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ปัจจุบันโลกได้เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based Economy KBE) ในการ

ท างานต่าง ๆ จ าเป็นต้องใช้ความรู้มาสรา้งผลผลิตใหเ้กดิคุณค่าเพิ่มมากยิ่งข้ึน เช่น การจัดท าแผนงาน การสร้าง
โครงการ การให้บริการ การเพิ่มผลงานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและการวิจัยพัฒนา เพื่อเป็นพลัง
ขับเคลื่อนในการสร้างสรรค์และการพัฒนาไปสู่สังคมฐานความรู้ และองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งจะต้องก่อ
ประโยชน์ต่อบุคลกร โดยหลักการจัดการความรู้ เปรียบเสมือนหนึ่งการเริ่มต้นอะไรสักอย่าง หากไม่ได้เริ่มต้นก็
จะไม่รู้ว่าควรปฏิบัติอย่างไร ด าเนินการอย่างไร ก็ไม่มีทางเข้าใจได ้ดังนั้น คู่มือ “การการจัดการความรู้” เล่มนี้ 
จะเป็นแนวทางในด าเนินการการจัดการความรู้ได้เป็นอย่างดี 

คู่มือการจัดท าแผนการจัดการความรู้ฉบับนี้ จัดท าข้ึนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและให้
แนวทางในการจัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากข้ึน หลังจากที่
ได้รับความเข้าใจในหลักการของการจัดการความรู้ จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  

กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงรายหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนีจ้ะเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนราชการ ในการจัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) เพื่อน าไปสู่สมัฤทธิผลในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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คู่มือการจัดการความรู้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

 
ควำมหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้ 

 
มีนักวิชาการ และผู้รู้ได้ให้ความหมายของการจัดการความรู้ไว้เป็นร้อย  ๆ เช่น การจัดการ

ความรู้  (Knowledge Management: KM) หมายถึง การรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กร โดยพัฒนาระบบจากข้อมูล ไปสู่ สารสนเทศ เพื่อให้เกิดความรู้และปัญญา ในที่สุด 
รวมทั้งครอบคลุมถึงเทคนิค กลไกต่าง ๆ มากมาย เพื่อสนับสนุนให้การท างานของแรงงานความรู้ (Knowledge 

Worker: KW) มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน กลไกดังกล่าวได้แก่ การรวบรวม
ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ที่ต่าง ๆ มารวมไว้ที่เดียวกัน การสร้าง
บรรยากาศให้คนคิดค้น เรียนรู้ สร้างความรู้ใหม่ๆ ข้ึน การจัด
ระเบียบความรู้ในเอกสาร และท าสมุดหน้าเหลืองรวบรวมรายช่ือผู้มี
ความรู้ในด้านต่าง ๆ และที่ส าคัญที่สุด คือการสร้างช่องทาง และ
เงื่อนไขให้คนเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน เพื่อน าไปใช้
พัฒนางานของตนให้สัมฤทธ์ิผล “แต่จริง ๆ แล้ว การจัดการความรู้ 
คือ เครื่องมือ ที่ท าให้องค์กรนั้นงานดีข้ึน เราน า (Knowledge 
Management: KM) ไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้องค์กรมีผลผลติ และทกุ
คนมีความสุขมากขึ้น” 

        การจัดการความรูป้ระกอบไปด้วยชุดของการปฏิบัตงิานที่ถูกใช้โดยองค์กรต่าง ๆ เพื่อทีจ่ะระบุ 
สร้าง แสดงและกระจายความรู้ เพื่อประโยชน์ในการน าไปใช้และการเรียนรู้ภายในองค์กร อันน าไปสู่การ
จัดการสารสนเทศที่มปีระสิทธิภาพมากข้ึน  

 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 

 1.   KM ย่อมาจาก Knowledge Management หรือ การจัดการความรู้ 
 2.   Lo ย่อมาจาก Learning Organization หรือ องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 3.   BP ย่อมาจาก Best Practice หรือ แนวปฏิบัติที่ดี หรอื วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
4.   Fa ย่อมาจาก Facilitator หรือคุณอ านวย 
5.   AAR ย่อมาจาก After Action Reviews หรือ การทบทวนหลงัการปฏิบัติ  
 6.   BAR ย่อมาจาก Before Action Reviews หรือ การทบทวนก่อนการปฏิบัต ิ
 7.   CoP ย่อมาจาก Communities of Practice หรือ ชุมชนนักปฏิบัติ 
 8.   CoE ย่อมาจาก Center of Excellence หรือ แหล่งผูรู้้ในองค์กร 
9.   CEO ย่อมาจาก ผูบ้รหิารสูงสุด 
10.  Explicit Knowledge คือ ความรู้ชัดแจ้ง 
11. Tacit Knowledge คือ ความรู้แบบฝังลึก 
12. Dialogue คือ สุนทรียสนทนา 
13. Story Telling คือ การเล่าเรื่อง 
14. River Diagram คือ ธารปญัญา 
15. Ladder Diagram คือ บันไดแห่งการแลกเปลี่ยน  

1 
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16. Network Manager คือ คุณประสาน 
17. Note taker คือ คุณลิขิต 
18. คุณกิจ คือ Member หรือ Knowledge Practitioner หรือ สมาชิกของชุมชน 
19. หัวปลา คือ Domain หรือ หัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือ หัวข้อการเสวนา 
 20. กระบวนการ คือ วิทยากรกระบวนการ หรือ ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ 

 
ท ำไมถึงมีกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management: KM)  

 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

หมวด 3 มาตรา 11 กล่าวว่า “ส่วนราชการมีหน้าที่ พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ใ นด้านต่าง ๆ  เพื่อ
น ามาประยุกต์ใช้ในด้านการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้อง
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็น
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้
สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามพระราชกฤษฎีกา”  

ดังนั้น การจัดการความรู้จึงเป็นกฎหมายที่สถานศึกษาต้องถือปฏิบัติ โดยการวิเคราะห์แนว
ทางการจัดการความรู้ภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อค้นหาความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจาย
อยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นองค์ความรู้ มีการถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้อย่างเป็นระบบ 
เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาให้เข้า
สู่ “องค์กรแห่งการเรียนรู้” (Learning Organization) ที่ยั่งยืน 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

                KM ท ำแล้วดีอย่ำงไร 

KM (Knowledge Management) ท าแล้วดี? หรือเป็นการเพิ่มภาระงานให้มากข้ึน สิ่งนี้ก็
ข้ึนกับว่าคนท า KM ท าด้วยความสมัครใจ? หรือไม่ถูกบังคับ? หรือควบคุมสั่งการ? ซึ่งการท า KM หรือ การ
จัดการความรู้ ที่แท้จริงนั้น ก็ขึ้นกับบริบทขององค์กร  และการเลือกเครื่องไม้เครื่องมือ ให้เข้ากับกิจกรรมของ
องค์กร เพราะ KM เป็นเรื่องของการบริหารจัดการองค์ความรู้  เช่น การใช้กระบวนการสุนทรียสนทนา 
(Dialogue) ซึ่งเป็นเครื่องมือทีน่ ามาจัดการความรู้ ไม่ว่าจะเป็น ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ การเรียนรู้ หรือ 

 

 >> รู้ว่าจะท าอะไร 
>> ท าแลว้ตนเองและองคก์รได้
ประโยชน์อะไร 
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เกิดจากการถ่ายทอดความรู้ แต่ไม่ว่าความรู้นั้นจะก าเนิดมาจากที่ใด เมื่อน ามา “แลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่มกัน” สิ่ง
ที่เกิดข้ึนก็จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาล ยกตัวอย่างเช่น 

- ท า KM แล้วเราจะพัฒนาตัวเอง ท าให้คิดข้ันตอนการท างานที่เคยท าอยู่เป็นประจ า แล้วถ้า
เรามองคนอื่นที่ท างานแบบเดียวกับเราว่าเขาท างานนั้น ๆ อย่างไร เราอาจจะได้อะไรมากข้ึน หรือถ้ามีบาง
ข้ันตอนที่เราท าแล้วได้ผลดีกว่า เราอาจจะเสนอแนะแลกเปลี่ยนกันได้ ก็จะท าให้เราได้วิธีการในการท างาน           
นั้น ๆ ที่ดียิ่ง ๆ ข้ึน สิ่งที่เรารู้ก็จะได้ถ่ายทอดไปให้คนอื่นที่จะท างานอย่างเดียวกันได้ด้วย 

- เราสามารถน าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 
ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของเรามีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรของเรา
บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization ) 

- การใช้ระบบผู้เช่ียวชาญ ในการสังเคราะห์องค์ความรู้จากการปฏิบัติงาน เช่น ท า Job 
Module อันนี้เห็นชัดเจน หากองค์กรเราท าไว้จะดีมาก  เพราะหากคนเก่ง ออกจากองค์กรไปแล้ว แต่ก็ยังทิ้ง
รอยความรู้ ไว้ให้ใช้การต่อได ้ 

 เราสามารถท า KM ได้ตลอดเวลา ทั้งที่บ้านและที่ท างาน เมื่อเราท าไปเรื่อย ๆ ก็จะเห็น
ประโยชน์ของการท า KM และจะค่อย ๆ เข้าใจมากขึ้นว่า KM คืออะไร ท าแล้วดียังไง 
 
 กระบวนกำรบริหำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)  
 

 เป็นกรอบความคิดแบบหนึ่งเพื่อให้องค์กรที่ต้องการจัดการความรู้ภายในองค์กร ได้มุ่งเน้นถึง
ปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กร ที่จะมีผลกระทบต่อการจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายของ
องค์กร 
 

    
 

 
 
 
 

กระบวนการ 

และเครื่องมือ 

  

การเรียนรู ้

(Learning) 

การสือ่สาร 

(Communication) 

การวัดผล 

(Measurements) 

การยกยอ่งชมเชย 

และการใหร้างวัล 

(Recognition and Reward) 

เป้าหมาย 

(Desired State) 

การเตรียมการและ 

ปรบัเปล่ียนพฤติกรรม 

(Transition and Behavior 

Robert Osterhoff 
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คู่มือการจดัการความรู้ 

 

 
แล้วเรำจะท ำ KM ให้ยั่งยืนได้อย่ำงไร 

 
สิ่งส าคัญที่สุด ก็ต้องเริ่มจากตัวเรา หน่วยงานของเรา สร้างรูปแบบการท างานแบบไม่ควบคุมสั่งการ 

แต่เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร และเกิดความรักองค์กรหน่วยงานของเราก็ได้
ประโยชน์  
 

แต่ตอนแรกก็ต้องอดทนต่อบรรยากาศแวดล้อมของการเริ่มเปลี่ยนแปลงที่อาจจะไม่เอื้ออ านวยแต่ถ้า
เราไม่อยู่ในฐานะที่จะเปลี่ยนแปลงภาพใหญ่ขององค์กรได้ เราก็เปลี่ยนที่ตัวเราเองก่อน เปลี่ยนในหน่วยงานที่
เรารับผิดชอบก่อน ต่อเมื่อมีโอกาส จึงค่อยร่วมกับภาคีแนวร่วมด าเนินการเปลีย่นแปลงภาพใหญ่ ซึ่งเราควรเนน้
ที่ Tacit Knowledge นั่นคือ ความรู้ที่อยู่กับตัวบุคคล ในสมองของแต่ละคน มาจากประสบการณ์โดยตรงของ           
คน ๆ นั้น และเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้โดยยกระดับ Tacit Knowledge ผ่านการปฏิบัติงานจริง ๆ  สิ่งส าคัญ
คือ “ท ำโดยไม่หวังผลตอบแทน หรือหำผลประโยชน์ใด ๆ” 

  
ควำมรู้มีกี่ประเภท 

 
ความรู้สามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่  ๆ ได้สองประเภท คือ ความรู้ ชัดแจ้ง (Explicit 

Knowledge) และความรู้แฝงเร้น หรือความรู้แบบฝังลึก (Tacit Knowledge) ความรู้ชัดแจ้งคือความรู้ที่เขียน
อธิบายออกมาเป็นตัวอักษร เช่น คู่มือปฏิบัติงาน หนังสือ ต ารา เว็ปไซด์ Blog ฯลฯ ส่วนความรู้แฝงเร้นคือ
ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน ไม่ได้ถอดออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบางครั้งก็ไม่สามารถถอดเป็นลายลักษณ์
อักษรได้ ความรู้ที่ส าคัญส่วนใหญ่ มีลักษณะเป็นความรู้แฝงเร้น อยู่ในคนท างาน และผู้เช่ียวชาญในแต่ละเรื่อง 
จึงต้องอาศัยกลไกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้คนได้พบกัน สร้างความไว้วางใจกัน และถ่ายทอดความรู้ระหว่างกัน
และกัน 

๑. ควำมรู้แบบฝังลึก (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ไม่สามารถอธิบายโดยใช้ค าพูดได้ 
มีรากฐานมาจากการกระท าและประสบการณ์ มีลักษณะเป็นความเช่ือ ทักษะ และเป็นอัตวิสัย (Subjective) 
ต้องการการฝึกฝนเพื่อให้เกิดความช านาญ มีลักษณะเป็นเรื่องส่วนบุคคล มีบริบทเฉพาะ (Context-specific) 
ท าให้เป็นทางการและสื่อสารยาก เช่น วิจารณญาณ ความลับทางการค้า วัฒนธรรมองค์กร ทักษะ ความ
เช่ียวชาญในเรื่องต่าง ๆ การเรียนรู้ขององค์กร ความสามารถในการชิมรสไวน์ หรือกระทั่งทักษะในการสังเกต
เปลวควันจากปล่องโรงงานว่ามีปัญหาในกระบวนการผลิตหรือไม่ 

๒. ควำมรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่รวบรวมได้ง่าย จัดระบบและถ่าย
โอนโดยใช้วิธีการดิจิทัล มีลักษณะเป็นวัตถุดิบ (Objective) เป็นทฤษฎี สามารถแปลงเป็นรหัสในการถ่ายทอด
โดยวิธีการที่เป็นทางการ ไม่จ าเป็นต้องอาศัยการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อถ่ายทอดความรู้ เช่น นโยบายของ
องค์กร กระบวนการท างาน ซอฟต์แวร์ เอกสาร และกลยุทธ์ เป้าหมายและความสามารถขององค์กร 
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คู่มือการจดัการความรู้ 

 

 

 
 

ความรู้ยิ่งมีลักษณะไม่ชัดแจ้งมากเท่าไร การถ่ายโอนความรู้ยิ่งกระท าได้ยากเท่านั้น ดังนั้นบาง
คนจึงเรียกความรู้ประเภทนี้ว่าเป็นความรู้แบบเหนียว (Sticky Knowledge) หรือความรู้แบบฝังอยู่ภายใน 
(Embedded Knowledge) ส่วนความรู้แบบชัดแจ้งมีการถ่ายโอนและแบ่งปนัง่าย จึงมีช่ืออีกช่ือหนึ่งว่า ความรู้
แบบรั่วไหลได้ง่าย (Leaky Knowledge) ความสัมพันธ์ของความรู้ทั้งสองประเภทเป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ได้ 
ต้องอาศัยซึ่งกันและกัน (Mutually Constituted) (Tsoukas, 1996) เนื่องจากความรู้แบบฝังลึกเป็น
ส่วนประกอบของความรู้ทั้งหมด (Grant, 1996) และสามารถแปลงให้เป็นความรู้แบบชัดแจ้งโดยการสื่อสาร
ด้วยค าพูด 

 

 
 

วงจรควำมรู้  (Knowledge Spiral SECI Model) (ของ Nonaka และ Takeuchi) ความรู้
ทั้งแบบแฝงเร้นและแบบชัดแจ้งจะมีการแปรเปลี่ยนถ่ายทอดไปตามกลไกต่าง  ๆ  เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การถอดความรู้ การผสานความรู้ และการซึมซับความรู้ 
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คู่มือการจดัการความรู้ 

 

 

 
 
การจัดการความรู้นั้นมีหลายรูปแบบ มีหลากหลายโมเดล แต่ที่น่าสนใจ คือ การจัดการความรู้ ที่ท าให้

คนเคารพศักดิ์ศรีของคนอื่น เป็นรูปแบบการจัดการความรู้ที่เช่ือว่า ทุกคนมีความรู้ปฏิบัติในระดับความช านาญ
ที่ต่างกัน เคารพความรู้ที่อยู่ในคน เพราะหากถ้าเคารพความรู้ในต าราวิชาการอย่างเดียวนั้น ก็เท่ากับว่าเป็น
การมองว่า คนที่ไม่ได้เรียนหนังสือ เป็นคนที่ไม่มีความรู้ 

 
 

 
 

กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้  
 

เป็นกระบวนการแบบหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงข้ันตอนที่ท าให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้  
หรือพัฒนาการของความรู้ที่จะเกิดข้ึนภายในองค์กร มีขั้นตอนดังนี้ 
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คู่มือการจดัการความรู้ 

 

 

 
 

เครื่องมือกำรจัดกำรควำมรู้  
  

กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ขอน้อมน าพระราชด ารัสของสมเด็จพระมหา
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (รัชกาลที่ 9) ที่ทรงกระแสพระราชด ารัสพระราชทานแก่คณะนักศึกษา
วิทยาลัยการค้า ณ พระราชต าหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันอังคารที่ 11 กันยายน 2516 ความว่า “…ความรู้
นี้เป็นสิ่งที่ส าคัญ จะติดตัวไปส าหรับอนาคต ถ้าผู้ที่มีความรู้ด้านวิชาการพยาบาลที่จะฝกึฝนตนเองใหม้ีความรูใ้น
ชีวิต ในสิ่งที่ดีที่งามที่ควรให้สามารถที่จะปฏิบัติตนวางตัวให้ดีในสังคมได้เพียงไรก็เป็นก าไรเพียงนั้น ก าไรนั้นจะ
เป็นสิ่งที่จะท าให้ชีวิตและอนาคตมีความรุ่งเรืองได้ รวมทั้งจะท าให้บ้านเมืองอยู่ได้ เพราะว่าพลเมืองมีความรู้ 
พลเมืองสามารถที่จะเข้าหากันและกันได้ เพื่อสร้างสังคมที่แข็งแรง สังคมที่มีระเบียบเรียบร้อยและมีความ
มั่นคง...” 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้  
(Knowledge Creation and Acquisition) 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) 

