่งมอื

 ทรพัยากร

 เข็มทศิ

 ฝีมอื

แนวทางในการไปสู่

Performance Excellence



ผลสัมฤทธิ์

ภาพแสดงโครงรา่งการบรหิารจดัการกองทพัเรอื (รา่ง)

สถานการณ์ในประเทศ สถานการณ์ระหว่างประเทศ

ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย

องค์ประกอบ
หลัก

ความสามัคคี ผาสุก
พระเกียรติยศ
ความปลอดภัย

ความมั่นคงของชาติ
ผลประโยชน์ของชาติ

กฎหมาย/สนธิสัญญา ระหว่าง
ประเทศ

นโยบายก.กลาโหม 
นโยบายรัฐ

กฎหมายในประเทศ

ก าลังพล

ระดมพล ฝึกฝน พัฒนา

ยุทโธปกรณ์

จัดหา บ ารุง 
รักษา

พัฒนา
ปรับปรุง

กลยุทธ์การรบ - กระบวนการ

ตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง

ประเทศไทย
ประชาชนในพื้นที่

รับผิดชอบ
สถาบันพระมหากษัตริย์



นโยบาย ทร.

วิสัยทัศน์
พันธกิจ

เป้าประสงค์

พัฒนากระบวนการ
ท างาน

การพัฒนา
บุคคลากร

Best Practice
/ Innovation

แผนการป้องกัน
ประเทศ

ดูแลประชาชน
ผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่ 

แผนยุทธศาสตร์ 

Knowledge Management

Quality of 
Service

ภารกิจพื้นที่ มอบหมายพิเศษ

กิจกรรม 1 การซ้อมรบ 1
การซ้อมรบ 2กิจกรรม 2

คนเก่ง
Expert

ไม่เปิดเผยเปิดเผย

Deploy KPI Feedback Report

Development

KM Driving ยทุธศาสตร์



- KM Vision

- KM Mission

- KM Strategy 

- Knowledge ?

ความรูอ้ะไร
ทีจ่ะชว่ยท าให ้
ยทุธศาสตรบ์รรลผุล

VISION

MISSION

ยทุธศาสตร ์1 ยทุธศาสตร ์1 ยทุธศาสตร ์1 ยทุธศาสตร ์1

Best Practice

Lesson Learn

Expertise

Leadership , KM Strategy , Stakeholder , Information , Process , KM Facilitator , KM Tools  

4 C’s = Culture , Core Competency , Core Value , Change Management

How to create KM Strategic
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Area to Manage 



สรา้งวสิยัทศันร์ว่ม การจัดการเนือ้หาความรู ้
(Content Management)

วสิยัทัศน ์พันธกจิ 
ยทุธศาสตร ์การจัดการความรู ้

กรอบการด าเนนิการ
(Frame Work)

เป้าประสงค ์/ สิง่ทีส่ง่มอบ
(Expected Deliverable)

การตรวจสอบความรู ้
(Knowledge Audit)

ตดิตามและประเมนิผล
Monitoring Evaluation

เครือ่งมอืและ
เทคโนโลยี

การวัดผล
การจัดการความรู ้

- ก าหนดวสิยัทัศนร์ว่ม
- ก าหนดทศิทางเดยีวกัน
เป้าหมายเดยีวกัน

- เขา้ใจบรบิทการจัดการความรู ้
เหมอืนกัน

วเิคราะห ์/ สงัเคราะห์
Analyze & Synthesize

Knowledge

- ก าหนดตัวองคค์วามรูท้ีส่ าคญั (Defined Knowledge)
- คน้หาตัวองคค์วามรู ้(Discovered Knowledge)
- จับภาพองคค์วามรู ้(Captured Knowledge)

- จัดการความรู ้
(Organized Knowledge)
- แบง่ปันความรู ้
(Shared Knowledge)

พัฒนาระบบและเครือ่งมอื
Develop KM System

- เกดินวตักรรม
(Innovation)

- การปฏบิัตทิีเ่ป็นเลศิ
(Best Practice
- สงัคมการเรยีนรู ้
- การเทยีบเคยีง
หน่วยงานอืน่
- ตัวชีว้ดัทีส่ าคัญ

ภาวะผูน้ าและบรหิารการเปลีย่นแปลง
Leadership & Change Management

กรอบการด าเนนิการ การจดัการความรู ้

การบรูณาการ 
(Business  Integrated)

- การปฏบิัตทิีเ่ป็นเลศิ (Best Practice)
- การปฏบิัตทิีต่อ้งปรับปรงุ (Lessons Learned)
- ผูเ้ชีย่วชาญในองคก์ร (Expertise)
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หน่วยงานต่างๆ
Mission / Objective

KM Implementation Structure : Content Management

Mission

Strategy

Vision

Knowledge Audit and Identification

Strategic Knowledge 



Developing a KM Strategy

✓ Review your organization’s strategy and goals

✓ Determine strategic knowledge gaps 

✓ Formulate your organization’s KM Vision and KM 

Objectives

✓ State your KM strategy

✓ Define your strategy outcome measures

✓ Identify KM program/initiative/practice



Strategic Knowledge Gap Analysis

What your company

must know

Michael Zack 1999, “Developing a Knowledge Strategy,” California Management Review.

