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ค ำน ำ 

  บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) ได้ด าเนินการจัดท าคู่มือระเบียบปฏิบัติการจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management Process) และบรรจุอยู่ในคู่มือการบริหารจัดการความรู้ ฉบับปี 2564 
ซึ ่ง ต่อมาได้รับการปรับปรุงให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 
(ปรับปรุง) ปี 2565   

คู่มือระเบียบปฏิบัติการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) ปรับปรุงปี 2565 ของ 
ธพส. ฉบับนี้เป็นส่วนผลักดันให้การบริหารจัดการความรู้ของ ธพส. เป็นไปอย่างเป็นระบบ ส่งผลต่อองค์กรและ
การผลักดันให้องค์กรสามารถพัฒนานวัตกรรมที่เป็นรูปธรรม พร้อมทั้งส่งเสริมให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ “องค์กร
สมัยใหม่ในการพัฒนา และบริหารทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน” ทั้งสร้างความ
เชื่อมั่นและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
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กระบวนกำรกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร ์
ด้ำนกำรจัดกำรควำมรู ้

Rev. No. 0  
 

ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 

หัวหน้าส่วน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
. 

 
 

ระเบียบปฏิบัติงำน 

กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ 

วัตถุประสงค์  (Objective) 

1. เพ่ือให้ได้มาซึ่งแผนยุทธศาสตร์ด้านการจัดการความรู้  
2. เพ่ือเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์องค์กร และแผนยุทธศาสตร์ด้านการจัดการความรู้ให้สอดคล้องและเป็น

เครื่องมือในการผลักดันให้แผนยุทธศาสตร์องค์กรประสบความส าเร็จ  
3. เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ที่รับผิดชอบ และบริหารจัดการด าเนินการตามกระบวนการ 

ค ำนิยำม (Definition) 

1. แผนยุทธศำสตร์ คือ ทิศทางหรือแนวทางปฏิบัติตามพันธกิจและภารกิจ (Mission) ให้สัมฤทธิ์ผลตาม

วิสัยทัศน์ (Vision) และเป้าประสงค์ขององค์การ (Corporate Goal) 

2. กำรจัดกำรควำมรู้ คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที ่มีอยู่ทั้งในองค์กร บุคคล และกระบวนการที่ผ่าน
ประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติการ ซึ่งได้รับการจัดท าเป็นกระบวนการหรือระบบ อย่างชัดเจนในองค์กร 

ขอบเขตควำมรับผิดชอบ (Scope and Accountability) และกำรด ำเนินงำน (Operation) 

ระเบียบปฏิบัติงานนี้ครอบคลุม 
หน่วยงำน/คณะท ำงำน บทบำทและควำมรับผิดชอบ 

1. นักจัดการความรู้ (K.M. Facilitator) ให้ข้อเสนอแนะและสนับสนุนด าเนินการ 
2. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวตักรรม) ให้ข้อเสนอแนะ 

3. คณะท างานก ากับการด าเนินงานด้านกระบวนการปฏิบัติงานและ 
การจัดการ (Enablers) ตามระบบประเมินผลการด าเนินงานรฐัวิสาหกจิ 

ให้ข้อเสนอแนะและสนับสนุนด าเนินการ 

4. คณะกรรมการบรหิารทรัพยากรบคุคล ให้ความเห็นชอบ / ให้ข้อเสนอแนะ 
5. กรรมการผู้จดัการ อนุมัต ิ

อ้ำงอิงเอกสำร (Reference Document) 

• แผนยุทธศาสตร์องค์กรฉบับเดิม  
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ควำมรู้ 
ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล และผู้บริหำรส่วน

งำน 
ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 

คณะท ำงำนก ำกับกำรด ำเนินงำนด้ำน
กระบวนกำรปฏิบัติงำนและกำรจดักำร 

คณะกรรมกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กรรมกำรผู้จัดกำร 

QP-KM-001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

เริ่ม

กระบวนการ 

1. ดำเนินการทบทวนแผนการ

ดำเนินการในปีท่ีผ่านมา 

2. ดำเนินการนำเสนอ 

3. ดำเนินการกำหนดแนว

ทางการจัดการความรู้ของปี

ถัดไป 

4. ดำเนินการทบทวนแผน

ยุทธศาสตร์องค์กร และ

โครงสร้างความรูร้ะดับองค์กร 

ระดับงาน 

5. ดำเนินการทบทวนความรู้

ระดับบุคคล 

6. ดำเนินการจดัทำแผน

ยุทธศาสตร์การจดัการความรู ้

7. ดำเนินการนำเสนอแผน

ยุทธศาสตร์การจดัการความรู ้
8. ดำเนินการพิจารณาแผน

ยุทธศาสตร์การจดัการความรู ้
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 9. ดำเนินการพิจารณา  10. ดำเนินการพิจารณา  11. ดำเนินการพิจารณา 
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แผนการสื่อสาร 

13. ดำเนินการสื่อสารแผน

ยุทธศาสตร์การจดัการความรู ้

อนุมัต ิ อนุมัต ิ

อนุมัต ิ
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ระเบียบ ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Work Instruction) 

1. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู ้และนวัตกรรม)  ร่วมกับนักจัดการความรู ้ (K.M. 

Facilitator) ต้องด าเนินการทบทวนแผนการด าเนินการในปีที่ผ่านมา และน าเสนอต่อคณะท างานก ากับการ

ด าเนินงานด้านกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ตามระบบประเมินผลการด าเนินงาน

รัฐวิสาหกิจ  เพ่ือก าหนดแนวทางการจัดการความรู้ของปีถัดไป 

2. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวัตกรรม) ต้องจัดท าการทบทวนแผนยุทธศาสตร์

องค์กรร่วมกับผู้บริหารส่วนงานทั้งหมด 

3. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวัตกรรม) ร่วมกับผู้บริหารส่วนงานท าการทบทวน

โครงสร้างความรู้ระดับองค์กร ระดับงาน 

4. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวัตกรรม) ทบทวนความรู้ระดับบุคคล (หรือ Agent 

Knowledge Model / Functional Competency) 

5. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวัตกรรม) ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ

จัดการความรู้ และเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์องค์กร และการจัดการความรู้ 

5.1 แผนยุทธศาสตร์องค์กร และการก าหนดกลยุทธ์การจัดการความรู้ 

5.2 วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ 

5.3 ตัวแบบการจัดการความรู้ระดับองค์กร (Organizational Knowledge Model) 

5.4 ตัวแบบการจัดการความรู้ระดับงานหรือกระบวนการ (Task Knowledge Model) 

5.5 แผนปฏิบัติการประจ าปี 

5.6 แผนปฏิบัติการระยะเวลา 2 – 3 ปี 

6. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวัตกรรม) น าเสนอแผนยุทธศาสตร์การจัดการ

ความรู้ต่อคณะท างานก ากับการด าเนินงานด้านกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ตามระบบ

ประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ  คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล และกรรมการผู้จัดการ เพ่ือ

พิจารณาอนุมัติตามล าดับ 
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. 

 
 

7. เมื่อได้รับการอนุมัติฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวัตกรรม)  ต้องน ามาจัดท า

แผนการสื่อสาร และด าเนินการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ ให้แก่พนักงานทั่วทั้งองค์กร 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง  

1. แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้  

2. นโยบายการจัดการความรู้ 



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
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ระเบียบปฏบิัติงำน 

กำรก ำหนดนโยบำยขององค์กรเกี่ยวกับกำรจดักำรควำมรู้ 

และตัวชี้วัดในกำรบรรลุเป้ำหมำยทั้งในระยะสั้นและระยะยำว 

QP-KM-002 
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ควำมรู้ และตัวชี้วัดในกำรบรรลุเป้ำหมำยทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยำว 

Rev. No. 0  
 

ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 

หัวหน้าส่วน 

 
 
ผู้รับผิดชอบ 

. 

 
 

ระเบียบปฏิบัติงำน 

กำรก ำหนดนโยบำยขององค์กรเกี่ยวกับกำรจัดกำรควำมรู้ 

และตัวชี้วัดในกำรบรรลุเป้ำหมำยทั้งในระยะสั้นและระยะยำว 

วัตถุประสงค์  (Objective) 

1. เพื่อก าหนด ทบทวน นโยบายขององค์กรเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
การจัดการความรู้   

2. เพื่อก าหนด ทบทวน ตัวชี้วัดในการบรรลุเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเกี่ยวกับการจัดการ
ความรู้ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้   

3. จัดท าเป้าหมาย ตัวชี้วัดเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การ
จัดการความรู้ 

4. เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ที่รับผิดชอบ และบริหารจัดการด าเนินการตามกระบวนการ 

ค ำนิยำม (Definition) 

1. นโยบำยกำรจัดกำรควำมรู้ คือ กรอบแนวทางในการบริหารจัดการความรู้ ในลักษณะประกาศให้

พนักงานทั้งองค์กรปฏิบัติและด าเนินการ  

2. ตัวชี้วัด คือ สิ่งที่ใช้ในการประเมินถึงความส าเร็จและล้มเหลวของการด าเนินการ ที่ก าหนดแนวทาง

ตามแผนยุทธศาสตร์ 

ขอบเขตควำมรับผิดชอบ (Scope and Accountability) และกำรด ำเนินงำน (Operation)  

ระเบียบปฏิบัติงานนี้ครอบคลุม 
หน่วยงำน/คณะท ำงำน บทบำทและควำมรับผิดชอบ 

1. นักจัดการความรู้ (K.M. Facilitator) ให้ข้อเสนอแนะและสนับสนุนด าเนินการ 
2. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวัตกรรม) ให้ข้อเสนอแนะ 

3. คณะท างานก ากับการด าเนินงานด้านกระบวนการปฏิบัติงานและ 
การจัดการ (Enablers) ตามระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกจิ 

ให้ข้อเสนอแนะและสนับสนุนด าเนินการ 

4. คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้ความเห็นชอบ / ให้ข้อเสนอแนะ 
5. กรรมการผู้จัดการ อนุมัติ 
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. 

 
 

อ้ำงอิงเอกสำร (Reference Document) 

1. แผนยุทธศาสตร์องค์กรฉบับเดิม  

2. นโยบายการจัดการความรู้ฉบับเดิม 
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จัดกำรควำมรู้ และตัวช้ีวัดในกำรบรรลุ
เป้ำหมำยทั้งในระยะสัน้และระยะยำว 

Rev. No. 0  
 

ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 

หัวหน้าส่วน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีปฏิบัติ 
ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล และนักจัดกำร

ควำมรู้ 
คณะท ำงำนก ำกับกำรด ำเนินงำนด้ำน
กระบวนกำรปฏิบัติงำนและกำรจดักำร 

ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล คณะกรรมกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กรรมกำรผู้จัดกำร 

QP-KM-002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

เริ่ม

กระบวนการ 

1.1. ดำเนินการทบทวน และ/

หรือ กำหนดลักษณะที่จำเป็น

ของกิจการ 

1.2. ดำเนินการทบทวน และ/

หรือ กำหนดลักษณะที่จำเป็น

ของกิจการ 

1.3. ดำเนินการกำหนดความรู้

เชิงยุทธศาสตร ์
1.4. ดำเนินการกำหนดความรู้

เชิงยุทธศาสตร ์

1. ดำเนินการประชุม

ร่วมกันเพื่อ 

1.5. ดำเนินการทบทวน/

กำหนด/ออกแบบวิสยัทัศน์

การจัดการความรู ้

1.6. ดำเนินการทบทวน/

กำหนด/ออกแบบวิสยัทัศน์

การจัดการความรู ้

1.7. ดำเนินการกำหนด

กิจกรรมที่จะทำให้เป้าหมาย

นั้นประสบความสำเรจ็ และ

ตัวช้ีวัดกิจกรรม 

1.8. ดำเนินการกำหนด

กิจกรรมที่จะทำให้เป้าหมาย

นั้นประสบความสำเรจ็ และ

ตัวช้ีวัดกิจกรรม 

แบบฟอร์มการประเมิน

ลักษณะของกิจการ 

แบบฟอร์มการประเมิน

ลักษณะของกิจการ 
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วิธีปฏิบัติ 
ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล และนักจัดกำร

ควำมรู้ 
คณะท ำงำนก ำกับกำรด ำเนินงำนด้ำน
กระบวนกำรปฏิบัติงำนและกำรจดักำร 

ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล คณะกรรมกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กรรมกำรผู้จัดกำร 

QP-KM-002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

เสร็จสิ้น

กระบวนการ 

2. ดำเนินการพิจารณาให้

ข้อเสนอแนะต่อนโยบายการ

จัดการความรู ้

3. ดำเนินการนำเสนอ 

นโยบายการจัดการความรู ้

4. ดำเนินการพิจารณา 

นโยบายการจัดการความรู ้

 5. ดำเนินการพิจารณา  6. ดำเนินการพิจารณา 
อนุมัต ิ

อนุมัต ิ
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ผู้รับผิดชอบ 

. 