4. การประมวลและกล่ันกรองความรู้  
(Knowledge Codification and Refinement) 

5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 

6. การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) 

7. การเรียนรู้ (Learning) ความรู้น้ันท าให้เกิดประโยชน์กับองค์กรหรือไม่ 
ท าให้องค์กรดีข้ึนหรือไม่ 

มีการแบ่งปันความรู้ให้กันหรือไม่ 

เราน าความรู้มาใช้งานได้ง่ายหรือไม่ 

ความรู้อยู่ ท่ีใคร  อยู่ในรูปแบบอะไร 
จะเอามาเก็บรวมกันได้อย่างไร 

จะแบ่งประเภท หัวข้ออย่างไร 

จะท าให้เข้าใจง่ายและสมบูรณ์อย่างไร 

เราต้องมีความรู้เร่ืองอะไร 
เรามีความรู้เร่ืองน้ันหรือยัง 

1. การบ่งชีค้วามรู้  
(Knowledge Identification) 
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คู่มือการจดัการความรู้ 

 

 
เครื่องมือกำรจัดกำรควำมรู้ ยกตัวอย่าง เช่น (บดินทร์ วิจารณ์, 2547) 
 
1. ชุมชนแนวปฏิบัติ (Communities of Practice – CoP) หมายถึง กลุ่มคนที่มารวมตัวกันอย่าง

ไม่เป็นทางการ ซึ่งเป็นคนในกลุ่มงานเดียวกันหรือมคีวามสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เหมือนกันหรือคลา้ยคลงึกนั 
คนกลุ่มนี้จะมีความไว้วางใจและความเช่ือมั่นในการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ระหว่างกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่  ๆ  ซึ่งชุมชนนักปฏิบัตินี้จะแตกต่างจากการจัดตั้งทีมงานเนื่องจาก

เป็นการร่วมกันอย่างสมัครใจ 
 
๒.  กำรใช้ ท่ีปรึ กษำหรื อ พ่ี เลี้ ย ง  (Mentoring 
System) เป็นวิธีการถ่ายทอดความรู้แบบตัวต่อตัวซึ่ง
เป็นวิธีการหนึ่งในการสอนงานและให้ค าแนะน าอย่าง
ใกล้ชิด นอกจากจะให้ค าปรึกษาในด้านการงานแล้ว 
ยังเป็นที่ปรึกษาในเวลามีปัญหาหรือสับสนที่ส าคัญพี่
เ ลี้ ยงจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดี ในเรื่องพฤติกรรม 
จริยธรรม และการท างานให้สอดคล้องกับความ
ต้องการขององค์กร 
 

๓.กำรทบทวนหลังกำรปฏิบัติ (After Action Reviews – AAR) เป็นกิจกรรมที่ใช้ทบทวนหรือ
ประเมินผลของกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) หรือโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในแต่ละครั้งว่ามีจุดดีจุดด้อย 
รวมทั้งโอกาสและอุปสรรคอย่างไรในการท า CoP หรือโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงในครั้งต่อไปให้ดีข้ึน รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกในกลุ่มได้เสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อการ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับเป้าหมายของกลุ่มและเป้าหมายของสมาชิก 
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ขั้นตอนกำรทบทวนหลังกำรปฏิบัติ (After Action Reviews – AAR) 
 

ตำรำงท่ี 2 ตัวอย่ำงข้อมูลจำกกำรท ำ AAR (After Action Review) 
 

ค ำถำมในกำรท ำ AAR  ผลสรุปท่ีได้จำกกำรท ำ 
AAR  

1. เป้าหมายของการเข้าร่วมโครงการ หรือกจิกรรม หรือ
ชุมชนนักปฏิบัติ ครั้งนี้คืออะไร 

- การเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน 
ครั้งนี้คืออะไร 

2. สิ่งทีบ่รรลเุป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร - สมาชิกส่วนใหญ่ได้รบัความรู้พกิัดด้านนี้เพิ่มข้ึน 
3. สิ่งทีเ่กินความคาดหวังคืออะไร 
 

- การต่อยอดความรู้และดงึศักยภาพที่มีอยู่ใน 
ตัวบุคคลมาใช้เต็มความสามารถ 

4. สิ่งที่ไมบ่รรลเุป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร - ข้อจ ากัดด้าน EK ซึ่งต้องค้นคว้า 
5. คิดจะกลบัไปท าอะไรต่อ - การเผยแพร่ความรู้ และขยายสมาชิกเพิม่ขึ้น 

 
1. ฐำนควำมรู้บทเรียน (Lessons Learned Databases) เป็นการเกบ็ข้อมลูความรู้ต่าง ๆ 

ที่องค์กรมี ไว้ในระบบฐานข้อมูล โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลไดต้ลอดเวลาผ่านระบบอินเทอรเ์น็ต อินทราเน็ต 
หรือระบบอื่น ๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  
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2. วิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice - BP) เป็นการจัดเก็บความรู้และวิธีปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ
ในรูปของเอกสาร ซึง่จัดเก็บข้อมูลขององค์กรในรปูแบบง่ายๆ เพื่อความสะดวกในการค้นหาและน าไปใช้ โดย
จัดท าฐานความรู้ของวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ อาจได้จากการท าการเทียบเคียง (Benchmarking) 

 
3. แหล่งผู้รู้ในองค์กร (Center of Excellence – CoE) เป็นการก าหนดแหล่งผูรู้ใ้นองค์กร 

ซึ่งจะท าให้สามารถทราบว่าจะติดต่อสอบถามผู้รู้ได้ที่ไหน อย่างไร (Expertise Locators) โดยระบุเป็น
ผู้เช่ียวชาญในแต่ละด้าน 

4. กำรเสวนำ (Dialogue) การท า Dialogue เป็นการปรับฐานความคิด โดยการฟังจากผู้อืน่
และความหลากหลายทางความคิดที่เกิดข้ึน ท าให้สมาชิกเห็นภาพที่ใกล้เคียงกัน หลังจากนั้น จึงจัดประชุมหรอื
อภิปรายเพื่อแก้ปัญหาหรือหาข้อยุติต่อไปได้โดยง่าย และผลหรือข้อยุติที่เกิดข้ึนจะเกิดจากการที่เห็นภาพใน
องค์รวมเป็นที่ตั้ง 

5. เวที ถำม - ตอบ (Forum) เป็นเวทีที่ท าให้สามารถตั้งค าถามเข้าไป เพื่อให้ผู้รู้ที่อยู่ร่วมใน 
Forum ช่วยกันตอบค าถามหรือส่งต่อให้ผู้เช่ียวชาญอื่นช่วยตอบ หากองค์กรมีการจัดตั้ง  ชุมชนนักปฏิบัติ 
(Community of Practice-CoP) หรือมีการก าหนด 
แหล่งผู้รู้ในองค์กร (Center of Excellence-CoE) แล้ว 
ค าถามที่เกิดข้ึนจะสามารถส่ง หรือยิงเข้าไปใน Forum 
ซึ่งอยู่ใน CoP หรือ CoE เพื่อหาค าตอบ ในลักษณะ 
“Pull Information” 

 
6. กำรเลำ่เรื่อง (Story Telling) 

เป็นการสร้างความสมดุลระหว่างความน่าสนใจในการ
บรรยายเรือ่งและเนื้อหาที่ต้องการสื่อ 
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ข้อควรค ำนึงถึง ข้อดี และผลท่ีได้จำกกำรเลำ่เรื่อง 
 

1. ตำรำงแห่งอิสรภำพ เป็นตารางส าหรับประเมินตนเอง (หมายถึงประเมินขีดความสามารถ
ของ กลุ่ม) ว่ามีขีดความสามารถหลัก เพื่อการบรรลุเป้าหมายที่พึงประสงค์ในระดับใด ตารางแบ่งออกเป็น 5 
ระดับ คือขีดความสามารถระดับเริ่มต้น (1) ไปจนถึงระดับสูงยิ่ง (5)  

2. ธำรปัญญำ (River Diagram) เป็นผังแสดงการกระจายของระดับขีดความสามารถหลัก
ของวิทยากร/ผู้ที่มีความรู้ในเรื่องนั้น ๆ  ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับขีดความสามารถหลักที่น ามาลงในผัง 
มาจาก “ตารางแห่งอิสรภาพ” หรือตารางระดับขีดความสามารถหลักเพื่อการบรรลุเป้าหมายที่พึงประสงค์  
ความกว้างของล าธาร เป็นตัวบอกความแตกต่างในระดับขีดความสามารถ ระดับขีดความสามารถด้านใดของ
กลุ่มอยู่ค่อนมาทาง “ฝั่งเหนือ” กลุ่มนั้นก็จะอยู่ในฐานะ “ผู้แบ่งปัน” ความรู้ด้านนั้น ระดับขีดความสามารถ
ด้านที่อยู่ค่อนมาทาง “ฝั่งใต”้ บอกให้รู้ว่าในด้านนั้น กลุ่มอยู่ในฐานะ “ผู้เรียนรู้”  