What your company

must do

What your company

knows

What your company

can do

Strategy Knowledge Link

Knowledge Strategy Link

Knowledge    Gap Strategy    Gap







Knowledge Audit

Identify key or strategic knowledge and its status

List key knowledge 
(or Context) which 
supports business 
direction/mission/pr
ocess/key task
• K1 …
• K2 …

Prioritize key knowledge by
• Level of Importance
• KM Opportunities
(reusable, sharable, adoptable)

And identify sub knowledge of first 
priority context

Assess knowledge level 
• Build
• Share
• Apply
And identify experts and 
users
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List Key Knowledge

Vision Strategy Required Knowledge

Key Process Task Required Knowledge

1.

2.

3.



• ลกัษณะงานทีห่นว่ยงานรบัผดิชอบ

• ก าหนดวสิยัทศันก์ารบรหิารจดัการความรู ้(KM Vision)

แนวทางการก าหนด :

• สอดคลอ้งกบัวสิยัทัศนห์รอืพันธกจิหน่วยงาน

• แสดงเป้าหมายการจัดการความรู ้หรอื

• แสดงเป้าหมายในการพัฒนาศกัยภาพ (Capability) ของบคุลากร

• ก าหนดหวัขอ้ความรู ้(Knowledge Audit / Knowledge 

Landscape)

• ก าหนดหวัขอ้ความรู ้(Knowledge Audit / Knowledge 

Landscape)

Key Knowledge



_____________________________________________________
___________________________________________________

วสิยัทศันค์วามรู ้ ทร.

_____________________________________________
_____________________________________________

วสิยัทศัน ์นขต.ทร.

1 ก าหนดทศิทางและเป้าหมายการบรหิารจดัการความรู ้

_____________________________________________
_____________________________________________

วสิยัทศัน ์ทร.

_____________________________________________________
____________________________________________________

วสิยัทศันค์วามรู ้นขต.ทร.



_____________________________________________________
___________________________________________________

วสิยัทศันค์วามรู ้นขต.ทร.

เนือ้หา โดย   วธิกีาร         วนัที่
ด าเนนิการ        

• การจัดท า

• การทบทวนเนือ้หา

• การประกาศใช ้

• การประชาสมัพันธ์

• การปรับปรงุ

• การตดิตามพฤตกิรรม

ความถีใ่นการทบทวน 1ครัง้ตอ่ปี

1 ก าหนดทศิทางและเป้าหมายการบรหิารจดัการความรู ้



2 ก าหนดและจดัล าดบัความส าคญัของหวัขอ้ความรู ้

พนัธกจิ/
ยทุธศาสตร/์
กระบวนการ

องคค์วามรู ้

ความส าคญัของความรู ้(1-5)

คะแนน
รวม ความถี่

ของใช ้

มผีลตอ่
คา่ใชจ้า่ย
หรอืก าไร

ทรัพยาก
ร

สนับสนุน
วสิยัทัศน/์
พันธกจิ

ความ
วกิฤติ
ความรู ้



Knowledge Landscape

Knowledge 

K1 ______

K1.1______

K1.1.1_________

K1.1.2_________

K1.2______

K1.2.1_________

K1.2.2_________

K1.2.3 ________

K1.3______

K1.3.1_________

K1.3.2_________

2 ก าหนดและจดัล าดบัความส าคญัของหวัขอ้ความรู ้



2 ก าหนดและจดัล าดบัความส าคญัของหวัขอ้ความรู ้

หวัข้อทีคั่ดเลือก
Knowledge Topics

แหล่งความรู้ - Knowledge Sources
(ผู้เช่ียวชาญ ผู้มีประสบการณ์ หรือเอกสาร web 

site ต่างๆ ท้ัง ภายในและภายนอกองค์กร)

ผู้ใช้งาน 
Knowledge Users



3 การวางกลยทุธก์ารจดัการความรู ้

รายละเอยีด ผูร้บัผดิชอบ
เดอืน

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.



รายละเอยีดกจิกรรม 1



รายละเอยีดกจิกรรม 2