 
 

ระเบียบ ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Work Instruction) 

1. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู ้และนวัตกรรม) ด าเนินการจัดการประชุมร่วมกับ  
นักจัดการความรู้ (K.M. Facilitator) และคณะท างานก ากับการด าเนินงานด้านกระบวนการปฏิบัติงานและการ
จัดการ (Enablers) ตามระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ เพ่ือทบทวน และ/หรือ ก าหนดลักษณะที่
จ าเป็นของกิจการของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (Business Imperative) ว่ามีลักษณะเป็น 
กิจการหรือธุรกิจแบบใด ใน 4 แบบ ดังนี้ 

a. กิจการที่องค์กรที่เน้นลักษณะการผลิตที่เป็นเลิศ (Operational Excellence)  
b. กิจการที่องค์กรที่เน้นลักษณะความรู้เกี่ยวกับลูกค้า (Customer Knowledge) 
c. กิจการที่องค์กรที่เน้นลักษณะนวัตกรรม (Innovation) 
d. กิจการที่องค์กรที่เน้นการเติบโตและความท้าทาย (Growth & Change) 

2. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวัตกรรม) ด าเนินการจัดการประชุมร่วมกับนัก
จัดการความรู้ (K.M. Facilitator) และคณะท างานก ากับการด าเนินงานด้านกระบวนการปฏิบัติงานและการ
จัดการ (Enablers) ตามระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ เพื ่อก าหนดความรู ้เชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Knowledge Areas) 

3. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวัตกรรม) ด าเนินการจัดการประชุมร่วมกับนัก
จัดการความรู้ (K.M. Facilitator) และคณะท างานก ากับการด าเนินงานด้านกระบวนการปฏิบัติงานและการ
จัดการ (Enablers) ตามระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจในการทบทวน ก าหนด ออกแบบวิสัยทัศน์
การจัดการความรู้   

4. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวัตกรรม) ด าเนินการจัดการประชุมร่วมกับนัก
จัดการความรู้ (K.M. Facilitator) และคณะท างานก ากับการด าเนินงานด้านกระบวนการปฏิบัติงานและการ
จัดการ (Enablers) ตามระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ก าหนดกิจกรรมที่จะท าให้เป้าหมายนั้น
ประสบความส าเร็จ และตัวชี้วัดกิจกรรมที่ส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กร 
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ผู้รับผิดชอบ 

. 

 
 

5. คณะท างานก ากับการด าเนินงานด้านกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ตามระบบ
ประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ พิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อนโยบายการจัดการความรู ้ และฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู ้และนวัตกรรม) น าเสนอนโยบายการจัดการความรู ้ต ่อคณะ
กรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล และกรรมการผู้จัดการ เพื่อพิจารณาอนุมัติตัวชี้วัดตลอดทั้งกิจกรรมผลักดัน
เป้าหมาย เพ่ือน าไปจัดท าแผนปฏิบัติการโดยละเอียด 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง  

1. นโยบายการจัดการความรู้  

2. แบบฟอร์มการประเมินลักษณะของกิจการ (Business Imperative Evaluation) (FM-KM-001) 
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แบบฟอร์มกำรประเมินลักษณะของกิจกำร (Business Imperative Evaluation : FM-KM-001) 

ระบุลักษณะกิจการที่องค์กรด าเนินการ  

Operational 
Excellence 

Customer Knowledge Innovation Growth and Change 

 
เน้นการปรับปรุงพัฒนา

กระบวนการภายใน 
 

สร้างความเข้าใจความ
ต้องการของลูกค้า  

และการสรา้งการตอบสนอง
ความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า 

 
สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ดีขึ้น 

ทดสอบความส าเร็จใน
ปัจจุบันด้วยใช้ตลาด 
สถานการณ์ใหม่ หรือ

พนักงานกลุ่มใหม ่

 
สร้าง Best Practice   

 
 

ให้ความส าคญักับ Process 
Innovation 

 
การสร้าง Communities of 

Practice  
 

 
พัฒนาความรู้เกี่ยวกับลูกค้า 

 
 

พัฒนาความรู้เกี่ยวกับ
การตลาด 

 
พัฒนาความรู้เกี่ยวกับ

ผลิตภณัฑ ์

 
กระบวนการถอด จดัเก็บ 

และรวบรวมความรู้  
 

การพัฒนากระบวนการ
จัดการความรู ้

 
ลดระยะเวลาในการพัฒนา

ผลิตภณัฑ์ใหม่  

 
ก าหนด ระบุ และกระจาย 

Good Practice  
 

น าเอาพนักงานใหม่เข้ามา
เพื่อเพ่ิมอัตราเร่งในการ

เปลี่ยนแปลง 

สัดส่วน (เปอร์เซ็นต์) ที่กิจการเป็น 
   

 
 

 

จากการวิเคราะห์ดังกล่าว องค์กรของท่านมีลักษณะใดเป็นหลัก :  

องค์กรท่ีเน้นกำรลงมือปฏิบัติ  
(The Doer) 

องค์กรท่ีเน้นกำรสร้ำง 
(The Maker) 

องค์กรท่ีเน้นกำรขำย 
(The Seller) 

 
 
 

  

 
ผู้บันทึก : 
วัน/เดือน/ปี : 
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ระเบียบปฏบิัติงำน 

กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร 
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Date :  

กระบวนกำรกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร Rev. No. 0  
 

ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 

หัวหน้าส่วน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
. 

 
 

ระเบียบปฏิบัติงำน 

กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร 

วัตถุประสงค์  (Objective) 

1. เพ่ือวางแผนการจัดการการใช้แหล่งที่มา และอรรถประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในการจัดการ

ความรู้  

2. เพ่ือก าหนดทรัพยากรที่มีความจ าเป็นต้องใช้ในการบริหารจัดการความรู้   

3. เพื่อใช้ในการก าหนดกรอบแนวทางการก าหนดเกณฑ์ทั้งในการจัดสรรทรัพยากรต่าง  ๆ อันรวมถึง

งบประมาณในการด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์    

4. เพื ่อบริหารจัดการ จัดล าดับความส าคัญให้ทรัพยากรต่าง  ๆ มีความเหมาะสม ยืดหยุ ่นต่อการ

ด าเนินการด้านการบริหารจัดการความรู้  

ค ำนิยำม (Definition) 

ทรัพยำกรกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ คือ สิ่งที่มีความจ าเป็นได้รับการคัดกรอง และล าดับความส าคัญ

อย่างเป็นระบบ เพื ่อผลักดันความส าเร็จของการจัดการความรู ้ในองค์กร อันประกอบด้วย เงินหรื อทุน 

ทรัพยากรบุคคล เครื่องมือ อุปกรณ์ ระยะเวลา 
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Date :  

กระบวนกำรกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร Rev. No. 0  
 

ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 

หัวหน้าส่วน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
. 

 
 

ขอบเขตควำมรับผิดชอบ (Scope and Accountability) และกำรด ำเนินงำน (Operation)  

ระเบียบปฏิบัติงานนี้ครอบคลุม 

หน่วยงำน/คณะท ำงำน บทบำทและควำมรับผิดชอบ 
1. นักจัดการความรู้ (K.M. Facilitator) ให้ข้อเสนอแนะและสนับสนุนด าเนินการ 

2. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวตักรรม) ให้ข้อเสนอแนะ 
3. คณะท างานก ากับการด าเนินงานด้านกระบวนการปฏิบัติงานและ 

การจัดการ (Enablers) ตามระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
ให้ข้อเสนอแนะและสนับสนุนด าเนินการ 

4. คณะกรรมการบรหิารทรัพยากรบคุคล ให้ความเห็นชอบ / ให้ข้อเสนอแนะ 
5. กรรมการผู้จดัการ อนุมัต ิ

อ้ำงอิงเอกสำร (Reference Document) 

• แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ (QM-KM-001) 
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ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 

หัวหน้าส่วน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีปฏิบัติ ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
คณะท ำงำนก ำกับกำรด ำเนินงำนด้ำน
กระบวนกำรปฏิบัติงำนและกำรจดักำร 

คณะกรรมกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กรรมกำรผู้จัดกำร 

QP-KM-003 (A) ขั้นตอนการจัดท า 
และน าเสนอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

เริ่ม

กระบวนการ 
1. ดำเนินการทบทวนแผน

ยุทธศาสตร์การจดัการความรู้  

อนุมัต ิ

2. ดำเนินการจดัทำโครงการ 

และแผนการบรหิารโครงการ 

แผนการบริหารทรัพยากร 

3. ดำเนินการสรุปข้อมลู 

งบประมาณในการดำเนินการ 

บรรจลุงในแผนงบประมาณ

ประจำปีของฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

แบบฟอร์มข้อสรุปการค้นพบ

เชิงลึก 

4. ดำเนินการนำเสนอ

งบประมาณการจดัการความรู ้
5. ดำเนินการพิจารณาอนุมัติ 

งบประมาณการจดัการความรู ้

 6. ดำเนินการพิจารณา  7. ดำเนินการพิจารณา 

อนุมัต ิ
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กระบวนกำรกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร Rev. No. 0  
 

ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 

หัวหน้าส่วน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีปฏิบัติ ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
คณะท ำงำนก ำกับกำรด ำเนินงำนด้ำน
กระบวนกำรปฏิบัติงำนและกำรจดักำร 

คณะกรรมกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กรรมกำรผู้จัดกำร 

QP-KM-003 (A) ขั้นตอนการจัดท า 
และน าเสนอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

เสร็จสิ้น

กระบวนการ 

8. ดำเนินการตามแผนงาน 

แผนงบประมาณ  

แผนทรัพยากรทั้งหมด 

9. ดำเนินการรายงาน 

ความคืบหน้า เมื่อมีความคืบหน้า

ของโครงการ 

11. รับทราบผล 

การดำเนินการ  

12. รับทราบผล 

การดำเนินการ  

13. รับทราบผล 

การดำเนินการ  
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กระบวนกำรกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร Rev. No. 0  
 

ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 

หัวหน้าส่วน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
. 

 
 

วิธีปฏิบัติ ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
คณะท ำงำนก ำกับกำรด ำเนินงำนด้ำน
กระบวนกำรปฏิบัติงำนและกำรจดักำร 

คณะกรรมกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กรรมกำรผู้จัดกำร 

QP-KM-003 (B) ขั้นตอนการทบทวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

เริ่ม

กระบวนการ 

1. ดำเนินการนำเสนอผลการ

ดำเนินการ และแผนการใช้

ทรัพยากรเพื่อการจัดการความรู้ 

(รายเดือน) 

3. รับทราบผลการดำเนินการ  4. รับทราบผลการดำเนินการ  5. รับทราบผลการดำเนินการ  

2. ดำเนินการนำเสนอการ

ทบทวนแผนการใช้ทรัพยากร 

และงบประมาณ (รายไตรมาส) 

เสร็จสิ้น

กระบวนการ 
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ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 

หัวหน้าส่วน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
. 

 
 

ระเบียบ ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Work Instruction) 
ขั้นตอนกำรจัดท ำ (ปัจจัยน ำเข้ำ) 

1. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวัตกรรม) ด าเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การ
จัดการความรู้ (QM-KM-001) ที่ได้รับการอนุมัติจัดท าโครงการ และแผนการบริหารโครงการ แผนการบริหาร
ทรัพยากร ลงในแบบฟอร์มภาพรวมการบริหารโครงการ (Project Charter) (FM-KM-002)   

2. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวัตกรรม) สรุปข้อมูลงบประมาณในการด าเนินการ
ด้านการจัดการความรู้บรรจุลงในแผนงบประมาณประจ าปีของฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้
และนวัตกรรม) (อ้างอิง แบบฟอร์ม เอกสารการจัดท างบประมาณตามรูปแบบลักษณะ)  

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ในการประเมินแลการกำหนด เพื ่อจัดสรรทรัพยากร 

ดังต่อไปนี้  

1. เกณฑ์จัดสรรทรัพยากรบุคคล  

เกณฑ์จัดสรรทรัพยำกรบุคคล ควำมเชื่อมโยงกับกำรจัดกำรควำมรู้และนวัตกรรม 
น ้ำหนัก 
(%) 

1. ความเร่งด่วนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ขององค์กร และความพร้อมในการ
ท าโครงการ ความเป็นไปได้ที ่จะด าเนินการ
โครงการ 

• กิจกรรมในกลุ่มการประกวดนวัตกรรม และ
ความคิดสร้างสรรค์ 

• กิจกรรมในกลุ่มการถอดองค์ความรู้  
35 

2. ภารกิจและธุรกจิใหม่ & ระบบประเมินผลใหม ่ • กิจกรรมในกลุ่มรับฟังเสียงของลูกค้าและผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย 

30 

3. สอดคล้องกับระบบงานโดยรวมขององค์กร 
และโครงสร้างองค์กรในอนาคต และสอดคล้อง
กับ Competency Gap ของหน่วยงานทั ้งใน
ปัจจุบันและอนาคต  

• กิจกรรมในกลุ ่มการสร ้างบรรยากาศ และ
วัฒนธรรม (ชุมชนนักปฏิบัติ การแลกเปลี่ยน
แบ่งปันความรู้ และการสร้างวัฒนธรรม รวมถึง
ตัวแบบการจัดการความรู้และนวัตกรรม) 

20 

4. สอดคล้องกับปริมาณงาน ค่างาน และความ
จ าเป็นเร่งด่วนในการใช้คน 

• การพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับตัว
แบบความรู้ระดับงาน (Task Knowledge) และ 
ระดับบุคคล (Agent Knowledge) 

15 
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ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 

หัวหน้าส่วน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
. 

 
 

2. เกณฑ์จัดสรรงบประมาณ 

เกณฑ์จัดสรรงบประมำณ 
ควำมเชื่อมโยงกับกำรจัดกำร
ควำมรู้และนวัตกรรม (ล ำดับ) 

น ้ำหนัก (%) 

ค่าใช้จ่ายด าเนินงานปกติ (ไม่เกิน 1 แสนและปีก่อน) 3 10 

ค่าใช้จ่ายด าเนินงานปกติ (เกิน 1 แสนและปีก่อน) 4 16 

สาธารณูปโภค/ตามระเบยีบ 5 16 

ตอบสนองยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดองค์กร 1 24 

ตอบสนองลูกค้าและผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย (ภายนอก) 2 16 

มีการวิเคราะห์ความคุ้มคา่/มีการประเมินโอกาสในความส าเร็จ  6 15 

ขั้นตอนน ำเสนอ 
1. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวัตกรรม)  น าเสนองบประมาณการจัดการความรู้

ให้แก่คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อพิจารณาเห็นชอบ และกรรมการผู้จัดการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ตามล าดับ   

2. เมื่อได้รับการอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการ แล้วฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู ้และ
นวัตกรรม)  จะต้องด าเนินการตามแผนงาน แผนงบประมาณ แผนทรัพยากรทั้งหมด พร้อมทั้งรายงานความ
คืบหน้าต่อคณะท างานก ากับการด าเนินงานด้านกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ตามระบบ
ประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล และกรรมการผู้จัดการ  

ขั้นตอนทบทวน 
1. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู ้และนวัตกรรม)  มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการ

น าเสนอผลการด าเนินการ และแผนการใช้ทรัพยากรเพื่อการจัดการความรู้ ทุกเดือนต่อคณะท างานก ากับการ
ด าเนินงานด้านกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ตามระบบประเมินผลการด าเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล และกรรมการผู้จัดการ 
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Date :  

กระบวนกำรกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร Rev. No. 0  
 

ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 

หัวหน้าส่วน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
. 

