
รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารบัรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน  กรมควบคุมโรค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
มิติที่ 4 : ด้านการพัฒนาองค์กร 
 (สํานัก/สถาบัน/กอง/สคร.)  

1. ตัวชี้วัดที ่8 : รระดับความสําเร็จของการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 
 

2.  หน่วยวัด :  ขั้นตอน ระดับ 
 

3.  น้ําหนักของหน่วยวัด :  ร้อยละ 5 
 

4.  คําอธบิายตัวชี้วัด :   
 ระดับความสําเร็จของการจัดการความรู้ของหน่วยงาน พิจารณาความสําเร็จจากการใช้แนวคิด หรือนํา
เครื่องมือการจัดการความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนางานให้มีคุณภาพมากขึ้น พัฒนาคนให้มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น มีกระบวนการ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) -แต่งต้ังคณะทํางาน KM Team ของหน่วยงาน โดยมีผู้อํานวยการหรือรองผู้อํานวยการเป็นประธาน 
องค์ประกอบของคณะทํางานควรมาจากหลายกลุ่มงาน 
-คณะทํางาน KM Team ของหน่วยงานดําเนินการทบทวนและคัดเลือกหัวข้อความรู้สําคัญของ
หน่วยงานที่ ต้องดําเนินการเร่งด่วน (ตามที่ได้ระบุในโครงสร้างความรู้หน่วยงาน (Knowledge 
Structure) เพื่อกําหนดเป็นโจทย์ในการนํามาจัดการความรู้ (สํานักวิชาการ,สถาบัน,สคร.อย่างน้อย 3 
เรื่อง กองบริหารและหน่วยงานขนาดเล็ก อย่างน้อย 2 เรื่อง)  
หมายเหตุ : รายละเอียดของโครงสร้างความรู้หน่วยงาน (Knowledge Structure) ดูได้ที่เว็บไซต์สํานัก
จัดการความรู้ ที่ www.kmddc.go.th  
 

2) หน่วยงานจัดทําโครงการและแผนปฏิบัติการตามจํานวนของหัวข้อความรู้ตามท่ีกําหนดไว้ โดยเลือก
เครื่องมือการจัดการความรู้ตามความเหมาะสมของงาน (อย่างน้อย 1 เครื่องมือ/หัวข้อความรู้)  ได้แก่ 
2.1) การถอดบทเรียน 
  -ถอดบทเรียนจากตัวคน (Tacit K. to Explicit K.) ในกรณีผู้รู้ที่มีประสบการณ์สูงและ 
            ใกล้เกษียณอายุราชการ หรืองานนั้นมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงานบ่อย (ย้ายงาน 
            หรือลาออก) 
  -ถอดบทเรียนจากโครงการ 
2.2) การจดัตลาดนัดความรู้ 
2.3) การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
2.4) ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 
2.5) การเป็นพี่เลี้ยง(Mentoring) 
2.6) การใช้มาตรฐานเปรียบเทียบ (Benchmarking)       

3) หน่วยงานดําเนินการตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ โดยคณะทํางานKM Team ของหน่วยงานให้การ
สนับสนุนช่วยเหลือ ให้คําปรึกษา ช้ีแนะ  
 

4) เมื่อสิ้นสุดโครงการ คณะทํางาน KM Team ของหน่วยงานดําเนินการ 
4.1) สรุปผลการดําเนินงานตามรายหัวข้อความรู้ 
4.2) ทบทวนผลการดําเนินงานภาพรวมของหน่วยงานพร้อมเขียนสรุปบทเรียน (ภาพรวม  
       หน่วยงาน) 
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5.  สูตรการคาํนวณผลงาน : ผลรวมการดําเนินงานของหัวข้อความรู้สําคัญของหนว่ยงานตามค่าเป้าหมาย แต่ละเรื่อง
ทําครบทั้ง 5 ขัน้ตอนตามที่กําหนด                                            
 
6. เกณฑ์การให้คะแนน : แต่ละหัวข้อความรู้คิดคะแนนตามลําดับขั้นตอนที่กําหนด  
 

ระดับขัน้ของความสาํเร็จ  (Milestone) ระดับ
คะแนน ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      
2      
3      
4      
5      

 
7. เงื่อนไขของตัวชี้วัด : (ถ้ามี) 
 
8.  ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชี้วัด : 
 

ผลการดําเนนิงานในอดีต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด หน่วยวัด 