3. บันไดแห่งกำรแลกเปลี่ยน (Ladder Diagram) เป็นผงัแสดงระดับความสามารถปจัจบุัน 
กับระดบั ความปรารถนาที่จะเพิม่ขีดความสามารถของแต่ละกลุ่มที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในขีดความสามารถ
หลัก (Core Competence) เรื่องใดเรื่องหนึง่  
 
กำรเข้ำกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีองค์ประกอบ ดังนี้  
 

1. หัวข้อกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือหัวปลำ (Domain) เป็นหัวข้อที่กลุ่มจะมาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหัวข้อจากงานในหน้าที่ที่ตนเองท าอยู่แล้ว เช่น การสอน เทคนิคการวิจัย การ
ปฏิบัติงานด้านเอกสารของหน่วยงาน เป็นต้น ที่ส าคัญคือ โดยทั่วไปจะมีความเข้มแข็งหากองค์กรสนับสนุน 
ดังนั้น จึงควรเป็นหัวข้อความรู้ที่ตอบสนองต่อภารกิจหลกัขององค์กร และไม่ใช่เป็นหัวข้อที่ถูกสั่งมาจากด้านบน
ที่ท าให้ชุมชนไร้พลังและขาดแรงจูงใจ 
 

                 
 

2. ชุมชน (Community) ในที่นี้หมายถึง กลุ่มชุมชนแนวปฏิบัติที่อยู่ภายใต้ Domain 
เดียวกัน สมาชิกในชุมชนไม่ถูกจ ากัดว่าต้องมีจ านวนเท่าใด หรือต้องท าหน้าที่ 
อะไร แต่ควรประกอบด้วย 

2.1 ผู้บริหำรสูงสุด (CEO) ส าหรับการจัดการความรู้ ถ้าผู้บริหารสูงสุดเป็นแชมเปี้ยน (เห็น
คุณค่า และด าเนินการผลักดัน KM) เรื่องที่ว่ายากก็จะง่าย ซึ่งผู้บริหารสูงสุดควรเป็นผู้ริเริ่ม กิจกรรมจัดการ
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ความรู้ โดยก าหนดตัวบุคคลที่จะท าหน้าที่  “คุณเอื้อ (ระบบ)” ของ KM ซึ่งควรเป็นผู้บริหารระดับสูง เช่น 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 
  2.2 คุณอ ำนวย (Facilitator) ท าหน้าที่เป็น Knowledge 
Facilitator หรือผู้ด าเนินการหลัก เป็นผู้น าการสนทนาและการ
สื่อสารระหว่างสมาชิกตามช่องทางต่าง ๆ  ใช้และกระตุ้นสมาชิก
ให้ใช้เครื่องมือเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  รวมทั้งท าหน้าที่
เสริมแรงให้กับชุมชนตามโอกาส  (คุณอ านวย ต้องไม่ใช่ “คุณ
อ านาจ”)  

 
 
 
 

 
สิ่งท่ีคุณอ ำนวยพึงมี 10 ประกำร ดังน้ี  

 
1. นักขำยฝัน เป็นผู้ที่สามารถสร้างความเข้าใจ และสร้างแรงจงูใจให้กับ “คุณเอื้อ” และ 

“คุณกิจ” ได้ พูดง่ายๆ ก็คือ ต้องเป็น “นักขาย” ทีส่ามารถอธิบายและ “ขายฝัน” ในเรื่อง KM ให้กับผูบ้รหิาร
และผูป้ฏิบัติงานได ้
 

2. วิศวกรกระบวนกำรเรียนรู้ เป็นผู้ที่ออกแบบกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหน่วยงาน
ได้ คือ ท าหน้าที่เป็นนักออกแบบ หรอืเป็น “วิศวกร” กระบวนการ (เรียนรู้) ได ้

3. สถำปนิก นักสร้ำงบรรยำกำศ เป็นผู้ที่สามารถสร้างบรรยากาศที่ดี มีความเป็นกันเอง 
และมีการ ลปรร. ที่ลื่นไหลเป็นไปตามธรรมชาติ เปรียบได้กับบทบาทของ “สถาปนิก” ที่ออกแบบบ้านได้อย่าง
ดี มีการถ่ายเทอากาศ โล่งโปร่งสบาย อยู่แล้วไม่อึดอัด 

4. นักจัดเวที มีทักษะในการตั้งค าถาม จับและสรุปประเด็นได้ พูดง่ายๆ ก็คือ ต้องมีทักษะ
ของการเป็น “นักจัดเวที” หรือผู้ด าเนินรายการอยู่ในตัว 

5. ท่ีปรึกษำ รู้จักเครื่องมือช่วยพัฒนาการเรียนรู้ที่หลากหลายสามารถเลือกใช้เครื่องมือได้
เหมาะสมกับบริบท และกลุ่มเป้าหมาย เรียกได้ว่าต้องมีความสามารถเป็น “ที่ปรึกษา” หรือ “Consultant” ที่
สามารถให้ค าแนะน า และเลือกใช้เครื่องมือได้อย่างเหมาะสม 

6. นักไอที สามารถน าไอทีมาประยุกต์ใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และใช้เผยแพร่ความรู้ได้
อย่างเป็นระบบและทรงพลัง เรียกว่าต้องมีความเป็น “นักไอที” ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ไอทีได้ หรือพูดกับฝ่าย
ไอทีรู้เรื่อง 

7. นักวิเครำะห์ สามารถวิเคราะห์การเปลีย่นแปลงที่เกิดข้ึนได้ ทั้งในเชิงวัฒนธรรมองค์กร ทั้ง
ก่อนและหลังการใช้ KM ซึ่งหมายถึงต้องมีคุณสมบัติของการเป็น “นักวิเคราะห์” อยู่ด้วย 

8. นักประเมินผล สามารถติดตาม ประเมินผลการใช้ KM ได้ เป็นบทบาทในฐานะ “นัก
ประเมินผล” ที่จะต้องคอยติดตามประเมินการท างานเป็นระยะ ๆ  และสามารถน าข้อมูลย้อนกลับมาใช้ปรับ
การท างานได้ 

12 



คู่มือการจดัการความรู้ 

 

9. นักสร้ำงเครือข่ำย สามารถผลักดันให้เกิดเครือข่ายในลักษณะของ “ชุมชนนักปฏิบัติ 
(CoP)” ซึ่งก็คือคุณสมบัติในลักษณะที่เป็น “นักพัฒนา” หรือ “นักสังคม” นั่นเอง 

10.  นักพัฒนำ รู้จักใช้หลักการให้รางวัล การชมเชยยกย่อง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่ต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งก็คือ บทบาทในฐานะ “นัก HR” หรือนักพัฒนาองค์กร 

 
2.3 คุณเอ้ือ เป็น Chief Knowledge Officer คือ ผูบ้รหิารระดบัสงูขององค์กรที่คอย

เอื้อเฟื้อใหเ้กิดบรรยากาศร่วมแรงร่วมใจในการเรียนรู้    
    
คุณสมบัติของคุณเอ้ือท่ีพึงมี คือ CLICK 
        1. ความรอบคอบ (Cautious) 
        2. ความเป็นผู้น า (Leadership) 
        3. ความมีไหวพริบปญัญา (Intelligent) 
        4. ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร (Communicate) 
        5. ความรู้ (Knowledge) 
 
 

  
                  2.4 คุณลิขิต (Note taker) เป็น
Community Historian ท าหน้าที่สรุปประเด็น
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และตรวจสอบสิ่งที่จด
บันทึกเป็นระยะ รวมทั้งช่วยผู้น ากลุ่ม เพื่อความ
ต่อเนื่องของหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
จัดท าสรุปสิ่งที่จดบันทึก จากนั้นน าเสนอกลุ่มเพื่อ
พิจารณา และรวบรวมความรู้ต่าง ๆ เก็บไว้ในคลัง
ความรู้ (Knowledge Assets) ของชุมชน ที่ส าคัญ
คือ ต้องเป็นผู้ เปลี่ยน ความรู้ซ่อนเร้น (Tacit 
knowledge)  ให้ เป็นความรู้ เด่น ชัด (Explicit 
Knowledge) ที่สมาชิกสามารถน าไปใช้    

         ประโยชน์ได ้
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                    2 . 5  คุณกิ จ  เ ป็ น  Member ห รื อ 
Knowledge Practitioner นั่นคือ “สมาชิกของชุมชน” ที่
ท าหน้าที่แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการ
ท างานตามหัวข้อความรู้เป็นผู้ปฏิบัติโดยตรง ซึ่งจะต้องมี
ส่วนร่วมในการอภิปราย เสนอประเด็น วิธีแก้ปัญหา และ
หาวิธีที่ท าให้ชุมชนเข้มแข็งยิ่งข้ึน คุณกิจควรมีจ านวนไม่
มากหรือน้อยเกินไป หากมีน้อยจะท าให้การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อยู่ในวงจ ากัด และหากมีมากเกินไป พันธะและ
ความสนิทสนมระหว่างสมาชิกอาจไม่แข็งแรงพอและเป็น
อุปสรรคต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้  นอกจากนี้ อาจมี
ผู้เช่ียวชาญในหัวข้อความรู้นั้น ๆ เข้ามามีส่วนร่วมเป็นครั้ง
คราวก็ได ้ 
        