 
 

2. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวัตกรรม) มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการน าเสนอ
การทบทวนแผนการใช้ทรัพยากร และงบประมาณทุกไตรมาส เพ่ือท าการทบทวนจากคณะท างานก ากับการ
ด าเนินงานด้านกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ตามระบบประเมินผลการด าเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล และกรรมการผู้จัดการ  

3. เมื่อมีการปรับลดหรือเพิ่มงบประมาณระหว่างกาล ให้อ้างอิงระเบียบปฏิบัติด้านงบประมาณของ 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ส าหรับกรณีงบประมาณ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง  

1. แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ (QM-KM-001) 

2. แบบฟอร์มภาพรวมการบริหารโครงการ (Project Charter) (FM-KM-002) 

3. ระเบียบปฏิบัติด้านงบประมาณ 
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แบบฟอร์มภำพรวมกำรบริหำรโครงกำร (Project Charter) (FM-KM-002) 

ชื่อโครงกำร (Project Name)  

ปัญหำ / ควำมท้ำทำย (Problem Statement / 

Design Challenge) 
 

 

เร่ิมต้น & สิ้นสุด (Start & Completion Date)  

ตัวชี้วัดปัจจุบัน (Baseline Metric)  

ตัวชี้วัดเบ้ืองต้น (Primary Metric)  

ตัวชี้วัดระดับสอง (Secondary Metric)  

เป้ำหมำย (Goal)  

ประโยชน์ที่จะได้รับจำกโครงกำร (Benefit) 
 

วิธ
ีกำ

รใ
นก

ำร
ท ำ

โค
รง

กำ
ร 

(M
et

ho
d)

 

  

   
 

  

  

 
 

  

ทีมสนับสนนุ (Team Support) 
 

สมำชกิทีม (Team Members) 

 
 
  

  
ผู้เสนอ  

ผู้อนุมัติ  
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ระเบียบปฏบิัติงำน 

กระบวนกำรจัดท ำโครงสร้ำงควำมรู้ระดับองค์กร 

(Organizational Knowledge Model) 

โครงสร้ำงควำมรู้ระดับงำน 

(Task Knowledge, Process Knowledge Model) 

QP-KM-004 
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Date :  

กระบวนกำรจัดท ำโครงสร้ำงควำมรู้ระดับ
องค์กร และโครงสร้ำงควำมรู้ระดับงำน 

Rev. No. 0  
 

ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 
หัวหน้าส่วน 

 
 
ผู้รับผิดชอบ 

. 

 
 

ระเบียบปฏิบัติงำน 

กระบวนกำรจัดท ำโครงสร้ำงควำมรู้ระดับองค์กร (Organizational Knowledge Model) 

โครงสร้ำงควำมรู้ระดับงำน (Task Knowledge, Process Knowledge Model) 

วัตถุประสงค์  (Objective) 
1. เพ่ือก าหนด ระบุ โครงสร้างความรู้ (Knowledge Structure) 
2. เพ่ือก าหนดจัดท าความรู้ระดับองค์กร (Organizational Knowledge / Enterprise Knowledge) 
3. เพ่ือก าหนดจัดท าความรู้ระดับงาน (Task Knowledge / work process) 
4. เพ่ือด าเนินการเชื่อมโยงความรู้ระดับองค์กร สู่ความรู้ระดับงาน และแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้   

ค ำนิยำม (Definition) 
1. ควำมรู้ระดับองค์กร (Organizational Knowledge Model)  คือ ผลรวมของความรู้ต่าง ๆ ใน

องค์การที่สร้างมูลค่าให้แก่ธุรกิจ ทั้งในรูปแบบสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา ความรู้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะเป็น
ความรู้หลัก (Critical Knowledge Area) เป็นระดับความรู้เชิงยุทธศาสตร์  

2. ควำมรู ้ระดับงำน (Task Knowledge Model / Work Process Knowledge) คือ ผลรวมของ
ความรู้ต่าง ๆ ในกระบวนการท างาน หรืองาน ซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับความรู้ระดับองค์กร (Organizational 
Knowledge ) ทั้งในรูปแบบ กระบวนการท างาน ขั้นตอนการท างาน ระเบียบปฏิบัติการ กฎต่าง  ๆ ที่ต้อง
ด าเนินการ  

ขอบเขตควำมรับผิดชอบ (Scope and Accountability) และกำรด ำเนินงำน (Operation)  

ระเบียบปฏิบัติงานนี้ครอบคลุม 

หน่วยงำน/คณะท ำงำน บทบำทและควำมรับผิดชอบ 
1. นักจัดการความรู้ (K.M. Facilitator) ให้ข้อเสนอแนะและสนับสนุนด าเนินการ 
2. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวตักรรม) ให้ข้อเสนอแนะ 
3. คณะท างานก ากับการด าเนินงานด้านกระบวนการปฏิบัติงานและ 

การจัดการ (Enablers) ตามระบบประเมินผลการด าเนินงานรฐัวิสาหกจิ 
ให้ข้อเสนอแนะและสนับสนุนด าเนินการ 

4. คณะกรรมการบรหิารทรัพยากรบคุคล ให้ความเห็นชอบ / ให้ข้อเสนอแนะ 
5. กรรมการผู้จดัการ อนุมัต ิ
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ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 
หัวหน้าส่วน 

 
 
ผู้รับผิดชอบ 

. 

 
 

อ้ำงอิงเอกสำร (Reference Document) 

1. แผนยุทธศาสตร์จัดการความรู้ (QM-KM-001)  

2. โครงสร้างองค์กร (Organization Structure) 

3. กระบวนการท างาน (Procedure)  

4. ระเบียบปฏิบัติงาน (Work Instruction)  
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ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 

หัวหน้าส่วน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีปฏิบัติ 
ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล และนักจัดกำร

ควำมรู้ 
คณะท ำงำนก ำกับกำรด ำเนินงำนด้ำน
กระบวนกำรปฏิบัติงำนและกำรจดักำร 

คณะกรรมกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กรรมกำรผู้จัดกำร ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล นักจัดกำรควำมรู้ 

QP-KM-004  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

เริ่ม

กระบวนการ 

1. ดำเนินการทบทวน

โครงสร้างความรูร้ะดับ

องค์กร 

2. ดำเนินการร่วมกันในการ

วิเคราะห์ ความรูร้ะดับงาน 

แบบฟอร์มดำเนินการจดัทำ

ความรู้ระดับองค์กร 

3. ดำเนินการนำเสนอ

รายละเอียดจากการทบทวน 

และสิ่งที่วิเคราะห ์

แบบฟอร์มดำเนินการ

วิเคราะห์การจดัการความรู้

ระดับองค์กร 

แบบฟอร์มดำเนินการวิเคราะห์

การจัดการความรู้ระดับองค์กร 

4. ดำเนินการให้ความคิดเห็น

ในมุมมองต่าง ๆ 
5. ดำเนินการพิจารณาอนุมัต ิ
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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีปฏิบัติ 
ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล และนักจัดกำร

ควำมรู้ 
คณะท ำงำนก ำกับกำรด ำเนินงำนด้ำน
กระบวนกำรปฏิบัติงำนและกำรจดักำร 

คณะกรรมกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กรรมกำรผู้จัดกำร ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล นักจัดกำรควำมรู้ 

QP-KM-004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

เสร็จสิ้น

กระบวนการ 

 6. ดำเนินการพิจารณา  7. ดำเนินการพิจารณา 

8.1. ดำเนินการสื่อสาร 

ประกาศให้แก่พนักงานทราบ

โดยทั่วถึง 

8.2. ดำเนินการนำเอาชุดความรู้

นั้นบรรจุในกระบวนการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย ์

8.3. ดำเนินการวางแผน

ประเด็น หรืองาน สำหรับการ

จัดการชุมชนนักปฏิบตั ิ

9.1. ดำเนินการวางแผน

ประเด็น หรืองาน สำหรับการ

จัดการชุมชนนักปฏิบตั ิ

9.2. ดำเนินการใช้ความรู้

เหล่านั้นในการออกแบบ

กิจกรรม บรรยากาศ ในการ

เรียนรู้ของแตล่ะส่วนงาน 

อนุมัต ิ อนุมัต ิ
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หัวหน้าส่วน 

 
 
ผู้รับผิดชอบ 

 

 
 

ระเบียบ ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Work Instruction) 
1. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวัตกรรม) และนักจัดการความรู้ (K.M. Facilitator) 

ด าเนินการร่วมกันในการจัดการประชุมสัมมนา เพื่อทบทวนโครงสร้างความรู้ระดับองค์กร (Organizational 
Knowledge)  ตามแบบฟอร์มด าเนินการจัดท าความรู้ระดับองค์กร (Organizational Knowledge Model 1 
Worksheet : FM-KM-003)  และแบบฟอร์มด าเนินการวิเคราะห์การจัดการความรู้ระดับองค์กร 
(Organization Knowledge Model 2 Worksheet : FM-KM-004) 

2. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวัตกรรม) และนักจัดการความรู้ (K.M. Facilitator) 
ด าเนินการร่วมกันในการวิเคราะห์ความรู้ระดับงาน (Task Knowledge Model) โดยใช้แบบฟอร์มด าเนินการ
วิเคราะห์การจัดการความรู้ระดับองค์กร (Organization Knowledge Model 2 Worksheet : FM-KM-004)  

3. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวัตกรรม) และนักจัดการความรู้ (K.M. Facilitator) 
น าเสนอรายละเอียดจากการทบทวนความรู้ระดับองค์กร (Organizational Knowledge) และความรู้ระดับ
งาน (Task Knowledge) และสิ่งที่วิเคราะห์ต่อคณะท างานก ากับการด าเนินงานด้านกระบวนการปฏิบัติงาน
และการจัดการ (Enablers) ตามระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ  เพื่อพิจารณาให้ความเห็น 
จากนั้น คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล พิจารณาเห็นชอบ และกรรมการผู้จั ดการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ตามล าดับ 

4. เมื่อชุดความรู้ระดับองค์กร (Organizational Knowledge) และความรู้ระดับงาน (Task Knowledge)   
ได้รับการอนุมัติ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวัตกรรม)  และนักจัดการความรู้ (K.M. 
Facilitator) ด าเนินการ 

1) สื่อสาร ประกาศให้แก่พนักงานทราบโดยทั่วถึง 
2) น าเอาชุดความรู้นั้น บรรจุในกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
3) วางแผนประเด็น หรืองาน ส าหรับการจัดการชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practices)  

5. เมื่อชุดความรู้ระดับองค์กร(Organizational Knowledge) และความรู้ระดับงาน (Task Knowledge)   
ได้รับการอนุมัติ นักจัดการความรู้ (K.M. Facilitator) จะด าเนินการ 
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องค์กร และโครงสร้ำงควำมรู้ระดับงำน 

Rev. No. 0  
 

ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 
หัวหน้าส่วน 

 
 
ผู้รับผิดชอบ 

 

 
 

1) วางแผนประเด็น หรืองาน ส าหรับการจัดการชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practices) 
2) ใช้ความรู ้เหล่านั ้นในการออกแบบกิจกรรม บรรยากาศ ในการเรียนรู ้ของแต่ละส่วนงานที่

รับผิดชอบ  
6. การทบทวนความรู ้ระดับองค์กร (Organizational Knowledge) และความรู ้ระดับงาน (Task 

Knowledge) จะด าเนินการทุกปี ปีละ 1 ครั้งเว้นแต่จะมีการปรับเปลี่ยนงาน โครงสร้างงาน ทิศทางธุรกิจ หรือ 
รูปแบบธุรกิจ  

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง  

1. แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ (QM-KM-001) 

2. แบบฟอร์มด าเนินการจัดท าความรู้ระดับองค์กร (Organizational Knowledge Model 1 Worksheet : 

FM-KM-003) 

3. แบบฟอร์มด าเนินการวิเคราะห์การจัดการความรู้ระดับองค์กร (Organization Knowledge Model 

2 Worksheet : FM-KM-004) 
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Document Name ผู้รับผิดชอบ  
แบบฟอร์มด าเนินการจัดท าความรู้ระดับองค์กร (Organizational 
Knowledge Model 1 Worksheet : FM-KM-003)   

  

Documentation Objective บริษัท  
    

    

# Organization Model (OM2) Explanation 
Organizational Knowledge: 

Core Business Process Knowledge 
(Special) 

1       

2   

3     

4     
5     

6     

7     
8   
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Document Name  ผู้รับผิดชอบ       

แบบฟอร์มด าเนินการวิเคราะห์การจัดการความรู้
ระดับองค์กร (Organization Knowledge Model 
2 Worksheet : FM-KM-004) 

       

Documentation Objective บริษัท       

        
        

Process Name:          

Task Knowledge Model CODE:          

         

# Process Breakdown (Task) Performed By (Agent) 
Knowledge 

Name 
Posed by 
(Agent) 

Nature of 
Knowledge 

1 

Nature of 
Knowledge 

2 

Nature of 
Knowledge 

3 

Form of 
Knowledge 
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ระเบียบปฏบิัติงำน 

กระบวนกำรกำรจัดท ำโครงสร้ำงควำมรู้ระดับบุคคล 

(Agent Knowledge Model) 

QP-KM-005
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Rev. No. 0  
 

ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 

หัวหน้าส่วน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
. 