2555 2556 2557 
ระดับความสําเร็จของการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 
 

ขั้นตอน 
ระดับ 

4 4 4 

 
9. รายละเอียดการดําเนินงาน 
 

ขั้นตอน
ที่ 

รายละเอียดการดําเนนิงาน คะแนน หลักฐานประกอบการประเมิน 

1 
 

แต่งต้ังคณะทํางานจัดการความรู้ของหน่วยงาน 
คณะทํางาน KM Team ทบทวนและคัดเลือกหัว

ข้อความรู้สําคัญของหน่วยงานที่ต้องดําเนินการ
เร่งด่วน ตามท่ีระบุในโครงสรา้งความรู้หน่วยงาน 
(Knowledge Structure)เพื่อกําหนดเป็นโจทย์ใน
การนํามาจัดการความรู้  (จํานวนตามที่ระบุ)  

1 
คะแนน 

 

- คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางาน KM Team ของ
หน่วยงาน (0.5 คะแนน) 
- รายงานการประชุมคณะทํางาน KM Team 
เพื่อทบทวนและคัดเลือกหัวข้อความรู้สําคัญของ
หน่วย งานที่ต้องดําเนินการ พร้อมระบุเครื่องมือ 
KM ที่จะนํามาประยุกต์ใช้  (0.5 คะแนน) 
 
เอกสารทั้ง 2 ประเภทข้างต้น ส่งให้สํานักจัดการ
ความรู้ ภายในวันที่ 25 ธนัวาคม 2557   



3 
ขั้นตอน

ที่ 
รายละเอียดการดําเนนิงาน คะแนน หลักฐานประกอบการประเมิน 

2 
 

หน่วยงานจัดทําโครงการและแผนปฏิบัติการ ตาม
จํานวนของหัวข้อความรู้ที่กําหนดไว้ เสนอผู้บริหาร
รับทราบ โดยเลือกเครื่องมือการจัดการความรู้ตาม
ความเหมาะสมของงาน ได้แก่ 
   1) การถอดบทเรียน 
   2) การจัดตลาดนัดความรู้ 
   3) การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
   4) ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) 
   5) การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) 
   6) การใช้มาตรฐานเปรียบเทียบ 
       (Benchmarking)   
 
*รายละเอียดของเครื่องมือต่างๆที่จะใช้ กรณุา 
ศึกษาเพิ่มเติมจาก หนังสือคูม่ือ KM ประจาํปี 2558 
ที่ส่งให้ทุกหน่วยงาน 

1 
คะแนน 

 

- โครงการและแผนปฏิบัติการของหัวข้อความรู้
ตามท่ีกําหนดไว้ทุกเรื่อง (แบบฟอร์มที่ 1) 
ส่งให้สํานักจัดการความรู้ ภายในวันที่ 25 
ธันวาคม 2557   

 3 
 

คณะทํางานดําเนินการตามแผนปฏิบัติการที่
กําหนด  

1 
คะแนน 

 

-รายงานความก้าวหน้า (ทุกหัวข้อความรู้) ตาม
แบบฟอร์ม SAR ในระบบ Estimates SM ของ
กองแผนงาน รอบ 6 เดือน (0.5 คะแนน) 
-รายงานความก้าวหน้า (ทุกหัวข้อความรู้) ตาม
แบบฟอร์ม SAR ในระบบ Estimates SM ของ
กองแผนงาน รอบ 9 เดือน (0.5 คะแนน) 
 
(ตามแบบฟอร์มที่ 2 โดยสํานกัจัดการความรู้   
จะเข้าไปดึงข้อมูลจากระบบเอง หน่วยงานไม่ต้อง
ส่งรายงาน) 

4 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการดําเนินงานของแต่ละหัวข้อความรู้        
ตามเป้าหมายที่กําหนด  ดังนี้ 
 
- สํานัก/สถาบัน/สคร.1-12 เป้าหมาย 3 เรือ่ง 
    •  ดําเนินการได้ 3 เรื่อง = 1.00 คะแนน 
    •  ดําเนินการได้ 2 เรื่อง = 0.66 คะแนน 
    •  ดําเนินการได้ 1 เรื่อง = 0.33 คะแนน 
 
- กองบริหาร/หน่วยงานขนาดเล็ก เป้าหมาย 2 เรื่อง 
    •  ดําเนินการได้ 2 เรื่อง = 1.00 คะแนน 
    •  ดําเนินการได้ 1 เรื่อง = 0.50 คะแนน 
 