 
 
ทักษะคุณกิจท่ีพึงมี 

1. กำรฟัง พร้อมจะรับความรู้ใหม่ๆ หรือเรียนรู้
ตลอดเวลา 

2. กำรพูด บอกเล่าความคิด ความรู้สึก ความเข้าใจ สื่อสารได้อย่างชัดเจน และพูดเชิงบวก 
3. กำรคิด คิดเชิงบวก มองโลกในแง่ดี รู้จักช่ืนชมยินดี 
4. กำรจับประเด็น สามารถท าความเข้าใจ จดบันทึก และถอดบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ 
  

                 2.5 คุณประสำน (Network Manager) เป็นผู้ที่คอยประสานเช่ือมโยงเครือข่ายการจัดการ
ความรู้ระหว่างหน่วยงาน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงที่กว้างข้ึน เกิดพลังร่วมมือทางเครือข่ายในการ
เรียนรู้และยกระดับความรู้แบบทวีคูณ 
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คู่มือการจดัการความรู้ 

 

 
3. แนวปฏิบัติ (Practice) คือผลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนที่ “คุณลิขิต” ได้

บันทึกไว้ เป็นคลังความรู้ที่ผ่านการสังเคราะห์ จัดเก็บ ปรับปรุง ถ่ายทอดโดยชุมชนเอง ที่สมาชิกสามารถน าไป
ปฏิบัติได้  ซึ่ง “แนวปฏิบัติที่ดีไม่ใช่ทฤษฎีแต่เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้จริง และได้ผลจริง” 
 
 หมำยเหตุ : ผู้บริหารสูงสุด คุณเอื้อ และคุณประสาน จะไม่ได้อยู่ในกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
แต่เป็นผู้ท าให้เกิดบรรยากาศร่วมแรงร่วมใจในการเรียนรู้ และเป็นผู้คอยประสานเช่ือมโยงเครือข่าย     

 
ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรเข้ำกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือชุมชนนักปฏิบัติ 
 
1. ตั้งเป้ำหมำย (Knowledge Vision)  คือ การระดมความคิดว่าโดเมนที่เลือก ต้องการท าเพื่อให้

บรรลุผลอะไร  ชุมชนจะต้องมีความรู้ความสามารถหลัก (Core  Competency) อะไรบ้าง  
2. กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge  Sharing) คือ การแลกเปลี่ยนความรูเ้พื่อน าไปปฏิบัติ มี 3 

ช่วง ดังนี ้
      2.1. กำรเรียนรู้ก่อนท ำ คือ เรียนรู้จากแนวปฏิบัติที่มอียู่แลว้ของหน่วยงาน หรอืที่อื่นซึง่เป็น
แบบอย่างที่ดี (Best  Practice) ซึง่สามารถหาไดจ้ากเอกสาร คู่มือ ต ารา เว็ปไซต ์หรอืปรึกษาผูรู้้จากภายนอก  

 
(Explicit  Knowledge)  หรอืจากประสบการณ์การท างานที่ผ่านมาของสมาชิกแต่ละคน 
(Tacit  Knowledge)   
   2.2 กำรเรียนรู้ระหว่ำงท ำ คือปรบัปรุงแนวปฏิบัติแล้วลองเอาไปปฏิบัติดู น าสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการฝึก
ปฏิบัติมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนสมาชิกในชุมชนนักปฏิบัติอีกครัง้ 

2.3 กำรเรียนรู้หลังท ำ เมื่อได้ปฏิบัติไปสักช่วงหนึ่งก็น ามาสรุป ข้อดี-ข้อเสียต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน เพื่อเก็บ
สะสมสาระความรู้ดังกล่าวไว้เป็นตัวอย่างหรือกรณีศึกษาส าหรับการท างานอื่น ๆ  ในโอกาสต่อไป หรือเพื่อ
จัดท าเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นบรรทัดฐานของชุมชน ซึ่งแนวปฏิบัติน้ีในอนาคตก็อาจมีการปรับปรุงได้อีกเรื่อย ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    วิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
   1. เราต้องท าความเข้าใจว่าหัวข้อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
หรือหัวปลา คืออะไร ต้องการบรรลุเป้าหมายอะไร 
   2. เตรียมข้อมลูทีเ่กี่ยวข้อง และให้ความร่วมมือใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้                    
   3. เล่าเรื่องจากประสบการณ์จริง เป็นผูฟ้ังที่ดี ตั้งใจ
ฟังขณะที่ผูอ้ื่นเล่า ไม่พูดขัด ไม่พูดแย้ง           
   4. ร่วมระดมความคิดเห็น สังเคราะห์ความรู ้
    ให้บรรลุเป้าหมาย  ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี 
    5. ถอดบทเรียน และสรปุผล          
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ที่เราต้องเข้าใจ การจัดการความรู้ โดยใช้เครื่องมือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไม่ใช่ท าครั้งเดียว

แล้วได้ผล แต่ต้องท าเป็นนิสัย เป็นวัฒนธรรม มีการค้นหา คิดค้น หาวิธีการที่ท างานให้ดีข้ึน เป็นการด าเนินการ 
หากท าเป็น จะเห็นผล โดยท าไปใช้ไป แล้วผลที่ได้นั้นก็จะดีเยี่ยม 

สิ่งส ำคัญ เราควรเน้นความรู้ปฏิบัติ How to ผลอย่างไรที่เราท าได้อย่างนั้น ที่ส าคัญ คือ ท า
ให้ดู หรือ เล่าเป็นเรื่องราว ในกระบวนการเล่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลายครั้ง คนในระดับปฏิบัติการ มีทีเด็ด แต่
บางครั้งก็ไม่มีใครถามเลย 

4. กำรถอดบทเรียน หรือกำรถอดควำมรู้ (Lesson distilled) คือ เทคนิคการจัดการ
ความรู้รูปแบบหนึ่งที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มที่เป็นระบบเพื่อสกัดความรู้ฝังลึกในตัวคน และองค์ความรู้
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออกมาเป็นบทเรียนที่สามารถน าไปสรุปและสังเคราะห์เป็นเอกสารชุดความรู้ คู่มือ 
ต ารา และแนวปฏิบัติที่ดีได้ ซึ่งบุคคลอื่นสามารถเรียนรู้และน าไปรับใช้ในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
 
 
 
 

 
ประเภทของกำรถอดบทเรียน 
 
1. กำรถอดบทเรียนท้ังโครงกำร ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการ การวางแผน กระบวนการ

ด าเนินงาน และผลที่ได้จากโครงการ ตรงนี้จะเน้น ปัจจัยเงื่อนไขที่เป็นเหตุ ท าให้เกิดผล เทคนิคที่ใช้ คือ 
retrospect คือ การถอดบทเรียนหลังด าเนินงาน และ summative evaluation ก็คือ ถอดจากผลสรุปของ
การประเมินก็ได้ 

2. กำรถอดบทเรียนเฉพำะประเด็น เลือกประเด็นใดประเดน็หนึ่ง หรือกลุ่มประเด็นที่มี
ความส าคัญต่อการพัฒนายกระดบัการท างานโครงการ หรือประเด็นที่มผีลต่อการบรรลุความส าเร็จของ
โครงการในอนาคต เทคนิคที่ใช้ คือ AAR (After Action Review), OM (Outcome Mapping) และ EE 
(Empowerment Evaluation) 
 

วงจรกำรถอดบทเรียน 
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1. รวบรวมวิเครำะห์ (ถอดสิ่งที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ออกมา) โดยสกัดมาจาก สิ่งที่ผ่านการ
ท างาน ผ่านคน ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านภูมิปัญญาที่มีเหล่านั้นกระบวนการถอดบทเรียน  จึงเป็น

กระบวนการที่เอาความรู้จากการท างานมาใช้ มาเป็น
แนวปฏิบัติ และเป็นต้นทุนในการบริหารจัดการใน
เรื่องที่ยาก และซับซ้อนต่อไป หมายถึงว่า เราก าลัง
ถอดบทเรียนเพื่อที่จะไปบริหารจัดการการท างานของ
ตนเอง และองค์กรต่อไป 
       2. สังเครำะห์และเผยแพร่ โดยสังเคราะห์
ข้ึนมาเป็นองค์ความรู้ เป็นชุดความรู้  และน าไป
เผยแพร่ 
       3. ทดลอง/ปรับ/และประยุกต์ หลังจากชุด
ความรู้ ก็สามารถน าไปทดลอง ปรับประยุกต์ใช้ให้
เหมาะกับตนเอง ให้เหมาะกับบริบทขององค์กร เสร็จ
แล้วก็น ามาสร้างเป็นแผนงาน หรือแผนกลยุทธ์ต่อไป 

 
 
 