 
 

 

ระเบียบปฏิบัติงำน 

กระบวนกำรกำรจัดท ำโครงสร้ำงควำมรู้ระดับบุคคล (Agent Knowledge Model) 

วัตถุประสงค์  (Objective) 

1. เพ่ือก าหนดจัดท าความรู้ระดับบุคคล (Agent Knowledge Model) 

2. เพ่ือออกแบบจุดเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการจัดการความรู้และการบริหารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

ค ำนิยำม (Definition) 

ควำมรู้ระดับบุคคล (Agent Knowledge Model)  คือ ผลรวมของความรู้ต่าง ๆ ที่แต่ละบุคคลใน

องค์กรมีหรือใช้ เพ่ือการผลักดันให้เป้าหมายประสบความส าเร็จ โดยปกติลักษณะของความรู้ระดับบุคคลจะถูก

จัดให้อยู่ในองค์ประกอบหลักของการท างาน ที่ก าหนดขึ้นเป็นสมรรถนะเฉพาะต าแหน่งงาน (Functional 

Competency) และมีลักษณะเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวของความรู้ (Knowledge Flow) ซึ่งหมายถึง

ต้องเป็นความรู้ที่สามารถสร้างมูลค่า เพ่ิมประสิทธิภาพความส าเร็จให้เกิดข้ึนในงานได้ 
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ขอบเขตควำมรับผิดชอบ (Scope and Accountability) และกำรด ำเนินงำน (Operation) 

ระเบียบปฏิบัติงานนี้ครอบคลุม 

หน่วยงำน/คณะท ำงำน บทบำทและควำมรับผิดชอบ 
1. นักจัดการความรู้ (K.M. Facilitator) ให้ข้อเสนอแนะและสนับสนุนด าเนินการ 

2. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวตักรรม) ให้ข้อเสนอแนะ 
3. คณะท างานก ากับการด าเนินงานด้านกระบวนการปฏิบัติงานและ 

การจัดการ (Enablers) ตามระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกจิ 
ให้ข้อเสนอแนะและสนับสนุนด าเนินการ 

4. คณะกรรมการบรหิารทรัพยากรบคุคล ให้ความเห็นชอบ / ให้ข้อเสนอแนะ 
5. กรรมการผู้จดัการ อนุมัต ิ

อ้ำงอิงเอกสำร (Reference Document) 

1. แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ (QM-KM-001)  

2. โครงสร้างองค์กร (Organization Structure) 

3. กระบวนการท างาน (Procedure)  

4. ระเบียบปฏิบัติงาน (Work Instruction)  

5. ค าบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  
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วิธีปฏิบัติ 
ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล และนักจัดกำร

ควำมรู้ 
   

QP-KM-005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

เริ่ม

กระบวนการ 
1. ดำเนินการศึกษา ทบทวน 

คำบรรยายลักษณะงาน 

3. ดำเนินการสัมภาษณผ์ู้ครอง

ตำแหน่งงานเป้าหมาย เพื่อ

ยืนยันความรู้ สมรรถนะของ

ตำแหน่งต่าง ๆ 

4. ดำเนินการจดัทำรายงาน 

ความรู้ระดับบุคคล 

2. ดำเนินการจดัทำ  

การวิเคราะหล์ำดับชั้นและ

องค์ประกอบของงานจาก

มาตรฐานตำแหน่งงาน 

เสร็จสิ้น

กระบวนการ 
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ระเบียบ ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Work Instruction) 

1. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวัตกรรม) และนักจัดการความรู้ (K.M. Facilitators) 

ศึกษา ทบทวน ค าบรรยายลักษณะงาน (Job Description) พร้อมทั ้งจัดท าการวิเคราะห์ล าดับชั ้นและ

องค์ประกอบของงานจากมาตรฐานต าแหน่งงาน  (Function Job Analysis) 

2. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวัตกรรม) และนักจัดการความรู้ (K.M. Facilitators) 

สัมภาษณ์ผู้ครองต าแหน่งงานเป้าหมาย เพ่ือยืนยันความรู้ สมรรถนะของต าแหน่งต่าง ๆ จากผู้ครองต าแหน่ง  

3. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวัตกรรม) และนักจัดการความรู้ (K.M. Facilitators) 

จัดท ารายงานความรู ้ระดับบุคคล (Agent Knowledge) น าชุดความรู ้ระดับบุคคล (Agent Knowledge) 

ด าเนินการ  

1) น าเอาชุดความรู้นั้นบรรจุในกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รายต าแหน่ง ของผู้ครองต าแหน่งนั้น ๆ 

2) วางแผนประเด็น หรืองาน ส าหรับการจัดการชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practices)  

4. การทบทวนความรู้ระดับบุคคล (Agent Knowledge) จะด าเนินการทุกปี ปีละ 1 ครั้งเว้นแต่จะมีการ

ปรับเปลี่ยนงาน โครงสร้างงาน ทิศทางธุรกิจ หรือรูปแบบธุรกิจ  

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง  

1. แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ (QM-KM-001) 

2. ค าบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 

3. การวิเคราะห์ล าดับชั้นและองค์ประกอบของงานจากมาตรฐานต าแหน่งงาน  (Function Job Analysis)
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ระเบียบปฏบิัติงำน 

กระบวนกำรประเมินองค์ควำมรู้ที่มีควำมจ ำเป็นต่อ 

กำรด ำเนินงำนขององค์กร  

(Critical Knowledge Assessment Process) 

QP-KM-006
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ระเบียบปฏิบัติงำน 

กระบวนกำรประเมินองค์ควำมรู้ที่มีควำมจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำนขององค์กร  

(Critical Knowledge Assessment Process) 

วัตถุประสงค์  (Objective) 

1. เพ่ือประเมินความรู้ที่มีความจ าเป็นต่อองค์กร (Critical Business Knowledge)  

2. เพ่ือก าหนด ระบุขีดความสามารถหลักขององค์กร (Core Business Capability) 

3. เพ่ือล าดับความส าคัญและประเมินความส าคัญของขีดความสามารถหลักขององค์กร (Prioritize Core 

Business Capability) 

4. เพื่อน าไปออกแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ขององค์กร ธุรกิจ และความ

ยั่งยืน 

ค ำนิยำม (Definition) 

1. ควำมรู้ที ่มีควำมจ ำเป็นต่อองค์กร (Critical Business Knowledge) หมายถึง ความรู้ที ่ช่วยให้

องค์กรยืนหยัดตามเป้าประสงค์การก่อตั้ง และช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายขององค์กร  

2. ขีดควำมสำมำรถหลักขององค์กร (Core Business Capability) หมายถึง จุดแข็งขององค์กรที่

ขับเคลื่อนด้วยความรู้ที่มีความจ าเป็นต่อองค์กร แล้วสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เพื่อผลักดันให้องค์กร

บรรลุตามเป้าหมายได้ส าเร็จ  
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ขอบเขตควำมรับผิดชอบ (Scope and Accountability) และกำรด ำเนินงำน (Operation) 

ระเบียบปฏิบัติงานนี้ครอบคลุม 
หน่วยงำน/คณะท ำงำน บทบำทและควำมรับผิดชอบ 

1. นักจัดการความรู้ (K.M. Facilitator) ให้ข้อเสนอแนะและสนับสนุนด าเนินการ 
2. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวตักรรม) ให้ข้อเสนอแนะ 
3. คณะท างานก ากับการด าเนินงานด้านกระบวนการปฏิบัติงานและ 

การจัดการ (Enablers) ตามระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกจิ 
ให้ข้อเสนอแนะและสนับสนุนด าเนินการ 

4. คณะกรรมการบรหิารทรัพยากรบคุคล ให้ความเห็นชอบ / ให้ข้อเสนอแนะ 
5. คณะกรรมการ ธพส. อนุมัต ิ

อ้ำงอิงเอกสำร (Reference Document) 

1. แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ (QM-KM-001)  

2. ระเบียบปฏิบัติงาน การก าหนดนโยบายขององค์กรเกี่ยวกับการจัดการความรู้ และตัวชี้วัดในการบรรลุ

เป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (QP-KM-002) 
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วิธีปฏิบัติ 
ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล และนักจัดกำร

ควำมรู้ 
คณะท ำงำนก ำกับกำรด ำเนินงำนด้ำน
กระบวนกำรปฏิบัติงำนและกำรจดักำร 

ฝ่ำย/หน่วยงำน และ/หรือ พนักงำนที่
เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล คณะกรรมกำร ธพส. 

QP-KM-006 
 
 
 
 
 
ข้อมูลที่ไดจ้าก 
1. การก าหนดนโยบายอ้างอิง ระเบียบ
ปฏิบัติงาน (QP-KM-002) 
2. (QP-KM-004) 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

เริ่ม

กระบวนการ 

1. ดำเนินการประชุมร่วมกัน

เพื่อดำเนินการ 

1.1. ดำเนินการกำหนด

คุณค่าขององค์กร 

1.2. ดำเนินการระบุความรู้

ที่จำเป็นสำหรับองค์กร 

แยกรายหน่วยงาน 

แบบฟอร์มการประเมิน

คุณค่าความรู้ขององค์กร 

แบบฟอร์มวิเคราะห์การ

ไหลของข้อมูลและความรู ้

แบบฟอร์มระบุและ

ประเมินความรู้ที่จำเป็น

สำหรับองค์กร 

1.3. ดำเนินการจัดทำ 

Knowledge Maps เพื่อ

การระบุการไหล และ 

ตำแหน่งของความรู้นั้น 

1.4. ดำเนินการจัดทำ 

และกำหนด ความรู้ที่

จำเป็นสำหรับองค์กร 

แบบฟอร์มแผนภูมิความรู ้
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วิธีปฏิบัติ 
ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล และนักจัดกำร

ควำมรู้ 
คณะท ำงำนก ำกับกำรด ำเนินงำนด้ำน
กระบวนกำรปฏิบัติงำนและกำรจดักำร 

ฝ่ำย/หน่วยงำน และ/หรือ พนักงำนที่
เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล คณะกรรมกำร ธพส. 

QP-KM-006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

เสร็จสิ้น

กระบวนการ 

2. ดำเนินการจดัทำสรุป

รายงานความรู้ที่จำเป็นต่อ

การดำเนินงานขององค์กร 

3. ดำเนินการพิจารณา

เห็นชอบ/ให้ข้อเสนอแนะ 

 6. ดำเนินการพิจารณา 

อนุมัต ิ
7. ดำเนินการสื่อสารไปยัง

พนักงานทุกคนถึง ความรู้ที่

จำเป็นสำหรับองค์กร 

8. ดำเนินการนำความรู้ที่

จำเป็นสำหรับองค์กร บรรจุ

ลงในสมรรถนะแตล่ะระดบั

ขององค์กร 

4. ปรับปรุง แก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะ 

5. ดำเนินการพิจารณาอนุมัต ิ

ไม่มีข้อเสนอแนะ 

มีข้อเสนอแนะ 
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ระเบียบ ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Work Instruction) 

1. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวัตกรรม) ด าเนินการจัดการประชุมร่วมกับคณะ 

ท างานก ากับการด าเนินงานด้านกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ตามระบบประเมินผลการ

ด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อน าผลลัพธ์จาก 

1) การก าหนดนโยบายอ้างอิง ระเบียบปฏิบัติงาน การก าหนดนโยบายขององค์กรเกี่ยวกับการจัดการ

ความรู้ และตัวชี้วัดในการบรรลุเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (QP-KM-002)  

2) กระบวนการการจัดท าโครงสร้างความรู้ระดับองค์กร(Organizational Knowledge Model)  และ

โครงสร้างความรู้ระดับงาน (Task Knowledge, Process Knowledge Model) (QP-KM-004)  

2. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวัตกรรม) ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับคณะท างาน

ก ากับการด าเนินงานด้านกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ตามระบบประเมินผลการ

ด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ นักจัดการความรู้ (K.M. Facilitator) ฝ่าย/หน่วยงาน และ/หรือ พนักงานที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือด าเนินการ 

1) การก าหนดคุณค่าขององค์กร (Value Proposition) ลงในแบบฟอร์มการประเมินคุณค่าความรู้

ขององค์กร (FM-KM-005) 

2) ระบุความรู้ที่จ าเป็นส าหรับองค์กร (Critical Knowledge) ลงในแบบฟอร์มวิเคราะห์การไหลของ

ข้อมูลและความรู้ (Knowledge Flow (FM-KM-006)) และแบบฟอร์มระบุและประเมินความรู้ที่จ าเป็นส าหรับ

องค์กร (FM-KM-007) แยกรายหน่วยงาน 

3) จัดท า Knowledge Maps เพื่อการระบุการไหล (Flow) และต าแหน่ง (Location) ของความรู้นั้น 

ลงในแบบฟอร์มแผนภูมิความรู้ (Knowledge Map) (FM-KM-008) 

4) จัดท าและก าหนดความรู้ที่จ าเป็นส าหรับองค์กร (Critical Knowledge)  

 

 

 



48 

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
Doc. No. : QP-KM-006 Procedure Name ประทับตราต้นฉบับ 

 
Date :  

กระบวนกำรประเมินองค์ควำมรู้ที่มีควำม
จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำนขององค์กร 

Rev. No. 0  
 

ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 

หัวหน้าส่วน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
. 

 
 

 

3. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวัตกรรม) และนักจัดการความรู้ (K.M. Facilitator)   

จัดท าสรุปรายงานความรู ้ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานขององค์กร (Critical Knowledge) และน าเสนอ ต่อ

คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื ่อพิจารณาเห็นชอบ/ให้ข้อเสนอแนะในมุมมองต่าง ๆ หากมี

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวัตกรรม) และนักจัดการความรู้ 

(K.M. Facilitator) ด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

4. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวัตกรรม) และนักจัดการความรู้ (K.M. Facilitator) 

น าเสนอรายงานความรู้ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานขององค์กร (Critical Knowledge) ต่อคณะกรรมการ ธพส. 

เพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ

5. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวัตกรรม) และนักจัดการความรู้ (K.M. Facilitator)    

ด าเนินการสื่อสารไปยังพนักงานทุกคน ถึงความรู้ที่จ าเป็นส าหรับองค์กร (Critical Knowledge)  

6. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวัตกรรม) น าความรู้ที่จ าเป็นส าหรับองค์กร บรรจุ

ลงในสมรรถนะแต่ละระดับขององค์กร เพื่อน าไปสู่แผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้สอดคล้องกับความรู้ที่

จ าเป็นส าหรับองค์กร (Critical Knowledge) และแผนยุทธศาสตร์องค์กร แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้  

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง  

1. แผนยุทธศาสตร์องค์กร และการก าหนดกลยุทธ์การจัดการความรู้ (QM-KM-001) 

2. ระเบียบปฏิบัติงาน การก าหนดนโยบายขององค์กรเกี่ยวกับการจัดการความรู้   และตัวชี้วัดในการ

บรรลุเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (QP-KM-002)  

3. กระบวนการการจัดท าโครงสร้างความรู้ระดับองค์กร (Organizational Knowledge Model)  และ 

โครงสร้างความรู้ระดับงาน (Task Knowledge, Process Knowledge Model)  (QP-KM-004)  

4. แบบฟอร์มการประเมินคุณค่าความรู้ขององค์กร (FM-KM-005)  

5. แบบฟอร์มวิเคราะห์การไหลของข้อมูลและความรู้ (Knowledge Flow – FM-KM-006) 

6. แบบฟอร์มระบุและประเมินความรู้ที่จ าเป็นส าหรับองค์กร (FM-KM-007) 

7. แบบฟอร์มแผนภูมิความรู้ (Knowledge Map) (FM-KM-008) 
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แบบฟอร์มกำรประเมินคุณค่ำควำมรู้ขององค์กร (FM-KM-005) 

วัตถุประสงค์ของแบบฟอร์ม  

เพ่ือบันทึกค าตอบส าหรับกลุ่มค าถามหลักในการวิเคราะห์และคัดกรอง คุณค่าความรู้ขององค์กร 

ค ำถำมชุดที่ 1 ความรู้ที่องค์กรคุณมีอยู่ในปัจจุบัน เอ้ือให้คุณสามารถแข่งขันได้ในระยะอันใกล้นี้หรือไม่  

วัตถุประสงค์ของค ำถำม :  

ค าถามชุดที่ 1 เป็นค าถามที่ช่วยให้สามารถระบุ ล าดับความส าคัญของความรู้ที่จะน าไปเพ่ิม ปรับปรุงการท างาน
ขององค์กรได้  

◻ เอ้ือ ส่งเสริมต่อการแข่งขัน 

โปรดอธิบายและระบุความรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันขององค์กร 
___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

◻ ไม่เอ้ือ ไม่ส่งเสริมต่อการแข่งขัน  

โปรดอธิบายและระบุความรู้ที่ต้องการเพิ่มเติม เนื่องจากความรู้ในปัจจุบันไม่เอ้ือต่อการแข่งขันขอองค์กร  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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ค ำถำมชุดที่ 2 ความรู้อะไรที่องค์กร และตัวเราต้องการเพื่อให้สามารถปรับปรุง และสอดคล้องกับความต้องการ

ของลูกค้าในระยะยาวได้   

วัตถุประสงค์ของค ำถำม :  

ค าถามชุดที่ 2 เป็นค าถามที่ช่วยให้เรามีความเข้าใจถึงอุปสรรค และสมมติฐานเกี่ยวกับความรู้ในบริบทของ

องค์กร ลูกค้า ในระยะยาว  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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ค ำถำมชุดที่ 3 อะไรคือความรู้ที่แตกต่างของเราเมื่อเทียบกับคู่แข่ง หรือตลาดโดยทั่วไป ซึ่งสามารถน ามา

ถ่ายทอดและแบ่งปัน เพ่ือปรับปรุงพัฒนางานได้   

วัตถุประสงค์ของค ำถำม :  

ค าถามชุดที่ 3 เป็นค าถามที่ช่วยให้เราสามารถโฟกัสถึงความรู้ที่จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับองค์กร และคุณค่าที่องค์กร

เรามีและส่งมอบไปยังตลาด (Market Place)  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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ค ำถำมชุดที่ 4 มีความท้าทายทั้งปัจจุบัน และอนาคตหรือไม่ ที่ส่งผลต่อความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน   

วัตถุประสงค์ของค ำถำม :  

ค าถามชุดที่ 4 เป็นค าถามที่ช่วยให้เรามองถึงความท้าทายที่ก าลังจะเกิด และความรู้ที่ส่งเสริมให้ความรู้นั้น

ผลักดันความท้าทาย 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

1) ความท้าทายที่เกิดขึ้นมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์องค์กรหรือไม่  

a. ◻ เชื่อมโยง  

b. ◻ ไม่เชื่อมโยง  

2) ความท้าทายเหล่านั้นมีผลต่อผลประกอบการขององค์กรหรือไม่ 

a. ◻ มีผล  

b. ◻ ไม่มีผล 
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3) ความท้าทายเหล่านั้นได้แสดงออกถึงคุณค่าที่จับต้อง (ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์และบริการ) ได้หรือไม่   

a. ◻ แสดง 

b. ◻ ไม่แสดง  

4) ความท้าทายที่เหล่านั้นได้ช่วยในการรักษาความรู้ที่ทรงคุณค่าขององค์กรไว้หรือไม่   

a. ◻ รักษา 

b. ◻ ไม่รักษา 

5) ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ในองค์กรได้พัฒนาตนเอง และมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาหรือไม่  

a. ◻ มี  

b. ◻ ไม่มี  

ค ำถำมชุดที่ 5 เรามีความเข้าใจความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้บริหารต่อการจัดการความรู้อย่างไร 

และอะไรคือความส าเร็จ    

วัตถุประสงค์ของค ำถำม : ค าถามชุดที่ 5 เป็นค าถามที่ช่วยให้เราเข้าใจความคาดหวังของผู้บริหารและผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียต่อการจัดการความรู้  

ระบุควำมคำดหวังต่อกำรจัดกำรควำมรู้ 
ระบุเปอร์เซ็นต์ที่จะส ำเร็จ  

(โอกำสที่จะส ำเร็จตำมควำมคำดหวัง) 
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แบบฟอร์มวิเครำะห์กำรไหลของข้อมูลและควำมรู้ (Knowledge Flow – FM-KM-006) 

Critical Knowledge Name  

Code  
Agents 

Knowledge Agents : 
Human Agent 

(Individual / Collective) 

 
 
 
 
 

Knowledge Agents : 
Automate Agent 

 

Transformation Method 
1. 

2. 

3. 
Artifact 

1. 

2. 
3. 
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แบบฟอร์มระบุและประเมินควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับองค์กร (FM-KM-007) 

หน่วยงาน/สังกัด : ……………………………………………………………………………. 

# 
สรุปควำมท้ำทำย โอกำส 
ของยุทธศำสตร์องค์กร 

ผลลัพธ์ที่ต้องกำร 
ควำมรู้ที่มีควำมจ ำเป็น  

ที่ผลักดันให้เกิดควำมได้เปรียบ
ในกำรแข่งขัน 

คว
ำม

รู้
ระ

ดับ
อง

ค์ร
 

คว
ำม

รู้
ระ

ดับ
งำ

น 

คว
ำม

รู้
ระ

ดับ
บุค

คล
 

ผู้รับผิดชอบ 
(ต ำแหน่ง /ส ำนัก/หน่วยงำน) 
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แบบฟอร์มแผนภูมิควำมรู้ (Knowledge Map) (FM-KM-008) 

1. Enterprise Knowledge Maps  

1.1 Strategic – level knowledge map:  

วัตถุประสงค์ : แผนภูมิความรู้ระดับกลยุทธ์ ใช้เพื่อระบุระดับขีดความสามารถท่ีจะผลักดันให้องค์กรบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
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1.2 Enterprise – level knowledge map:  

วัตถุประสงค์ : แผนภูมิความรู้ระดับองค์กรเพื่อแสดงถึงความรู้ขององค์กรโดยภาพรวม อ้างอิงข้อมูลจาก กระบวนการการจัดท าโครงสร้างความรู้ระดับองค์กร 

(Organizational Knowledge Model) และโครงสร้างความรู้ระดับงาน (Task Knowledge, Process Knowledge Model)  (QP-KM-004)  
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2. Process Explicit Knowledge Maps  

Job – or Role base knowledge map 

วัตถุประสงค์ : แผนภูมิความรู้ที่จะระบุถึงความรู้ส าหรับกระบวนการเฉพาะ (อ้างอิงข้อมูลจากกระบวนการการจัดท าโครงสร้างความรู้ระดับองค์กร (Organizational 

Knowledge Model) และโครงสร้างความรู้ระดับงาน (Task Knowledge, Process Knowledge Model)  (QP-KM-004)  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 

DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD. 59 
 

 
 

 

ค ำอธิบำยหลักกำร 

ขั้นตอนในกำรท ำ Knowledge Map  

1. ระบุกระบวนการที่ต้องการด าเนินการ โดยเป็นกระบวนการที่ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับองค์กรได้มีการเคลื่อนไหว 

2. จัดท าผังกระบวนการในกระบวนการที่เลือก 

3. ระบุถึง Key decision point และ Cross functional hands off 

4. ระบุถึงเจ้าของกระบวนการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของแต่ละกิจกรรมในกระบวนการ 

5. ระบุถึงแหล่งที่มาทั้งฝั่งรับความรู้ที่จ าเป็นเข้ามา และฝั่งถ่ายทอดความรู้ที่จ าเป็นออก 

6. ระบุถึง knowledge asset ในแต่ละกระบวนการ  

7. สร้างคลังความรู้ในแต่ละประเภท  

8. ระบุถึงสิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุง และความเชื่อมต่อ  

9. พัฒนาแผนในการทบทวน และตรวจสอบความถูกต้อง  
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ระเบียบปฏบิัติงำน 

กระบวนกำรจัดเก็บควำมรู้ และรวบรวมเรียบเรียงควำมรู้ 

(Knowledge Capturing and Knowledge Synthesis Process) 

QP-KM-007
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กระบวนกำรจัดเก็บควำมรู้ และรวบรวมเรียบเรียงควำมรู้ 

(Knowledge Capturing and Knowledge Synthesis Process) 

วัตถุประสงค์  (Objective) 

1. เพ่ือด าเนินการจัดเก็บองค์ความรู้  (Knowledge Capturing)  

2. เพ่ือด าเนินการรวบรวม เรียบเรียงองค์ความรู้ที่จัดเก็บ (Knowledge Synthesis) 

ค ำนิยำม (Definition) 

1. ควำมรู้ที ่มีควำมจ ำเป็นต่อองค์กร (Critical Business Knowledge) หมายถึง ความรู้ที ่ช่วยให้

องค์กรยืนหยัดตามเป้าประสงค์การก่อตั้ง และช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายขององค์กร  

2. กำรจัดเก็บองค์ควำมรู้ (Knowledge Capturing) หมายถึง วิธีการหนึ่งในกระบวนการถ่ายโอน

ความรู้ (Knowledge Transferring) ซึ่งอยู่ในรูปแบบของกระบวนการที่มีเกี่ยวกับการคัดกรองความรู้ การ

กลั่นกรองความรู้ การจัดรูปแบบความรู้ใหม่ จนถึงการน าเสนอตีพิมพ์หรือถ่ายทอด ซึ่งต้องด าเนินการใน 2 

ลักษณะคือ  

1) Explicit Knowledge Object (Documented knowledge) 

2) Tacit Knowledge Object (Undocumented knowledge)     

3. กำรรวมรวมองค์ควำมรู้ (Knowledge Synthesis) หมายถึง ผลรวมของการรวมความรู้ และแหล่ง 

ที่มาของความรู้ต่าง ๆ ในองค์กรมาพัฒนาเป็นแนวทาง หรือคู่มือที่พนักงานสามารถน าไปใช้ในกระบวนการ

ตัดสินใจในการท างาน หรือผู้บริหารสามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ 
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ขอบเขตควำมรับผิดชอบ (Scope and Accountability) และกำรด ำเนินงำน (Operation) 

ระเบียบปฏิบัติงานนี้ครอบคลุม 

หน่วยงำน/คณะท ำงำน บทบำทและควำมรับผิดชอบ 
1. นักจัดการความรู้ (K.M. Facilitator) ให้ข้อเสนอแนะและสนับสนุนด าเนินการ 
2. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวตักรรม) ให้ข้อเสนอแนะ 
3. คณะท างานก ากับการด าเนินงานด้านกระบวนการปฏิบัติงานและ 

การจัดการ (Enablers) ตามระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
ให้ข้อเสนอแนะและสนับสนุนด าเนินการ 

4. คณะกรรมการบรหิารทรัพยากรบคุคล ให้ความเห็นชอบ / ให้ข้อเสนอแนะ 

5. คณะกรรมการ ธพส. อนุมัติ 

อ้ำงอิงเอกสำร (Reference Document) 

1. แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ (QM-KM-001)  

2. ระเบียบปฏิบัติงาน การก าหนดนโยบายขององค์กรเกี่ยวกับการจัดการความรู้ และตัวชี้วัดในการบรรลุ

เป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (QP-KM-002)   

3. กระบวนการการจัดท าโครงสร้างความรู้ระดับองค์กร (Organizational Knowledge Model) และ 

โครงสร้างความรู้ระดับงาน (Task Knowledge, Process Knowledge Model) (QP-KM-004)   

4. แบบฟอร์มการประเมินคุณค่าความรู้ขององค์กร (FM-KM-005)   

5. แบบฟอร์มระบุและประเมินความรู้ที่จ าเป็นส าหรับองค์กร (FM-KM-007)  

แบบฟอร์มแผนภูมิความรู้ (Knowledge Map) (FM-KM-008) 
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วิธีปฏิบัติ 
ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล และนักจัดกำร

ควำมรู้ 
   

QP-KM-007 (A) ขั้นตอนการจัดเก็บ
องค์ความรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

เริ่ม

กระบวนการ 
1. ดำเนินการร่วมกัน

ทบทวน ศึกษา  

1.1. ความรู้ที่จำเป็นสำหรับ

องค์กร 

เสร็จสิ้น

กระบวนการ 

1.2. ความรู้ที่มีลักษณะเป็น

ความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับ 

การทำงานขององค์กร 

แบบฟอร์มระบุและประเมิน

ความรู้ที่จำเป็นสำหรับองค์กร 

แบบฟอร์มแผนภูมิความรู ้

2. ดำเนินการ กำหนด ระบุ 

รายชื่อผู้เป็นเจ้าของความรู้

ของแต่ละความรู ้

แบบฟอร์ม Knowledge 

Master List 

3. ดำเนินการจดัตารางใน

การดำเนินการสำหรับ

กระบวนการเอกสารความรู ้
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วิธีปฏิบัติ นักจัดกำรควำมรู้ 
ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล และนักจัดกำร

ควำมรู้ 
  

QP-KM-007 (B) ขั้นตอนการจัดเก็บ
ความรู้ และ การจดัการเอกสารความรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

เริ่ม

กระบวนการ 

1. ดำเนินการจดัตารางนัด

สัมภาษณ์เพื่อจดัเก็บ

รายละเอียดของความรู ้

เสร็จสิ้น

กระบวนการ 

แบบฟอร์มการสัมภาษณ ์

2. ดำเนินการสรุปผลจาก 

การสัมภาษณ์ และสิ่งที่พบจาก

การสัมภาษณ ์

แบบฟอร์ม Knowledge Master 

List 

3. ดำเนินการนำความรู้ที่เกดิ

จากการจัดเก็บ และความรู้ชุด

เดิมจากการทำการวเิคราะห์ 

บรรจลุงใน คลังความรู ้

4. ดำเนินการกำหนดความรู้ 

ในการแบ่งปันความรู้ และ

สำหรับสร้างกระบวนการใน

ชุมชนนักปฏิบัต ิ

แบบฟอร์มแผนกิจกรรมการ

จัดการความรู ้
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วิธีปฏิบัติ นักจัดกำรควำมรู้ 
คณะท ำงำนก ำกับกำรด ำเนินงำนด้ำน
กระบวนกำรปฏิบัติงำนและกำรจดักำร 

คณะกรรมกำร ธพส.  