 
 

1 
คะแนน 

 

 - เอกสารสรุปผลการดําเนินงานของแต่ละ      
หัวข้อความรู้ (ตามประเภทเครื่องมือ KM ที่ใช้) 
โดยต้องเป็นหัวข้อความรู้ที่ปรากฏในแผนการ
ปฏิบัติการ ส่งให้สํานักจัดการความรู้ ภายใน
วันที่ 25 กันยายน 2558    
 
หมายเหต:ุ  
1. ถ้าเป็นการถอดบทเรียนแล้วนําไปจัดทําคู่มือ
การปฏิบัติงานให้ส่งคู่มือดังกล่าวมาให้ด้วย 
2. สํานัก KM ได้จัดทําแบบฟอร์มถอดความรู้จาก
ผู้รู้หน่วยงานแนบมาให้ตามแบบฟอร์มที่ 3 ส่วน
ประเภทเครื่องมือ KM อ่ืนๆ หน่วยงานสามารถ
เลือกรูปแบบได้เองตามเหมาะสม 
 



4 
ขั้นตอน

ที่ 
รายละเอียดการดําเนนิงาน คะแนน หลักฐานประกอบการประเมิน 

5 
 

สรุปบทเรียนเมื่อสิ้นสุดโครงการ 1 
คะแนน 

 

- รายงานผลการดําเนินงาน (ทุกหัวข้อความรู้) 
ตามแบบฟอร์ม SAR ในระบบ Estimates SM 
ของกองแผนงาน รอบ 12 เดือน  
(ตามแบบฟอร์มที่ 2 สํานักจดัการความรู้จะเข้า
ไปดึงข้อมูลจากระบบเอง หน่วยงานไม่ต้องส่ง
รายงาน) (0.3 คะแนน) 
- เอกสารสรุปบทเรียนการจัดการความรู้ของ
ภาพรวมหน่วยงาน (ตามแบบฟอร์มที่ 4) ความ
ยาว 5-6 หน้า (รวมภาพ) ส่งให้สํานักจัดการ
ความรู้ ภายในวันที่ 25 กันยายน 2558   
 (0.4 คะแนน) 
-  เอกสารสกัดความรู้จากการถอดบทเรียนตาม
แบบฟอร์มที่ 5 (0.3 คะแนน) ภายในวนัที่ 25 
กันยายน 2558   

หมายเหตุ กรณุาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม อาทิ แบบฟอร์มที่ใช้ และตัวอย่างต่างๆ จากคู่มือ KM ประจําปี     
             2558 หรือดาวนโ์หลดที ่www.kmddc.go.th 
 
10.  เป้าหมายหน่วยงาน จํานวน  35 หนว่ยงาน สําเร็จขั้นตอนที่ 5 ในทุกหัวข้อความรู้ 
 

หน่วย 
งาน 

ส. 
แมลง 

ส. 
CD. 

ส. 
EID 

ส. 
Enocc 

ส. 
NCD 

ส. 
ระบาด

ส. 
เอดส ์

ส. 
วัณ
โรค 

ส. 
แอลกอ
ฮอลล์ 

ส. 
ยาสูบ 

ส. 
บําราศ 

ส. 
ราช

ประชา 
เรื่อง 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

ขั้นตอน 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
 
 

หน่วยงาน 
 

กอง 
จ. 

กอง 
แผน 

สลก. กพร. กอง
คลัง 

ตรวจ
สอบฯ 

ส.ส่ือ 
สารฯ 

ศูนย์สาร 
สนเทศ 

ส.ความ
ความ

ร่วมมือฯ 

ศบ. 
จอ. 

สํานัก 
km 

เรื่อง 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
ขั้นตอน 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
 
หน่วยงาน สคร.

1 
สคร.

2 
สคร.

3 
สคร.

4 
สคร.

5 
สคร.

6 
สคร.

7 
สคร.

8 
สคร.