 
       4. น ำไปใช้  กับตนเองและองค์กร 

 
ขั้นตอนกำรถอดบทเรียน 

 
ข้ันแรกต้องมีการออกแบบการถอดบทเรียน มีการก าหนดกรอบของการถอดบทเรียน ก าหนดรูปแบบ 

เลือกเทคนิค ก าหนดปฏิทิน/ระยะเวลา ด าเนินการถอดบทเรียน ซึ่งอาจเฉพาะประเด็น  หรือทั้งโครงการ 
หลังจากนั้นเป็นข้ันตอนของการสื่อสารการถอดบทเรียน คือ การบันทึกบทเรียน เมื่อบันทึกได้ ก็จะพัฒนาเป็น
ชุดความรู้ สุดท้าย คือ ติดตาม น าบทเรียนไปใช้ 

 
สิ่งส ำคัญท่ีสุดส ำหรับกำรถอดบทเรียน 

        
1. การเรียนรู้เกิดข้ึนตลอดโครงการ 
2. การให้ความส าคัญกับการวางแผนเพื่อความส าเร็จในอนาคต น าบทเรียนไปวางแผน และสามารถ

น าแผนงานไปสู่การปฏิบัติได้จริง 
3. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ปรับวิธีคิด บางคนที่อัตตาสูง หรือไม่ยอมใคร  จะได้เกิดการเรียนรู้ 

และฟังมากข้ึน ฟังทั้งวิธีคิด วิธีการท างาน ที่เขาท าดี  อาจเลียนแบบ เพื่อยกระดับการท างานของเรา และ
ท างานอย่างกว้างขวาง พูดคุย ยกระดับการปฏิบัติให้เป็นชุดความรู้ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

 
5. เก็บเข้ำแหล่งควำมรู้ (Knowledge  Asset)  คือ การน าเอาความรู้หรือแนวปฏิบัติที่เกิดจากการ 

“ถอดบทเรียน” หรือ “การถอดความรู้” จากประสบการณ์การท างานมาเก็บไว้เป็นแหล่งความรู้หรือขุมทรัพย์
ความรู้  โดยรวบรวม บันทึก จัดกลุ่ม แบ่งหมวดหมู่  และน าเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดเก็บเป็น “ศูนย์ความรู้” 
( Knowledge  Center)   เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด ความ ชัด เ จ นแล ะแล ก เ ปลี่ ย น ได้ ง่ า ย   ร วม ถึ ง ก า ร น า เ อ า 
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ความรู้ที่เก็บไว้ไปใช้งานและต่อยอด  ความรู้เหล่านี้จะเป็น “ทุนทางปัญญา” หรือ “สินทรัพย์” ที่องค์กรจะ
น าไปประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์  กระบวนการ  วิธีการใหม่  หรือปรับปรุงของเก่าให้เกิดคุณค่าและมูลค่า  ซึ่งก็จะ
เกิดการเรียนรู้ที่เป็นความรู้ฝังลึก (Tacit  Knowledge) ที่ยกระดับข้ึนไปอีกในตัวบุคคล โดยเราสามารถเก็บ
ความรู้หรือแนวปฏิบัติที่เกิดจากการ “ถอดบทเรียน” หรือ “การถอดความรู้” นั้น ไว้ในบล็อก หรือเว็บไซต์ 
หรือแฟ้มเอกสาร เช่น http://www.km.chiangraipao.go.th 
 
ขั้นตอนกำรปฏิบัตงิำนกำรจัดกำรควำมรู้ 
 

1. กำรแต่งตั้งคณะท ำงำนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย การ
ด าเนินงานการจัดการความรู้ โดยท างานภายใต้คณะท างานด าเนินงานการจัดการความรู้ ซึ่งงานจัดการความรู้
มีต าแหน่งเป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ ติดต่อ ประสานงาน, เขียนแผนการจัดการความรู้, ด าเนินงาน
ตามแผนการจัดการความรู้ เช่น เขียนโครงการ/กิจกรรม จัดอบรม , เตรียมรายงานการประชุมและบันทึก
รายงานการประชุม 

 

แผนภูมิท่ี 1 (Flow chart) กำรปฏิบัติงำน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2. แผนกำรจัดกำรควำมรู้ โดยงานจัดการความรู้มหีน้าที ่
 

2.1 ร่ำงแผนกำรจัดกำรควำมรู้ ตามประเด็นหรือหัวข้อ (Them) ที่ต้องการพัฒนาตลอด
ปีงบประมาณ และสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีของระเบยีบ/หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากร ตัวช้ีวัดของแบบ
ประเมินประสิทธิภาพขององค์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (Local Performance Assessment: LPA) เช่น 
ปีงบประมาณ2559 ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ข้อ 2.23 การสร้างองค์กรเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

2.2 เผยแพร่แผนกำรจัดกำรควำมรู้ โดยน าแผนการจัดการความรู้ที่คณะท างานด าเนินงาน
การจัดการความรู้ได้ลงมติพิจารณา มาเผยแพร่ต่อบุคลากรภายในและภายนอกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงรายให้รับทราบ โดยผ่านช่องทางดังนี้ เว็บไซต์/สื่อ และประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย 

แผนภูมิท่ี 2 (Flow chart) กำรปฏิบัติงำน 

ท าหนังสือประสานค าสัง่แต่งตั้งบุคลากรเป็นคณะท างานด าเนินงานการจัดการความรู้  
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงราย ไปยังส านัก/กอง 

 นายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดเชียงรายลงนาม 

ส่งค าสัง่ไปยัง คณะท างานทุกคน 
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3.  กำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรจัดกำรควำมรู้  ดังนี้ 
3.1 เขียนโครงกำร / กิจกรรม ตำมแผนกำรจัดกำรควำมรู้ที่ก าหนดไว้ จากนั้นขออนุมัติ

โครงการ ท าหนงัสือเชิญเชิญวิทยากร/บุคลากรภายในองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดเชียงรายทีเ่กี่ยวข้อง จัดหา
สถานที่จัดโครงการทีเ่หมาะสม โดยเฉพาะห้องที่มีพื้นเรียบ สามารถเคลื่อนย้ายโต๊ะ เก้าอี้ได้ เนื่องจากในการจัด
กิจกรรมทุกครัง้ต้องมีการเข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

3.2  สรำ้งเวทีในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยผ่ำนกำรจัดประชุม/ ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
อบรม และสัมมนำ ตำมโครงกำร/ กิจกรรมท่ีก ำหนดไว้  (ข้อ 3.1) โดยใช้เครื่องมอืการจัดการความรู้ ซึ่งต้อง
ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และการประเมินโครงการที่ชัดเจน  

3.3  สรุปรำยงำนกำรประชุม/ ประชุมเชิงปฏิบัติกำร อบรม สัมมนำ และประเมิน
โครงกำร เพื่อรายงานต่อผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม 

3.4  บันทึกกิจกรรมของกำรประชุม/ ประชุมเชิงปฏิบัติกำร อบรม และสัมมนำ ลงใน
บล็อกหรือเว็บไซต์ เช่น http://www.suphan.dusit.ac.th/ เว็บไซต์หน่วยงาน และเว็บไซต์ชุมชนนัก
ปฏิบัติการจัดการความรู ้

ร่างแผนการจัดการความรู ้

ท าหนังสือเชิญประชุมไปยังคณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้  
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงราย 

เตรียมวาระการประชุม/ เอกสารการประชุม/ ขอสถานที่ประชุม 

จัดประชุม 

แผนการจัดการความรู ้

เผยแพร่แผนการจัดการความรู้ โดยใช้เว็บไซต์/สื่อ และประชาสัมพันธ์ของ
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงราย 

น าผลการด าเนินงานจากปีงบประมาณทีผ่่านมาจัดท าแผนพฒันาปรบัปรุงการด าเนินงาน  
และรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะท างานด าเนินงานการจัดการความรู ้
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แผนภูมิท่ี 3 (Flow chart) กำรปฏิบัติงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

4. กำรติดตำมและประเมินผลควำมส ำเร็จของกำรจัดกำรควำมรู้ ในแต่ละโครงกำร/ กิจกรรม โดย
ในแต่ละโครงการ/ กิจกรรม ต้องมีการติดตามและประเมินผลความส าเร็จของโครงการ/  กิจกรรมไปยัง
ผู้เข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรม 
 

แผนภูมิท่ี 4 (Flow chart) กำรปฏิบัติงำน 
 

 
 

 
 
 
 
 

เขียนโครงการ/กจิกรรม ตามแผนการจัดการความรู้ (จัดประชุม/ประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 
อบรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้) 

ท าหนังสือเชิญข้าราชการ ลกูจ้าง พนักงานจ้างภายใน 
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงรายที่เกี่ยวข้อง และสถานที ่

ขออนุมัติโครงการ 

สรปุรายงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ /ประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม สัมมนา และ
ประเมินโครงการ และเสนอต่อผูบ้รหิารและผูเ้ข้าร่วมประชุม 

   จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม และสมัมนา โดยใช้
เครื่องมือและกระบวนการจัดการความรู ้

บันทึกกจิกรรมของการประชุม/ ประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม และสมัมนา ลงใน
บล็อกหรือเว็บไซต ์

โครงการ / กิจกรรม 

การต่อยอด 
 

ติดตามไปยังผูเ้ข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม 

การน าไปใช้  
 

ประเมินหลงัโครงการ/ กจิกรรม 
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5. กำรรำยงำนผลกำรจัดกำรควำมรู้และประเมินผลกำรจัดกำรควำมรู้  โดยการรวบรวมสรุป
โครงการที่ได้ด าเนินการทั้งหมดจากแผนการจัดการความรู้ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลส าเร็จของ
โครงการ เพื่อรับการตามตัวบ่งช้ี  
 