QP-KM-007 (C) ขั้นตอนการรวบรวม
เรียบเรียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

เริ่ม

กระบวนการ 

1. ดำเนินการรวบรวม จำแนก 

ความรู้จากคลังความรู ้

แบบฟอร์มการวิเคราะห ์

การรวบรวมเรยีบเรยีงความรู ้

2. ดำเนินการรวมรวม ความรู้

จากหน่วยงาน แหล่งภายนอก

ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ต่าง ๆ 

3. ดำเนินการวิเคราะห์ เพื่อทำ

รูปแบบการรวบรวมเรียบเรียง 

4. ดำเนินการนำเสนอรายการ

การรวบรวมเรยีบเรยีงความรู ้
5. ดำเนินการพิจารณา

เห็นชอบ/ให้ข้อเสนอแนะ 

6. ปรับปรุง แก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะ 

7. ดำเนินการพิจารณาเห็นชอบ

รายการการรวบรวมเรียบ

เรียงความรู ้

ไม่มีข้อเสนอแนะ 

มีข้อเสนอแนะ 
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วิธีปฏิบัติ นักจัดกำรควำมรู้ 

คณะท ำงำนก ำกับกำรด ำเนินงำนด้ำน
กระบวนกำรปฏิบัติงำนและกำรจดักำร 

คณะกรรมกำร ธพส.  

QP-KM-007 (C) ขั้นตอนการรวบรวม
เรียบเรียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

เสร็จสิ้น

กระบวนการ 

 8. ดำเนินการพิจารณา 

9. ดำเนินการตดิตาม

กระบวนการในการจัดทำ และ

รวมรวม เรียบเรียงความรู้  

จากผู้รับผิดชอบ 

10. ดำเนินการดำเนินการกำหนด

รหัส ตั้งค่าเอกสาร แจกจ่ายไปยัง

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และ 

จัดเก็บในคลังความรู ้

เห็นชอบ 
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ระเบียบ ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Work Instruction) 

กำรจัดเก็บองค์ควำมรู้ (Knowledge Capturing) 

1. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวัตกรรม) และนักจัดการความรู้ (K.M. Facilitator) 

ร่วมกันทบทวน ศึกษา โดยแยกการศึกษาออกเป็น  

1) ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับองค์กร (Critical Knowledge) โดยใช้แบบฟอร์มระบุและประเมินความรู้ที่
จ าเป็นส าหรับองค์กร (FM-KM-007)  และแบบฟอร์มแผนภูมิความรู้ (Knowledge Map) (FM-KM-008)  

2) ความรู้ที่มีลักษณะเป็นความรู้อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการท างานขององค์กร (Non Critical Knowledge) 

โดยอ้างอิง กระบวนการการจัดท าโครงสร้างความรู้ระดับองค์กร (Organizational Knowledge Model)  และ

โครงสร้างความรู้ระดับงาน (Task Knowledge, Process Knowledge Model)  (QP-KM-004)   
2. ในส่วนของความรู้ที ่มีลักษณะเป็นความรู้อื ่นที่เกี ่ยวข้องกับการท างานขององค์กร (Non Critical 

Knowledge) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู ้และนวัตกรรม)  และนักจัดการความรู ้ (K.M. 
Facilitator) ต้องท าหน้าที ่ในการคัดกรอง กลั ่นกรองว่าความรู ้อะไร ที ่มีความสอดคล้ องกับทิศทาง และ

เป้าหมายขององค์กรในมิติต่าง ๆ ตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ (QM-KM-001)  
3. เมื่อได้ความรู้จากการรวบรวมตามข้อ 1 และ 2 เป็น Knowledge Master List (FM-KM-009) แล้ว 

ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวัตกรรม)  และนักจัดการความรู้ (K.M. Facilitator)  
ต้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้  

1) ก าหนด ระบุ รายชื ่อผ ู ้ เป ็นเจ ้าของความรู ้ของแต่ละความรู ้ (Knowledge Owner) ลงใน  
Knowledge Master List (FM-KM-009)   

2) จัดตารางในการด าเนินการส าหรับกระบวนการเอกสารความรู้ (Knowledge Documentation)  

ขั้นตอนในกำรจัดเก็บควำมรู้ และ กำรจัดกำรเอกสำรควำมรู้ ที่ นักจัดกำรควำมรู้ (K.M. Facilitator) ต้อง
ด ำเนินกำร  

1. จัดตารางนัดสัมภาษณ์เพื่อจัดเก็บรายละเอียดของความรู้ตาม Knowledge Master List กับเจ้าของ
ความรู้ (Knowledge Owner) แล้วบันทึกลงในแบบฟอร์มการสัมภาษณ์ (Knowledge Acquisition Form : 
FM-KM-010)  
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2. สรุปผลจากการสัมภาษณ์ โดยน ามาเปรียบเทียบว่าจาก Knowledge Master list และสิ่งที่พบจาก
การสัมภาษณ์ มีสิ่งใดที่เป็นความรู้ใหม่ จากประสบการณ์ที่สั่งสมหรือไม่ ให้ท าการบันทึกในแบบสัมภาษณ์ แล้ว
สรุปเพิ่มเติมใน  Knowledge Master List (FM-KM-009) เป็นแบบ Revision  

โดยท าการวิเคราะห์จ าแนกความรู้ใน 2 ลักษณะคือ  
1) ความรู้ที่เป็นความรู้ที่สอดคล้องตามความรู้ที่จ าเป็นส าหรับองค์กร วิเคราะห์เพื่อพิจารณาความ

ครบถ้วนสมบูรณ ์
2) ความรู้ที่พบคือความรู้ใหม่ ให้น าไปสู่กระบวนการสร้างสรรค์ความรู้ (QP-KM-008)  

3. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวัตกรรม) และนักจัดการความรู้ (K.M. Facilitator) 
น าความรู้ที่เกิดจากการจัดเก็บ (Knowledge Capturing) และความรู้ชุดเดิมจากการท าการวิเคราะห์ประเมิน
ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับองค์กร บรรจุลงในคลังความรู้ (Knowledge Inventory)  

4. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวัตกรรม) และนักจัดการความรู้ (K.M. Facilitator) 
จะท าหน้าที่ก าหนดความรู้ใน Knowledge Inventory ว่าความรู้ใดจะใช้เป็นการแบ่งปันความรู้ (Knowledge 
Sharing) และความรู ้ใดจะใช้เป็นความรู ้ส าหรับสร้างกระบวนการในชุมชนนักปฏิบัติ (Community of 
Practices) จากนั้นให้บรรจุลงแผนกิจกรรมการจัดการความรู้  (Knowledge Management Activities: (FM-
KM-011))  

ขั้นตอนในกำรกำรรวบรวมเรียบเรียง (Knowledge Synthesis Process) 
1. นักจัดการความรู้ (K.M. Facilitator) แต่ละส่วนงานจะท าหน้าที่ในการรวบรวม จ าแนกความรู้จาก 

คลังความรู้ (Knowledge Inventory)  
2. นักจัดการความรู้ (K.M. Facilitator) รวมรวมความรู้จากหน่วยงาน แหล่งภายนอกที่เกี ่ยวข้องกับ

ความรู้ต่าง ๆ อาทิ สถาบันการศึกษา เอกสารที่ได้รับการอ้างอิง  
3. นักจัดการความรู้ (K.M. Facilitator) วิเคราะห์ในแบบฟอร์มการวิเคราะห์การรวบรวมเรียบเรียงความรู้ 

(Knowledge Synthesis Form : FM-KM-012) เพ ื ่อท  าร ูปแบบการรวบรวมเร ียบเร ียง (Synthesized 
Knowledge Format) 
 
 



69 

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
Doc. No. : QP-KM-
007 Procedure Name 

ประทับตราต้นฉบับ 

 
Date :  

กระบวนกำรจัดเก็บควำมรู้ และรวบรวม
เรียบเรียงควำมรู้ 

Rev. No. 0  
 

ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 

หัวหน้าส่วน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
. 

 
 

 

4. นักจัดการความรู้ (K.M. Facilitator) น าเสนอรายการการรวบรวมเรียบเรียงความรู้ต่อคณะท างาน
ก ากับการด าเนินงานด้านกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) เพื ่อพิจารณาเห็นชอบ/ให้
ข้อเสนอแนะในมุมมองต่าง ๆ หากมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้นักจัดการความรู้ (K.M. Facilitator) ด าเนินการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

5. นักจัดการความรู้ (K.M. Facilitator) น าเสนอรายการการรวบรวมเรียบเรียงความรู้ต่อคณะกรรมการ 
ธพส. เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 

6. นักจัดการความรู้ (K.M. Facilitator) ท าหน้าที่ติดตามกระบวนการในการจัดท า และรวมรวม เรียบ
เรียงความรู้ จากผู้รับผิดชอบที่ได้รับการระบุตามเอกสาร  

7. เมื ่อร ูปแบบการรวบรวมเรียบเรียง (Synthesized Knowledge Format) ได้ร ับการจัดท าแล้ว 
ผู ้ร ับผิดชอบจัดส่งให้แก่นักจัดการความรู ้ (K.M. Facilitator) เพื ่อด าเนินการก าหนดรหัส ตั ้งค่าเอกสาร 
แจกจ่ายไปยังหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องเพื ่อน าไปใช้ในการปฏิบัติ และจัดเก็บในคลังความรู ้ ( Knowledge 
Inventory)  

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง  

1. กระบวนการสร้างสรรค์ความรู้ (QP-KM-008) 

2. แบบฟอร์มระบุและประเมินความรู้ที่จ าเป็นส าหรับองค์กร (FM-KM-007) 

3. แบบฟอร์มแผนภูมิความรู้ (Knowledge Map) (FM-KM-008)  

4. Knowledge Master List (FM-KM-009)    

5. แบบฟอร์มการสัมภาษณ์ (Knowledge Acquisition Form : FM-KM-010)  

6. แผนกิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management Activities: (FM-KM-011))  

7. แบบฟอร์มการวิเคราะห์การรวบรวมเรียบเรียงความรู้ (Knowledge Synthesis Form : FM-KM-012) 
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แบบฟอร์มกำรสัมภำษณ์ (Knowledge Acquisition Form : FM-KM-010) 

Knowledge Acquisition Session note (Existing) 
Process Name :    

Task Knowledge 
Model Code :    
Date :    

Person Interviewed  :    
Interviewer  :    

Interview Technique :    

Objective    
Reference 
(Documentation)   

Take Note (Key Points) 

** (ใช้ Guideline ค าถามจาก Sheet 3 ประกอบกับ Learning Dynamic cycle) 
    
    
    
    
    
    
    

Summary Key finding :    

Points to be 
clarified/followed up   

Special Consideration   
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ค ำถำม 

1. ให้ท ารายการกลุ่มของความรู้ที่จ าเป็นส าหรับงานของคุณ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. จากข้อที่ 1 กลุ่มความรู้ที่คุณให้มา มีความรู้ชุดใดบ้างที่ตัวคุณมีความรู้  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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3. จากชุดความรู้ที่คุณคิดว่าคุณมีความรู้ลองให้คะแนนตัวเอง จาก 0 - 10 (ไม่รู้ จนถึง รู้แบบผู้เชี่ยวชาญ)  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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จากรายการความรู้ที่จ าเป็นในงานของคุณ ให้แยกตามไปทีละรายการความรู้ด้วยค าถามต่อไปนี้  

1. คุณได้ใช้ความรู้นี้อย่างไรบ้าง โปรดอธิบาย 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

2. มีแหล่งที่คุณสามารถได้รับความรู้นี้กี่แหล่ง โปรดอธิบาย 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

3. นอกจากตัวคุณแล้วมีใครอีกไหมที่ต้องการความรู้ชุดนี้ในการท างาน (ภายในองค์กรของคุณ) 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

4. บ่อยครั้งแค่ไหนที่คุณ และคนอ่ืน ๆ ตามที่คุณระบุในข้อ 3 ได้ใช้ความรู้ชุดนี้บ้างในการท างาน 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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5. คุณพอจะบอกได้ไหมว่าใครท่ีมีศักยภาพในการใช้ และไม่มีศักยภาพในการใช้ความรู้ชุดนี้ในมุมมองของคุณ 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