9 
สคร.
10 

สคร.
11 

สคร.
12 

เรื่อง 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
ขั้นตอน 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

  

เป้าหมายการดําเนนิงาน : 
รอบ 6 เดือน ถึงขั้นตอนที ่3 
รอบ 9 เดือน ถึงขั้นตอนที ่3 
รอบ 12 เดือน ถึงขั้นตอนที ่5 
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11.  แหล่งข้อมูล:  สํานักฯ/สถาบัน/กอง/สคร.1-12 (จํานวน 35 หน่วยงาน)  ได้แก่ ได้แก่ กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่ม
พัฒนาระบบบริหาร  สํานักงานเลขานุการกรม  กองการเจ้าหน้าที่  กองคลัง  กองแผนงาน  ศูนย์สารสนเทศ  สํานักจัดการ
ความรู้ สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สํานักระบาดวิทยา สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม สํานักโรคติดต่อทั่วไป สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่ สํานักโรคไม่ติดต่อ  สํานักโรคเอดส์ 
วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  สํานักวัณโรค  สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สํานักควบคุมการ
บริโภคยาสูบ สถาบันบําราศนราดูร สถาบันราชประชาสมาสัย สํานักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ  ศูนย์อํานวยการบริหาร
จัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ และสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 – 12  ยกเว้น 4 หน่วยงาน ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ สํานักงานกองทุนโลก ศูนย์กฎหมาย และกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม 
 
12.วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

12.1 จากแบบรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานของหน่วยงาน (SAR) รายงานในระบบ Estimates SM  
 
13. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล :  

ไตรมาสที่ 2  ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2558 
ไตรมาสที่ 3  ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2558 
ไตรมาสที่ 4  ภายในวันที่ 25 กันยายน 2558 

 

15. ผู้กํากับตวัชี้วัด : 
        ระดับกรม:  
 

ชื่อผู้กํากับตัวชี้วัด หมายเลขโทรศัพท ์ E-mail 
ผู้อํานวยการสํานักจัดการความรู้ 0 2590 3251-3   

  
 ระดับหน่วยงาน: ผู้อํานวยการ ของทุกหนว่ยงานในสังกัดกรมฯ 

ชื่อผู้กํากับตัวชี้วัด หมายเลขโทรศัพท ์ E-mail 
   

 

16.  ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด :   
 ระดับกรม : 

ชื่อผู้จัดเก็บตวัชี้วัด หมายเลขโทรศัพท ์ E-mail 
1. นางมณี สขุประเสริฐ 0 2590 3251-3 ต่อ 19  
2.นางสาวเพียงใจ ศรีเพ็ชร 0 2590 3251-3 ต่อ 18  

  

 ระดับหน่วยงาน : ผู้รับผิดชอบงานจัดการความรู้ ของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค 
ชื่อผู้จัดเก็บตวัชี้วัด หมายเลขโทรศัพท ์ E-mail 
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17.ผู้ประสานหน่วยงาน : สํานักจัดการความรู้ 

 

ชื่อผู้ประสาน/เบอร์โทร หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 
นางสาวเพียงใจ ศรเีพ็ชร 

โทร 0 2590 3251-3 ต่อ 18 
มือถือ 08 1770 5448 
E-mail : phangji@hotmail.com  

-สํานักโรคติดต่อทั่วไป / สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่ / สํานกั
โรคติดต่อนําโดยแมลง /สํานกังานเผยแพร่ฯ /สถาบันราชประชาฯ 
/กองแผนงาน  
- สคร.4 / สคร.9 

นางสาววิไลพร วงศ์กรวรศิลป ์
โทร 0 2590 3251-3 ต่อ 17 
มือถือ 08 4744 2276 
E-mail : vilaiporn.w@gmail.com 

-  สํานักโรคเอดส์ฯ /สํานักงานฯยาสูบ /สํานักงานฯ แอลกอฮอล์ / 
ศบ.จอ. /กลุ่มตรวจสอบภายใน / กพร.  
-  สคร.1 / สคร.11 /สคร.12 
 

นายทรงพล  ชมพูภู่ 
โทร 0 2590 3251-3 ต่อ 15 
มือถือ 08 1280 3471 
E-mail : pond_pet@hotmail.com 

-สํานักวัณโรค / กองคลัง /สํานักระบาดฯ /สถาบันบําราศฯ 
/สํานักงานเลขานุการกรม  
- สคร.2  /  สคร.3  / สคร.5 /  สคร.8 /   

นายนรารัตน์ ก๋าทอง 
โทร 0 2590 3251-3 ต่อ 20 
มือถือ 09 0982 1057 
E-mail : nararat_kathong@hotmail.com 

-สํานักโรคไม่ติดต่อ /สํานักโรคจากการประกอบอาชีพฯ / 
สํานักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ /กองการเจ้าหน้าที่ /  
ศูนย์สารสนเทศ 
- สคร.6  / สคร.7 / สคร.10 
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แบบฟอรม์ที่เกี่ยวข้อง 