แผนภูมิท่ี 5 (Flow chart) กำรปฏิบัติงำน 
 
 
 
 
 

 

 

6. กำรน ำผลกำรประเมินไปปรับใช้ในกำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนงานปกติ และปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ในปีถัดไป ซึ่งคณะกรรมการประเมินตรวจประเมินฯ 
จะให้ข้อเสนอแนะ จุดอ่อน หรือสิ่งที่ควรปรับปรุง ดังนั้นงานจัดการความรู้ต้องน าข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาจัดท า
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Manangement Plan) และเสนอต่อคณะท างานด าเนินงานการจัดการ
ความรู้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
 
 
 
 

 

แผนภูมิท่ี 6 (Flow chart) กำรปฏิบัติงำน 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

รวบรวมสรปุโครงการที่ได้ด าเนินการทั้งหมดจากแผนการจัดการ
ความรู้ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลส าเรจ็ของโครงการ 

รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินต่าง ๆ 
 

ผลการประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ 

จัดท าแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Manangement Plan) 

เสนอต่อคณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 

ปรับแผนการจัดการความรู้ในปีต่อไป 

ผลจากการน าไปใช้ 
 

ผลการต่อยอด 
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1. ตัวชี้วัดท่ี KM: ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดกำรควำมรู้ (KM)  
 

2. หน่วยวัด: ระดับ 
 

3. น้ ำหนัก: ร้อยละ.... 
 

4. ค ำอธิบำยตัวชี้วัด: 
ระดับความส าเรจ็ของการจัดการความรู้ของหน่วยงาน พิจารณาความส าเร็จจากการใช้แนวคิด หรือน า

เครื่องมือการจัดการความรูม้าประยุกต์ใช้การปฏิบัติงาน เพือ่พัฒนางานให้มีคุณภาพมากข้ึน พัฒนาคนใหม้ี
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัตงิานมากยิง่ข้ึน มีกระบวนการ ดังนี ้

1. จัดท าแผนการจัดการความรู้ อย่างน้อย 1 เรื่อง โดยเลือกเครื่องมือการจัดการความรู้ตามความ
เหมาะสมของงาน (อย่างน้อย 1 เครื่องมือ/หัวข้อความรู้) ได้แก่ (1) การถอดบทเรียน ได้แก่ ถอดบทเรียนจาก
ตัวคน (ในกรณีผู้รู้ที่มีประสบการณ์สูงและงานนั้นมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงานบ่อย)  และถอดบทเรียน
จากโครงการ/จากการด าเนินงาน (2) การจัดตลาดนัดความรู้ (3) การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (4) ชุมชนนัก
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ปฏิบัติ (CoP) (5) การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) (6) การใช้มาตรฐานเปรียบเทียบ (Benchmarking) (7) การ
พัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (R2R) เป็นต้น 

2. ด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ที่ก าหนดไว้ และรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตาม
แผนการจัดการความรู้  

3. รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
ประชุมคณะท างานจัดการความรู้ (KM Team) ของหน่วยงาน  

4. จัดท าคู่มือการปฏิบัตงิานอย่างน้อย 1 เรื่อง ทีส่อดคลอ้งกับแผนการจัดการความรูท้ี่ก าหนด 
5. สรุปบทเรียนตามแผนที่ก าหนด  
 

5.  สูตรกำรค ำนวณ: คิดคะแนนเป็นระดบัข้ันตอนที่ก าหนด 
 

6.  เกณฑ์กำรให้คะแนน:  
ก าหนดเป็นระดบัข้ันของความส าเรจ็ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ข้ันตอน พิจารณาจาก

ความก้าวหน้าของข้ันตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละข้ันตอน ดังนี้ 
 

ชื่อตัวชี้วัด ระดับ
คะแนน 

ระดับขั้นของควำมส ำเร็จ  
ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นตอนท่ี 5 

ระดับ
ความส าเรจ็ของ
การจัดการ
ความรู้ของกลุ่ม
งาน (KM) 

1 ✓     
1 ✓ ✓    
1 ✓ ✓ ✓   
1 ✓ ✓ ✓ ✓  
1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
7.  เง่ือนไขของตัวชี้วัด: ไม่มี 
 

8.  ข้อมลูพ้ืนฐำนประกอบตัวชี้วัด: 
 
 

 

9.  รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน: 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต ปีงบประมำณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 2561 
ระดับความส าเรจ็ของการ
จัดการความรู้ของส านัก/กอง
ที่มีความรู้/รับผิดชอบในเรื่อง
ที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้น ๆ  
(Knowledge 
Management: KM) 

ระดับ - 
(อย่างน้อยกลุ่มละ 1 เรือ่ง) 

ขั้นตอน
ท่ี 

รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน คะแนน เอกสำร/หลักฐำนกำรประเมินผล 
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10. เป้ำหมำย: ด าเนินการทุกข้ันตอนแล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณนั้น ๆ  
 
 
 
 
 
11.  แหล่งข้อมูล/ วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล:  

11.1 ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัดของกลุม่งาน จัดท า รวบรวมและจัดสง่เอกสาร ได้แก่ แผนการจัดการความรู้ 
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ถอดความรู้จากผูรู้้หน่วยงาน สกัดความรู้จาก
การถอดบทเรียน และสรุปบทเรียนการจัดการความรู้ 

11.2 ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัดของหน่วยงาน ร่วมด าเนินการ รวบรวมข้อมูล สรุปเสนอผูบ้รหิาร และจัดสง่
คณะกรรมการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบรุี 

 
12.  ควำมถี่ในกำรจัดเก็บข้อมูล:  

ภายใน เดือนตุลาคม  - ธันวาคม ของปีงบปีงบประมาณนั้น 
 
13.  ผู้ก ำกับตัวชี้วัด  

1 จัดท าแผนการจัดการความรู้ อย่างน้อย 1 เรื่อง 
โดยเลือกเครื่องมอืการจัดการความรู้ตามความ
เหมาะสมของงาน 

1 แผนการจัดการความรู้  

2 ด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ทีก่ าหนดไว้ 
และรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตาม
แผนการจัดการความรู้  

1 รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน
ตามแผนการจัดการความรู้ พร้อมแนบ
เอกสารหลักฐานการด าเนินงาน เช่น 
สรปุผลการประชุม, ภาพถ่าย เป็นต้น  

3 รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนการ
จัดการความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
ประชุมคณะท างานจัดการความรู้ (KM Team) 
ของหน่วยงาน  

1 รายงานความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานตามแผนการจัดการ
ความรู้ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
การด าเนินงาน เช่น สรุปผลการ
ประชุม, ภาพถ่าย เป็นต้น  

4 จัดท าคู่มือการปฏิบัตงิานอย่างนอ้ย 1 เรื่อง ที่
สอดคล้องกบัแผนการจัดการความรูท้ี่ก าหนดไว้  
 

1 คู่มือการปฏิบัติงาน 1 เรื่อง  

5 สรปุบทเรียนตามแบบฟอรม์ที่ก าหนด ได้แก่ 
- ถอดความรู้จากผู้รูห้น่วยงาน (เฉพาะกรณีที่
เลือกเครือ่งมอืการถอดบทเรียนจากตัวคน) 
- สกัดความรู้จากการถอดบทเรียน  
- สรุปบทเรียนการจัดการความรู ้

1 สรปุบทเรียนตามแบบฟอรม์ที่
ก าหนด  
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คู่มือการจดัการความรู้ 

 

ระดับ
หน่วยงำน: ............................................................................................................................. ............... 

 
ชื่อผู้ก ำกับตัวชี้วัด ต ำแหน่ง เบอร์โทรติดต่อ 

   
   

 

ระดับกลุ่มงำน: (หัวหน้ากลุม่งาน) 
 

ชื่อผู้ก ำกับตัวชี้วัด ต ำแหน่ง เบอร์โทรติดต่อ 
   
   

 
14. ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด :  

ระดับ
หน่วยงำน : ........................................................................................................................................... 

 
ชื่อผู้ก ำกับตัวชี้วัด ต ำแหน่ง เบอร์โทรติดต่อ 

   
   

 
 
 
 
 
 

ระดับกลุ่มงำน: (คณะท างานจัดการความรู้/ ผู้รบัผิดชอบการจัดการความรู้ของกลุม่งาน) 
 

ชื่อผู้ก ำกับตัวชี้วัด ต ำแหน่ง เบอร์โทรติดต่อ 
   
   



คู่มือการจดัการความรู้ 
 
 

 

แบบฟอร์ม แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) 
ชื่อกลุ่มงาน                        ส่วนราชการ          
ชื่อเรื่องการจัดการความรู้                    
เป้าหมายการจัดการความรู้                    
ยุทธศาสตร์ที่                     
ล ำดับ กิจกรรม/ข้ันตอน 

กำรจัดกำรควำมรู้ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร ปีงบประมำณ 2558 - 2561 เครื่องมือกำร

จัดกำรควำมรู้ 
ตัวช้ีวัดกิจกรรม กลุ่ม 

เป้ำหมำย 
งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. 
58 

พ.ย. 
58 

ธ.ค. 
58 

ม.ค. 
59 

ก.พ. 
59 

มี.ค. 
59 

เม.ย. 
59 

พ.ค. 
59 

มิ.ย. 
59 

ก.ค. 
59 

ส.ค. 
59 

ก.ย. 
59 

1                   

2                   

3                   

4                   

 

ผู้จัดท า  .................................................................... 
           (.................................................................) 
ต าแหน่ง .................................................................. 
         (ผู้รับผิดชอบการจัดการความรู้/ KM Team) 
วันท่ีจัดท า ................./......................../................... 