 

- แบบฟอร์ม 1 โครงการและแผนปฏบิัติการ 
 
- แบบฟอร์ม 2 รายงานผลการปฏิบัติงาน  
    (แบบฟอร์ม SAR)  
 
- แบบฟอร์ม 3 ถอดความรู้จากผู้รู้หน่วยงาน  
    (กรณีเลอืกเครือ่งมือการถอดความรูจ้ากตวัคน) 
 
- แบบฟอร์ม 4 สรปุบทเรียนการจัดการความรู้ 
    ภาพรวมของหน่วยงาน 
            
            

- แบบฟอร์ม 5 สกดัความรู้จากการถอดบทเรียน 
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 ชื่อโครงการ.......................................................................................................... 
 

ยุทธศาสตร์ที่.......................................................................................................................................... 

ผลผลิตที่............................................................................................................................................... 

กิจกรรมหลกัที.่................................................................................................................................... 

ผลผลิตย่อย.......................................................................................................................................... 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
2. วัตถุประสงค ์
 ..................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
3. เป้าหมายผลผลิตโครงการและตัวชี้วัดความสาํเร็จโครงการ 

ผลผลิตโครงการ ตัวช้ีวัดความสําเร็จโครงการ ลําดับ 

ผลผลิต จํานวน หน่วยนับ ตัวช้ีวัด จํานวน หน่วยนับ 

       
       

 
4. เครื่องมือKM ที่ใช้ในโครงการ 

ช่ือหัวข้อความรู้ เครื่องมือ KM ที่ใช้ 

  
  
  

5. ระยะเวลาดําเนนิการ…………………………………………………………………………………………………….. 
6. แผนปฏิบัติการ KM 

แบบฟอร์มที่ 1 โครงการและแผนปฏิบัติการ KM 
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ปีงบประมาณ 2558 กิจกรรม 
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

งบ 
ประมาณ 

หัวข้อความรู้ที่ 1 เรือ่ง
.................................... 
 

              

-ให้ระบกุิจกรรมที่จะ
ดําเนินการ(ไม่ตอ้ง
ระบุตาม 7 ขั้นตอน
ของ KM Process) 

              

               
หัวข้อความรู้ที่ 2 เรือ่ง
.................................... 
  

              

-ให้ระบกุิจกรรมที่จะ
ดําเนินการ (ไม่ต้อง
ระบุตาม 7 ขั้นตอน
ของ KM Process) 

              

               
หัวข้อความรู้ที่ 3 เรือ่ง
.................................... 
 

              

-ให้ระบกุิจกรรมที่จะ
ดําเนินการ (ไม่ต้อง
ระบุตาม 7 ขั้นตอน
ของ KM Process) 

              

 
7. กลุ่มเปา้หมาย 

- กลุม่เป้าหมายที่ใช้ประโยชน์ 
 
8. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ............................................................................................................................................ 
 
 
10. ผู้อนุมัติโครงการ..........................................................................................................................................…..
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 ตามข้อปฏิบัติของกรมควบคุมโรค ทุกโครงการที่ใช้เงินงบประมาณ ต้องจัดทํารายงานผลการดําเนินงานใน
รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน โดยรายงานในระบบ EstimateSM ของกองแผนงาน 

 
 
 
 

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
 กรมควบคุมโรค ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ชื่อหน่วยงาน :                                                                                     รอบ……. เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด :                      มิติที่ ___ 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :   ผู้จัดเก็บขอ้มูล :    
โทรศัพท์ :  โทรศัพท์ :    
คําอธิบายตัวชีว้ัด : 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

 1 คะแนน  2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
     

รายละเอยีดข้อมูลพื้นฐาน:   
 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั หน่วยวัด 2555 2556 2557 
     
      

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :  อธิบายผลการดําเนินงานที่ดําเนินการได้จนถึงปัจจุบันว่า มีความก้าวหน้าอย่างไร
บ้าง   

1) อธิบายกระบวนการทํางานที่ดําเนินการไปแล้วตามแผนปฏิบัติการที่ได้กําหนดไว้ 
2) ปัจจุบันทํากิจกรรมอะไร(ใครทาํอะไรกับใคร ทาํอย่างไร มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ได้แก้ไขปญัหาด้วย

วิธีการใด ผลเปน็อย่างไร) 
 
 

แบบฟอร์ม SAR  
สําหรบัตัวชี้วัดที่เปน็เชิงคณุภาพ / ขัน้ตอนการดําเนนิงาน 

แบบฟอร์มที่ 2 รายงานผลการปฏิบัติงาน (แบบฟอร์ม SAR) 
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การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน   

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงน้ําหนัก 

     

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :      

ปัญหาอุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      
 
 
ความต้องการสนับสนุนจากสว่นกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :   
 

 
ข้อเสนอแนะ  : 
 
 
หลักฐานอ้างองิ :  ชื่อเอกสาร / หลักฐานอ้างอิง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ 3 ถอดความรู้จากผู้รู้หน่วยงาน (Tacit K.to Explicit K.) 
(กรณีเลือกเครื่องมือการถอดความรู้จากตัวคน) 
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1. ผู้รู้   (ข้อมูลผูรู้้) 
-ช่ือผู้รู้............................................................................................................................. 
-ตําแหน่ง......................................................................................................................... 
-ภูมิลําเนา (ระบุที่อยู่ที่ผู้รู้พักอาศัยหรือสถานที่ทํางานที่สามารถติดต่อได้)...................... 
-มือถือ.............................................................................................................................. 
-งานอดิเรก....................................................................................................................... 
-คติประจําใจ.................................................................................................................... 

 2. ผู้ถอดความรู้  (รายชื่อ ตําแหน่งของผู้ถอดความรู้) 
   1...................................................................................................................................... 
   2...................................................................................................................................... 
   3...................................................................................................................................... 
 3. ชื่อหัวข้อความรู ้........................................................................................................................... 
  ...................................................................................................................................................... 
 4. ประโยชนข์องความรู ้(ความรู้ของหัวข้อเรื่องนี้ จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง) 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................. 
 5. เนื้อหาและสาระสาํคญัของความรู้(ตามหัวข้อความรู้)  เขียนบรรยายอธิบายสาระสําคัญของการ  
         ดําเนินงานตามหัวข้อความรู้ ซึ่งระบถุึง 
 - เทคนิค วิธีคิด วิธีการ กลยุทธ์ เคล็ดลับทีท่ําให้งานดังกล่าวประสบความสําเร็จ ควรระบุให้ชัดเจนว่า 
        อยูใ่นขัน้ตอนไหน 
 -ใช้เครื่องมือหรือวัสดุอุปกรณ์อะไร 
 -ปัญหา/อุปสรรคที่พบ 
 -เรามีวิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรคนั้นอย่างไร ที่ทําให้ปัญหาคลี่คลาย 
 -ข้อคิด ข้อเสนอแนะ(ที่เกี่ยวขอ้งกับหัวข้อความรู้นี้) 
 6. วิธีการนาํความรู้ไปใช ้(ถา้จะนําหัวข้อความรู้นี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควรนําไปใช้ในรูปแบบใด เช่น  
         นําไปสูก่ารจัดทําคู่มือปฏิบัติงาน, ทําเป็นคลิปวีดีโอ, ฝึกปฏิบัติ, ฯลฯ 

7. ผู้เรียนรู้ (ระบุคุณสมบัติที่พึงมีของผู้เรียนรู้) 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

8. ประสบการณท์ี่ประทบัใจ   (บรรยายถึงเหตุการณ์หรือสิ่งที่ประทับใจในการทํางาน โดยบอกเหตุผลทีท่ําให้
ประทับใจด้วย) 