ผู้เสนอ  ................................................................... 
              (............................................................) 
ต าแหน่ง .................................................................. 
            (หัวหน้ากลุ่ม............................................) 
วันท่ีเสนอ ...................../....................../.................. 

ผู้อนุมัติ  ........................................................... 
          (............................................................) 
ต าแหน่ง............................................................. 
วันท่ีอนุมัติ ................./..................../................ 

 

 
 
***หมายเหตุ ระบุประเภทของงานที่น ามาใช้ในการจัดการความรู้ให้ชัดเจนว่าเป็นงานวิจัย/โครงการ/กิจกรรม/อ่ืน ๆ ที่สามารถถอดองค์ความรู้ได้ เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานและสามารถ        
ขยายผลการปฏิบัติงานสู่งานอ่ืนได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 
 
 

 



คู่มือการจดัการความรู้ 

 

 
แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรจัดกำรควำมรู้  

ตำมแผนกำรจัดกำรควำมรู้ เรื่อง ................................................................................................................   
ส ำนัก/กอง...................................................................... 

 

กิจกรรม/ข้ันตอน 
กำรจัดกำรควำมรู้ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 - 2561) 
ผลผลิต 

วัน เดือน ปี    
ที่ด ำเนนิกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ต.ค. 
58 

พ.ย. 
58 

ธ.ค. 
58 

ม.ค. 
59 

ก.พ. 
59 

มี.ค. 
59 

เม.ย. 
59 

พ.ค. 
59 

มิ.ย. 
59 

ก.ค. 
59 

ส.ค. 
59 

ก.ย. 
59 

1.                  
2.                  

3.                  
4.                  

 
 

ผู้รายงาน  .................................................................... 
             (.................................................................) 
ต าแหน่ง ...................................................................... 
          (ผู้รับผิดชอบการจัดการความรู้/ KM Team) 
วันท่ีจัดท า ...................../......................../................... 

ผู้ตรวจทาน  ................................................................... 
                  (............................................................) 

ต าแหน่ง ........................................................................ 
         (หัวหน้าหน่วยงาน............................................) 
วันท่ีเสนอ ........................./....................../.................. 

 
 
 
***หมายเหตุ ระบุประเภทของงานที่น ามาใช้ในการจัดการความรู้ให้ชัดเจนว่าเป็นงานวิจัย/โครงการ/กิจกรรม/อ่ืน ๆ ที่สามารถถอดองค์ความรู้ได้ เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานและสามารถ        
ขยายผลการปฏิบัติงานสู่งานอ่ืนได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 
 
 
 
 



 

 

คู่มือการจดัการความรู้ 
 

 

หน้าท่ีในการด าเนินงานของคณะท างานการจัดการความรู้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 

ชื่อ/ต ำแหน่งท่ีรับผิดชอบในคณะท ำงำนกำรจัดกำรควำมรู้ 

 เอกสำรหมำยเลข 2 
บทบำทและหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบในภำระงำน 

คณะท ำงำนกำรจัดกำรควำมรู้ 
 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 

 
   เป็นผู้บรหิารการจัดการความรู้ (Chief Knowledge 
Officer หรือ CKO)  
อ ำนำจหน้ำท่ี 
  1. อ านวยการ ก ากับ ดูแล และติดตามผลการ
ด าเนินงานของทมีงานจัดการความรู้ (Knowledge 
Management Team หรือ KM Team)  
  2. พิจารณาอนุมัติการก าหนดขอบเขต เป้าหมายและ
แนวทางการจัดการความรู้ และแผนการจัดการความรู้ให้
สอดคล้องกบับริบทขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย เพือ่สนบัสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร 
  3. พิจารณาสนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณในการ
ด าเนินงานด้านการจัดการความรู ้
  4. แต่งตั้งทีมงาน คณะท างาน และคณะกรรมการ
เพิ่มเตมิ เพื่อมอบหมายใหร้ับผิดชอบการด าเนินงาน
กิจกรรมการจัดการความรู ้

         
  ผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ ทุก
ส านัก/กอง ในสังกัด อบจ.เชียงราย 
  

 กลุ่มคุณเอื้อ 



 

 

คู่มือการจดัการความรู้ 
 

 

 
 

 
   การติดตามโครงการ (Project monitoring) เป็นการ
ตรวจสอบและติดตามผลของโครงการประกอบด้วย 
1. การติดตามความก้าวหน้า 
2.  การเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ เป็นจริงกับผลลัพ ธ์ที่
พยากรณ์ไว้ 
3. การวิเคราะห์ผลกระทบ 
4.  ก า ร ป รับปรุ ง กา รประ เมิ น โค ร งกา ร  ( Project 
evaluation) เป็นการประเมินความก้าวหน้าของแผนโดย
เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริง (Actual results) กับ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งจะท าให้ทราบว่าโครงการที่ก าลัง
ด าเนินการอยู่ประสบผลส าเร็จหรือไม่ มีปัญหาหรือ
อุปสรรคอย่างไร เพื่อจะได้มีการปรับปรุงโครงการใหม่ 
และหาแนวทางแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เช่น การขยาย
เวลาโครงการ การเพิ่มงบประมาณ เป็นต้น 

 

 
  กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.เชียงราย 
 

 
 
 
 

 
1.จัดเตรียมสถานที่ประชุม เอกสาร และงานน าเสนอการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่าง ๆ ในแต่ละการประชุม 
2. บันทึกรายงานการประชุม สรุปวาระการประชุม 
3.จัดส่งเอกสารเชิญผู้เข้าร่วมการประชุมในแต่ละครั้ง 

 
  กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.เชียงราย 

กลุ่มคุณอ านวย 

กลุ่มคุณประสาน 



 

 

คู่มือการจดัการความรู้ 
 

 

4.ประสานงานเอกสารต่าง ๆ จากวิทยากร/ผู้ที่มีความรู้
ความเช่ียวชาญในด้านนั้น ๆ รวมทั้งหัวข้อ/ประเด็นตามที่
ก าหนดไว้ในแผนฯ  
 

 
 
 
 
 
 

 
1.สรุป ประเมินผลจัดเก็บองค์ความรู้ตามแบบฟอร์ม
กลั่นกรองงาน กิจกรรม/โครงการ/แผนงาน/งานวิจัย  
2.เป็นตัวแทนหลักสูตรเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ของการ
จัดการความรู้หลักสูตรน าส่งงานการจัดการความรู้เพื่อส่ง
ให้กลุ่มงานเผยแพร่ต่อไป 
3.ประสานงานภายใน สร้างความเข้าใจในการจัดการ
ความรู้ในหลักสูตรเพื่อเป็นตัวแทนเสนอต่อคณะท างาน
การจัดการความรู้ อบจ.เชียงราย 
4.ประมวลองค์ความรู้ที่ได้รับจาก งานกิจกรรม/โครงการ/
แผนงาน/งานวิจัย/ให้ตรงตามตัวช้ีวัดของแบบประเมิน
ต่าง ๆ ที่ก าหนด 
5.สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความเป็นวิชาการให้
ตอบสนองอัตลักษณ์และยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

 

 
 
 

1.เผยแพร่นวัตกรรม หรือองค์ความรู้ใหม่ที่มุ่งเน้นความ
เป็น วิชาการ ผ่ านช่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศสู่
สาธารณะ 

  กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.เชียงราย 

กลุ่มคุณกิจ 

กลุ่มคุณเผยแพร ่



 

 

คู่มือการจดัการความรู้ 
 

 

 
 
 
 

 
 

2.สร้างสื่อการน าเสนอในการประชุมการจัดการความรู้ใน
แต่ละครั้งพร้อมทั้ง ถ่ายภาพ บันทึกวีดีโอ 
3.เป็นผู้ดูแลฐานข้อมูลในหมวดของการจัดการความรู้ 
และสร้างความหลากหลายทางด้านข่าวสาร  



คู่มือการจดัการความรู้ 
 
 

 

เอกสำรอ้ำงอิง 
 

วิจารณ์  พานิช. กำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management) . 31 สิงหาคม 2553,    
             http://www.thaiall.com/km/indexo.html 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสถาบันเพิ่มผลผลิตแหง่ชาติ. 2548. คู่มือกำรจัดท ำแผนกำร 
            จัดกำรควำมรู้ : โครงการพฒันาส่วนราชการ ให้เป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้และการจัดการความรู้ใน 
             ส่วนราชการ. กรุงเทพ. 
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