9. ข้อคิด  (บอกขอ้คิดหรือคติประจําใจของผู้รู)้ 
หมายเหตุ  สามารถศึกษาเพิ่มเติมที่คู่มือ KM ประจําปี 2558 ภาคผนวก 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ 4 สรุปบทเรียนการจัดการความรู้ภาพรวมหน่วยงาน 
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       การจัดทําสรุปบทเรียนการจัดการความรู้ (ภาพรวมหน่วยงาน) เป็นเหมือนบทสรุปผู้บริหาร (Executive 
Summary) เพื่อแสดงผลการดําเนินงานด้านการจัดการความรู้ของหน่วยงาน  โดยเขียนร้อยเรียงให้เห็นความ
เชื่อมโยงของกิจกรรมด้านการจัดการความรู้ที่หน่วยงานได้ดําเนินการ นําไปสู่เป้าหมายอะไร ส่งผลดีอะไรกับ
หน่วยงาน ได้ความรู้และบทเรียนในเรื่องอะไรบ้าง บทความมีความยาว  5 – 6  หน้ากระดาษ A4 (รวมภาพ)       
ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  การเขียน ควรเขียนในลักษณะบรรยายร้อยเรียงเชิงบทความให้เห็นรายละเอียด (โดยเฉพาะประเด็นที่สําคัญ)   
   ใช้คําศัพท์ทีเ่ข้าใจง่ายๆ  กินใจ ใช้ศัพท์ภาษาที่เป็นทางการเฉพาะเท่าที่จําเป็น แต่มหีัวข้อตามที่ระบุครบ   
  ควรแทรกภาพกิจกรรมที่เห็นว่าสําคัญ ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาได้มากย่ิงขึ้น การแทรกภาพ 
    ควรแทรกในระหว่างเนื้อหาที่กําลังกล่าวถึง หรืออาจเป็นภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ภาพบุคคลที่ 
    เป็นผู้ปฏิบัติงานนั้น อาจมีคําพูด “โดนใจ”แทรกเป็นกรอบคําพูดด้วยก็ได้ ทั้งนี้ให้ส่งภาพเป็น JPG File มาด้วย   

 ข้อพึงระวัง การเขียนสรุปบทเรียนการจัดการความรู้(ภาพรวมหน่วยงาน)นี้  มใิช่การเขียนสรุปรายงานการประชุม  
 

ทั้งนี้ กรุณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากคู่มือ KM ประจําปี 2558  ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของสํานักฯ 
      ที่ www.kmddc.go.th   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. ชื่อเรื่อง 
 2. เนื้อหาประกอบด้วย 

1)หลักการและเหตผุล (โดยสังเขป) 
2)ภาพรวมโครงการ+ผลการดําเนินงาน  

         -อธิบายโครงการโดยสังเขปให้มองเห็นภาพว่าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์อะไร มกิีจกรรมอะไรบ้าง 
 แล้วได้ดําเนินการอะไร ได้พบปัญหา/อุปสรรค(ทีส่ําคัญ)อะไรบ้าง แล้วแก้ไขหรือทําให้คลี่คลายได้อย่างไร 
 แล้วผลสุดท้ายเป็นอย่างไร 
           -บทสรุปการเรยีนรู้  จากโครงการนี้เราได้เรียนรู้ในเรื่องใดบ้าง (องค์ความรู้ และบทเรียนทีไ่ด้ )  
ท่านจะนําความรู้ที่ได้นี้ไปพัฒนาต่อยอดในงานอย่างไร  ถ้าจะนําไปประยุกต์ใช้หรือไปขยายผลที่อ่ืน ต้อง 
พึงระวังในเรื่องอะไรบ้าง  หรือถ้าไม่เกิดผลตามที่เราตั้งใจไว้  ขอให้ทบทวนและระบุว่าเป็นเพราะปัจจัย 
หรือเหตุผลอะไร 
  

3. รายชื่อคณะทํางาน 
 

แบบฟอร์มที่ 5 สกัดความรู้จากการถอดบทเรียน 
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 แบบฟอร์มนี้จัดทําข้ึน โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็นการรวบรวมความรู้ (ฝังลึก) จากผู้ปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน  ซ่ึงสกัดได้จากเวทีต่างๆ เช่น การถอดบทเรียน , CoPs, เสวนาทางวิชาการ,ตลาดนัดความรู้ 
ฯลฯ อาจมีมากกว่าการที่ระบุในรายงานตามตัวชี้วัด หน่วยงานสามารถสะสม Case ไปได้เรื่อยๆ และ
เป็นความสะดวกของผู้สนใจ ที่เข้ามาอ่านแล้วสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้โดยง่าย (ท่านสามารถศึกษา
ตัวอย่างการเขียนได้ในคู่มือKM ปี 2558) 
 

ประเด็น/หัว
ข้อความรู ้

เรื่องเล่า (ท่ีระบุถึงเทคนิค เคล็ดลบั ท่ีทําให้งาน
สําเร็จหรือมีการพัฒนาขึน้) 

อ้างอิง/แหล่งที่มา 
 

  
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

 
หมายเหตุ ถ้าเป็นการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ (บรรยาย) อาจใช้
เป็นการสรุปภาพรวมว่าจัดประชุมอะไร ได้ความรู้อะไร พร้อมรวบรวม Slide PowerPoint เผยแพร่ใน
คลังความรู้ของหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานของหน่วยงานท่านด้วย 

 
 