6. อะไรคือกระบวนการหลัก หรือวิธีการหลักที่คุณใช้เพ่ือให้ได้ซึ่งความรู้ 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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7. คุณจะน าความรู้ชุดนี้ใปใช้ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่งานในองค์กรอย่างไร โปรดอธิบาย 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

8. คุณมองว่า สภาพแวดล้อมแบบใดที่มีผลต่อชุดความรู้ชุดนี้ (สภาพแวดล้อมภายนอก ปัจจัยภายนอก) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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9. อะไรที่จะช่วยให้คุณก าหนด เปลี่ยนแปลง ใช้ความรู้ชัดนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (วิธี) 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

10. ช่วยอธิบายหรือยกตัวอย่างสถานการณ์ที่คุณได้ใช้ความรู้ชุดนี้ในการท างานของคุณ   

1) สถานการณ์อะไร  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

2) งานอะไร 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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3) ได้ด าเนินการอย่างไรบ้าง 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

4) ผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างไร 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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# กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ เดือน 1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน 4 เดือน 5 เดือน 6 เดือน 7 เดือน 8 
1            

2            
3            
4            
5            

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนกจิกรรมการจดัการความรู ้ประจำป ี………………  (FM-KM-011) 
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แบบฟอร์มกำรวิเครำะห์กำรรวบรวมเรียบเรียงควำมรู้ Knowledge Synthesis Form (FM-KM-12) 

# รายการความรู้ แหล่งที่มา 

Synthesis knowledge Format น ้าหนัก 

ผู้รับผิดชอบ 

ระ
เบ

ียบ
ปฏ

ิบัต
ิกา

ร 

รา
ยง

าน
 

กา
รน

 าเส
นอ

 

เอ
กส

าร
 

วิธ
ีกา

รท
 าง

าน
 

FA
Q 

(T
ro

ub
le

sh
oo

t) 

Gu
ide

lin
e, 

M
an

ua
l 

M
us

t F
ol

lo
w 

Sh
ou

ld
 

Fo
llo

w 

Co
ul

d 
Fo

llo
w 

             

             
             

             

             
             

             

             
             

             

             



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 

DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD. 80 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบปฏบิัติงำน 

กระบวนกำรสร้ำงสรรค์ควำมรู้ (Knowledge Creation) 

QP-KM-008
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Date :  

กระบวนกำรสร้ำงสรรค์ควำมรู้ Rev. No. 0  
 

ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 

หัวหน้าส่วน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
. 

 
 

ระเบียบปฏิบัติงำน 

กระบวนกำรสร้ำงสรรค์ควำมรู้ (Knowledge Creation) 

วัตถุประสงค์  (Objective) 

1. เพ่ือน าเอาความรู้ที่เป็นความรู้ที่ได้จากกระบวนการการรวบรวมเรียบเรียงและจัดเก็บความรู้ (QP-KM-

007) มาใช้ในการสร้างสรรค์ความรู้และพัฒนาต่อยอดสร้างสรรค์ความรู้ที่มีคุณค่าแก่องค์กร 

2. เพ่ือสร้างพ้ืนที่ส าหรับการสร้างสรรค์ความรู้ (Ba) ด้วยกิจกรรม กระบวนการต่าง ๆ  

ค ำนิยำม (Definition) 

1. กระบวนกำรสร้ำงสังคม (Socialization) หมายถึง กระบวนการแบ่งปันประสบการณ์และร่วมกันใน

การสร้างความรู้ฝั่งลึก (Tacit Knowledge) อาทิ การแบ่งปันแนวคิด การแบ่งปันความรู้ทางเทคนิค  

2. กระบวนกำรอธิบำยควำมรู ้ (Externalization) หมายถึง กระบวนการการน าเอาความรู ้ฝั ่งลึก 

(Tacit Knowledge) ไปสู่การเป็นความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)  

3. กระบวนกำรรวบรวมควำมรู้ (Combination) หมายถึง กระบวนการรวบรวมแนวคิด กรอบแนวคิด

ต่าง ๆ ในรูปแบบ synthesized knowledge ไปสู่ระบบความรู้  

4. กระบวนกำรฝึกฝนซึมซับควำมรู้ (Internalization) หมายถึง กระบวนการที่รวบรวมเอา หรือ

แปลงเอาความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ไปสู่ความรู้ฝั่งลึก (Tacit Knowledge)  

5. Ba หมายถึง พื้นที่ที่ใช้ส าหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ น าไปสู่การสร้างความรู้ใหม่ โดยพิจารณา 3 สิ่ง

คือ เวลา สถานที่ และความสัมพันธ์ ซึ่งหมายรวมถึงเป็นบริเวณท่ี ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice: 

CoP) มารวมตัวกันในการสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ ๆ  
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Date :  

กระบวนกำรสร้ำงสรรค์ควำมรู้ Rev. No. 0  
 

ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 

หัวหน้าส่วน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
. 

 
 

ขอบเขตควำมรับผิดชอบ (Scope and Accountability) และกำรด ำเนินงำน (Operation) 

ระเบียบปฏิบัติงานนี้ครอบคลุม 
หน่วยงำน/คณะท ำงำน บทบำทและควำมรับผิดชอบ 

1. นักจัดการความรู้ (K.M. Facilitator) ให้ข้อเสนอแนะและสนับสนุนด าเนินการ 
2. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวตักรรม) ให้ข้อเสนอแนะ 
3. ชุมชนนักปฏิบัต ิ ร่วมด าเนินการ  
4. คณะท างานก ากับการด าเนินงานด้านกระบวนการปฏิบัติงานและ 

การจัดการ (Enablers) ตามระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกจิ 
ให้ข้อเสนอแนะและสนับสนุนด าเนินการ 

5. คณะกรรมการบรหิารทรัพยากรบคุคล ให้ความเห็นชอบ / ให้ข้อเสนอแนะ 

6. กรรมการผู้จดัการ อนุมัติ 

อ้ำงอิงเอกสำร (Reference Document) 

1. แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ (QM-KM-001)  

2. กระบวนการการรวบรวมเรียบเรียงและจัดเก็บความรู้  (QP-KM-007) 
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กระบวนกำรสร้ำงสรรค์ควำมรู้ Rev. No. 0  
 

ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 

หัวหน้าส่วน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีปฏิบัติ 
ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล และนักจัดกำร

ควำมรู้ 
คณะกรรมกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล   

QP-KM-008 (A) ขั้นตอนการแบ่งปัน
ความรู้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

เริ่ม

กระบวนการ 

1. ดำเนินการรวบรวมทบทวน

ข้อมูลเพื่อนำมากำหนด

ประเด็นในการแบ่งปัน 

2. ดำเนินการนำเสนอ

ประเด็นในแผนกิจกรรมการ

จัดการความรู ้

3. ดำเนินการพิจารณา

เห็นชอบประเด็น 

 4. ดำเนินการพิจารณา 

5. ดำเนินการสื่อสาร

ประเด็นต่าง ๆ ที่จะใช้ใน

การแลกเปลี่ยนแบ่งปัน 

พร้อมท้ังแผนกิจกรรม 

6. ดำเนินการใน 2 ลักษณะ 

เห็นชอบ 
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Date :  

กระบวนกำรสร้ำงสรรค์ควำมรู้ Rev. No. 0  
 

ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 

หัวหน้าส่วน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีปฏิบัติ 
ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล และนักจัดกำร

ควำมรู้ 
   

QP-KM-008 (A) ขั้นตอนการแบ่งปัน
ความรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

เสร็จสิ้น

กระบวนการ 

แผนกิจกรรมการจัดการ

ความรู้ประจำป ี

6.1. ประเด็นท่ีมลีักษณะ

เพื่อให้ความรู้ จัดทำใน

รูปแบบกลุ่มแบ่งปันความรู ้

6.2. ประเด็นท่ีมลีักษณะที่ต้องอาศัย

การแก้ปัญหา กำหนดสมาชิกผู้มี

ส่วนไดส้่วนเสียของประเด็นนั้น ๆ 

มาร่วมอยู่ในทีมชุมชนนักปฏิบตั ิ

7. ดำเนินการจดักิจกรรมที่

เกี่ยวข้องใน 4 วิธี 

7.1. จัดพื้นท่ีอย่างเป็น

ทางการสำหรบัการแบ่งปัน 

7.2. การแบ่งปันความรู้ และ 

การจัดตั้งชุมชนนักปฏิบตั ิ

แบบฟอร์มสรุปการเรียนรู ้

7.3. นำชุมชนนักปฏิบัติ  

ที่เกี่ยวข้องกับประเด็น  

เยี่ยมชม ดูงานภายนอก 

7.4. จัดโครงการเพื่อ 

การแก้ปัญหา การพัฒนา 

ตามประเด็นชุมชนนักปฏบิัต ิ

แบบฟอร์มสรุปการเรียนรู ้
แบบฟอร์มภาพรวม 

การบริหารโครงการ 
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Date :  

กระบวนกำรสร้ำงสรรค์ควำมรู้ Rev. No. 0  
 

ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 

หัวหน้าส่วน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีปฏิบัติ ชุมชนนกัปฏิบัติ ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล นักจัดกำรควำมรู้  

QP-KM-008 (B) ขั้นตอนการสร้างสรรค์
แนวคิด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

เริ่ม

กระบวนการ 

1. ดำเนินการกำหนดประเด็น

ในการหารือ ระดมสมอง  

สร้างกรอบแนวคดิใหม่ ๆ 

เสร็จสิ้น

กระบวนการ 

แบบฟอร์มภาพรวมการ

บริหารโครงการ 

1.1. สรุปแนวคิดนี้เพื่อ 

การแก้ปัญหาใหเ้ข้าสู่

กระบวนการที่เกีย่วข้องกับ

การแก้ปัญหา 

แบบฟอร์มภาพรวมการบริหาร

โครงการ 

1.2. สรุปแนวคิดนี้เพื่อ 

การพัฒนา ดำเนินการตามคู่มือ

การบริหารจัดการนวัตกรรม 

2. ดำเนินการนำเสนอ 

แบบฟอร์มภาพรวมการบริหาร

โครงการ 

3. ดำเนินการให้ความคิดเห็น

ในมุมมองต่าง ๆ และพิจารณา

อนุมัต ิ

 4. ดำเนินการพิจารณา  5. ดำเนินการพิจารณา 
อนุมัต ิ

อนุมัต ิ
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Date :  

กระบวนกำรสร้ำงสรรค์ควำมรู้ Rev. No. 0  
 

ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 

หัวหน้าส่วน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

 
 

 

 
วิธีปฏิบัติ 

ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล และนักจัดกำร
ควำมรู้ 

คณะกรรมกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กรรมกำรผู้จัดกำร  

QP-KM-008 (C) ขั้นตอนแลกเปลีย่น
ความรู้ข้ามสายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

เริ่ม

กระบวนการ 

เสร็จสิ้น

กระบวนการ 

1. ดำเนินการจดักิจกรรม

เพื่อสื่อสาร แบ่งปันความรู้

จากขั้นตอนการสร้าง

ต้นแบบในรูปแบบต่าง ๆ 

2. ดำเนินการนำเสนอแผน

กิจกรรมเพิ่มเตมิ 

3. ดำเนินการพจารณา

อนุมัติแผนกิจกรรมเพิ่มเติม 

 4. ดำเนินการพิจารณา  5. ดำเนินการพิจารณา 

6. ดำเนินการจดัการแบ่งปัน

ความรู้ในภาพรวม  

ตามกระบวนการการแลกเปลี่ยน

ความรู้ และการถ่ายทอดความรู ้

อนุมัต ิ

อนุมัต ิ
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Date :  
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ระเบียบ ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Work Instruction) 
ขั้นตอนกำรแบ่งปันควำมรู้ (sharing Tacit Knowledge)   

1. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส ่วนการจัดการความรู ้และนวัตกรรม)  และผู้น ักจัดการความรู ้ (K.M. 
Facilitator) รวบรวมทบทวนข้อมูลจากความรู ้ที ่ได้  ในกระบวนการการรวบรวมเรียบเรียงและจัดเก็บ
ความรู้  (QP-KM-007) และสถานการณ์ความท้าทายปัจจุบันขององค์กร เพื่อน ามาก าหนดประเด็นในการ
แบ่งปัน แล้วน าเสนอประเด็นในแผนกิจกรรมการจัดการความรู้ และให้คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือพิจารณาเห็นชอบในประเด็นดังกล่าว 

2. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส ่วนการจัดการความรู ้และนวัตกรรม)  และผู้น ักจัดการความรู ้ (K.M. 
Facilitator) สื่อสารประเด็นต่าง ๆ ที่จะใช้ในการแลกเปลี่ยนแบ่งปันไปยังพนักงาน พร้อมทั้งแผนกิจกรรม 

3. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส ่วนการจัดการความรู ้และนวัตกรรม) และผู้น ักจัดการความรู ้ (K.M. 
Facilitator) ด าเนินการใน 2 ลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

1) กรณีหัวข้อที่ได้รับความเห็นชอบตามข้อ 1 เป็นประเด็นที่มีลักษณะเพื่อให้ความรู้ แบ่งปันความรู้
ทางเทคนิค หรือความรู้ที่ไม่ได้ต้องมีการแก้ปัญหาหรือใช้เพื่อแก้ปัญหา ให้จัดท าในรูปแบบกลุ่มแบ่งปันความรู้ 
(Knowledge Sharing Session) โดยให้เจ ้าของความรู ้  (Knowledge Owner) เป ็นผ ู ้แบ ่งป ัน หร ือผ ู ้มี
ประสบการณ์ท้ังจากภายในและภายนอกเป็นผู้แบ่งปัน  

2) กรณีหัวข้อที่ได้รับความเห็นชอบตามข้อ 1 เป็นประเด็นที่มีลักษณะที่ต้องอาศัยการแก้ปัญหา หรือ
เป็นการจัดการเพ่ือการพัฒนาอย่างหนึ่งอย่างใด ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวัตกรรม) 
และผู้นักจัดการความรู้ (K.M. Facilitator) ก าหนดสมาชิกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของประเด็นนั้น ๆ มาร่วมอยู่ใน
ทีมชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practices) แล้วด าเนินการจัดการแบ่งปันความรู้ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการ
จัดการ และสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร  

3) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู ้และนวัตกรรม)  และผู้นักจัดการความรู ้ (K.M. 
Facilitator) มีหน้าที่จัดสรรสภาพแวดล้อมทางกายภาพ หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู้ 

4. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส ่วนการจัดการความรู ้และนวัตกรรม)  และผู้น ักจัดการความรู ้ (K.M. 
Facilitator) จัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องใน 4 วิธีดังต่อไปนี้ ในการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ  
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1) การจัดพ้ืนที่อย่างเป็นทางการส าหรับการแบ่งปัน โดยการก าหนดรายละเอียดของกิจกรรมลงใน 
แผนกิจกรรมการจัดการความรู้ประจ าปี (FM-KM-011)  

2) การแบ่งปันความรู ้ (Knowledge Sharing) และการจัดตั ้งชุมชนนักปฏิบัติ (Community of 
Practices) ผู้เข้าร่วมจะต้องท าการบันทึกลงในแบบฟอร์มสรุปการเรียนรู้ (Lesson Learnt Form : (FM-KM-
013))  

3) การน าชุมชนนักปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับประเด็นที่อยู่ในรายการกิจกรรม เยี่ยมชม ดูงานภายนอกให้ใช้
ระเบียบอ้างอิงการฝึกอบรมและพัฒนาของหน่วยงาน แต่ผู้เรียนทุกคนต้องจัดท าแบบฟอร์มสรุปการเรียนรู้ 
(Lesson Learnt Form : (FM-KM-013)) ของการเยี่ยมชมดูงาน 

4) การจัดโครงการเพื่อการแก้ปัญหา การพัฒนา ตามประเด็นที่ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) แต่ละกลุ่ม 
โดยใช้แบบฟอร์มภาพรวมการบริหารโครงการ (Project Charter) (FM-KM-002)  

ขั้นตอนกำรสร้ำงสรรค์แนวคิด (Creating Concept)   
1. ชุมชนนักปฏิบัติแต่ละทีม จะน าประเด็นจากข้อ 4 ในขั้นตอนการแบ่งปันความรู้ (sharing Tacit 

Knowledge) มาท าการก าหนดประเด็นในการหารือ ระดมสมอง สร้างกรอบแนวคิดใหม่  ๆ เพื่อหาทางออกที่
หลากหลาย หรือน าไปสู่แนวคิดในการสร้างนวัตกรรม 

2. หากแนวคิดที่ระดมสมองตามข้อ 4 ในขั้นตอนการแบ่งปันความรู้ (sharing Tacit Knowledge) สรุป
แนวคิดนี้เพื่อการแก้ปัญหา ให้ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เขียนรายละเอียดในแบบฟอร์มภาพรวมการบริหาร
โครงการ (Project Charter) (FM-KM-002) เป็นไปในทิศทางการแก้ปัญหา และให้เข้าสู ่กระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา (Problem solving Process) ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการตกลงถึงวิธีการท างานร่วมกันของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการนั้น 

3. หากแนวคิดที่ระดมสมองตามข้อ 4 ในขั้นตอนการแบ่งปันความรู้ (sharing Tacit Knowledge) สรุป
แนวคิดนี ้เพื่อการพัฒนา หาทางออกที่หลากหลาย หรือสร้างนวัตกรรมให้ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เขียน
รายละเอียดในแบบฟอร์มภาพรวมการบริหารโครงการ (Project Charter) (FM-KM-002) และด าเนินการตาม
คู่มือการบริหารจัดการนวัตกรรม (QM-IM-002) 

4. ชุมชนนักปฏิบัติแต่ละทีม น าเสนอแบบฟอร์มภาพรวมการบริหารโครงการ (Project Charter) (FM-
KM-002)  ให้แก่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวัตกรรม) และนักจัดการความรู้ (K.M. 
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Facilitator) เพื่อร่วมในการให้ความเห็น และน าเสนอตามกระบวนการและขั้นตอนในคู่มือการบริหารจัดการ
นวัตกรรม (QM-IM-002) 

5. โครงการที่ได้รับความเห็นชอบ อนุมัติตามกระบวนการนี้แล้ว ให้ชุมชนนักปฏิบัติแต่ละทีมน าไป
ด าเนินการในขั้นตอนต่อไปตามคู่มือการบริหารจัดการนวัตกรรม (QM-IM-002) 

ขั้นตอนกำรทดสอบแนวคิด (Justifying Concepts)  อ้ำงอิงด ำเนินกำรตำม คู่มือการบริหารจัดการ
นวัตกรรม (QM-IM-002) 

ขั้นตอนกำรสร้ำงต้นแบบ (Building an Archetype) อ้ำงอิงด ำเนินกำรตำม คู่มือการบริหารจัดการ
นวัตกรรม (QM-IM-002) 

ขั้นตอนแลกเปลี่ยนควำมรู้ข้ำมสำยงำน (Cross – Leveling of knowledge)  
1. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส ่วนการจัดการความรู ้และนวัตกรรม)  และผู้น ักจัดการความรู ้ (K.M. 

Facilitator) ท าหน้าทีใ่นการจัดกิจกรรมเพ่ือสื่อสาร แบ่งปันความรู้จากขั้นตอนการสร้างต้นแบบ (Building an 
Archetype) ในรูปแบบต่าง ๆ โดยบรรจุเพิ่มเติมในแผนกิจกรรมการจัดการความรู้ประจ าปี  

2. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส ่วนการจัดการความรู ้และนวัตกรรม)  และผู้น ักจัดการความรู ้ (K.M. 
Facilitator) น าแผนกิจกรรมเพิ่มเติมเสนอต่อคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล และกรรมการผู้จัดการ 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติเห็นชอบตามล าดับ 

3. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส ่วนการจัดการความรู ้และนวัตกรรม)  และผู้น ักจัดการความรู ้ (K.M. 
Facilitator) ด าเนินการจัดการแบ่งปันความรู้ในภาพรวม ตามกระบวนการการแลกเปลี่ยนความรู้ (QP-KM-
009) และการถ่ายทอดความรู้ (QP-KM-010) 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง  
1. แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ (QM-KM-001) 
2. แบบฟอร์มภาพรวมการบริหารโครงการ (Project Charter) (FM-KM-002) 
3. แผนกิจกรรมการจัดการความรู้ประจ าปี (FM-KM-011) 
4. แบบฟอร์มสรุปการเรียนรู้ (Lesson Learnt Form : FM-KM-013) 
5. คู่มือการบริหารจัดการนวัตกรรม (QM-IM-002) 
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แบบฟอร์มสรุปกำรเรียนรู้ (Lesson Learnt Form : FM-KM-013) 

ชื่อ – สกุล  

ต ำแหน่งปัจจุบัน  

สังกัด  

วัน เดือน ปี   

ประเด็นหัวข้อกำรแบ่งปัน  

รูปแบบวัตถุประสงค์กำรแบ่งปัน 
◻ การแบ่งปันความรู้ปกติ  

◻ ชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือหาทางแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน  

คุณอยู่ในบทบำทใดของกำรแบ่งปันครั้งนี้ 
◻ เจ้าของความรู้  

◻ ชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือหาทางแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน 

ประเด็นที่ได้เรียนรู้ (Critical Learning Points) 
สรุปมำ 3 ประเด็นหลักที่สอดคล้องกับงำน 

 
 
 
 
 

คุณค้นพบสิ่งใหม่ ๆ จำกกำรเรียนรู้นี้ อะไรบ้ำง 
(อธิบำย) – Finding  

 
 
 
 
 

สิ่งท่ีคิดว่ำจะน ำไปใช้  

 
 
 
 

(ผู้บันทึก) ………………………………... 

วัน …. เดือน ………………. ปี …
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ระเบียบปฏบิัติงำน 

กระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ 

(Knowledge Exchange and Transferring) 

QP-KM-009
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ระเบียบปฏิบัติงำน 

กระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้  

(Knowledge Exchange and Transferring) 

วัตถุประสงค์  (Objective) 

เพื ่อด าเนินตามกระบวนการการถ่ายโอนความรู ้ และการแลกเปลี ่ยนความรู ้ในองค์กรให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด 

ค ำนิยำม (Definition) 

1. กำรถ่ำยโอนควำมรู้ (Knowledge Transfer) หมายถึง กระบวนการอย่างเป็นระบบและตอบสนอง

ต่อยุทธศาสตร์เพื่อน าเอาความรู้ที่จ าเป็นส าหรับองค์กร (Critical Knowledge Area) ที่ได้รับการถอดความรู้ 

ถ่ายทอดจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลอ่ืน ๆ ภายในองค์กร โดยเป็นความรู้ที่มีแนวโน้มว่าจะสูญหายไปจากองค์กร 

มีผู้ส่งความรู้ (Knowledge Holder) และผู้รับความรู้ (Knowledge Receipt)  

2. กำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ (Knowledge exchange ) หมายถึง กระบวนการอย่างเป็นระบบในการ

รับส่งความรู้ โดยเป็นการแลกเปลี่ยนกันไปมา ระหว่างผู้ส่งความรู้ (Knowledge Holder) และผู้รับความรู้ 

(Knowledge Receipt) 

ขอบเขตควำมรับผิดชอบ (Scope and Accountability) และกำรด ำเนินงำน (Operation) 

ระเบียบปฏิบัติงานนี้ครอบคลุม 
หน่วยงำน/คณะท ำงำน บทบำทและควำมรับผิดชอบ 

1. นักจัดการความรู้ (K.M. Facilitator) ให้ข้อเสนอแนะและสนับสนุนด าเนินการ 
2. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวตักรรม) ให้ข้อเสนอแนะ 

3. คณะท างานก ากับการด าเนินงานด้านกระบวนการปฏิบัติงานและ  
การจัดการ (Enablers) ตามระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 

ให้ข้อเสนอแนะและสนับสนุนด าเนินการ 

4. คณะกรรมการบรหิารทรัพยากรบคุคล ให้ความเห็นชอบ / ให้ข้อเสนอแนะ 

5. กรรมการผู้จดัการ อนุมัติ 
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วิธีปฏิบัติ 
ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล และนักจัดกำร

ควำมรู้ 
ผู้ที่ได้รับกำรถ่ำยโอน   

QP-KM-009  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

เริ่ม

กระบวนการ 

1. ดำเนินการวิเคราะห์ และ

ลำดับความสำคญัตาม 

ความจำเป็นขององค์กร 

แผนกิจกรรมการจัดการความรู ้

2. ความรู้ที่จำเป็นต้องดำเนินการ

แลกเปลีย่น ถ่ายโอนความรู้ ให้

บรรจลุงในแผนกิจกรรม และ

จัดทำแผนการถ่ายโอนความรู ้

แผนการถ่ายโอนความรู ้

3. ดำเนินการตามแผนการ

ถ่ายโอนความรู ้

4. ดำเนินการบันทึก แล้ว

จัดส่งภายใน 10 วันนับตั้งแต่

วันท่ีได้รับการถ่ายโอน 

แบบฟอร์มสรุปการเรียนรู ้

เสร็จสิ้น

กระบวนการ 
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ระเบียบ ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Work Instruction) 

1. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวัตกรรม) และนักจัดการความรู้ (K.M. Facilitator)  

มีหน้าที่ในการด าเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนและถ่ายโอนความรู้โดยอ้างอิงจาก  

a. Knowledge Master List (FM-KM-009) 

b. กระบวนการสร้างสรรค์ความรู้ (Knowledge Creation) (QP-KM-008)  

2. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวัตกรรม) และนักจัดการความรู้ (K.M. Facilitator) 

ด าเนินการวิเคราะห์ และล าดับความส าคัญตามความจ าเป็นขององค์กร ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง และ

สถานการณ์ปัจจุบัน  

3. ส าหรับความรู้ที่จ าเป็นต้องด าเนินการแลกเปลี่ยน ถ่ายโอนความรู้ และผ่านกระบวนการจัดเก็บรวม

รวมเรียบเรียง (Knowledge Capturing and Synthesis) ตามกระบวนการรวบรวม เรียบเรียงและจัดเก็บ

ความรู้ (Knowledge Capturing and Synthesis) แล้วให้ใช้ความรู้จากกระบวนการนั้น และตามข้อ 1 บรรจุ

ลงในแผนกิจกรรมการจัดการความรู ้ (FM-KM-011) และให้นักจัดการความรู ้ (K.M. Facilitator) จัดท า

แผนการถ่ายโอนความรู้ (Knowledge Transfer Plan : (FM-KM-014)) 

4. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวัตกรรม) และนักจัดการความรู้ (K.M. Facilitator)

ด าเนินการตามแผนการถ่ายโอนความรู้ (Knowledge Transfer Plan : (FM-KM-014)) โดยเจ้าของความรู้ 

(Knowledge Owner) จะเป็นผู้ด าเนินการจัดเตรียมตามแผนงาน 

5. ผู้ที่ได้รับการถ่ายโอนจะต้องท าการบันทึกลงในแบบฟอร์มสรุปการเรียนรู้ (Lesson Learnt Form : 

(FM-KM-013)) แล้วจัดส่งให้กับฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวัตกรรม) ภายใน 10 วัน

นับตั้งแต่วันที่ได้รับการถ่ายโอน  
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เอกสำรที่เกี่ยวข้อง  

1. กระบวนการจัดเก็บความรู้และรวบรวมเรียบเรียงความรู้ (Knowledge Capturing and Knowledge 

Synthesis Process) (QP-KM-007) 

2. กระบวนการสร้างสรรค์ความรู้ (Knowledge Creation) (QP-KM-008)  

3. Knowledge Master List (FM-KM-009) 

4. แผนกิจกรรมการจัดการความรู้ประจ าปี (FM-KM-011) 

5. แบบฟอร์มสรุปการเรียนรู้ (Lesson Learnt Form : (FM-KM-013)) 

6. แผนการถ่ายโอนความรู้ (Knowledge Transfer Plan : (FM-KM-014)) 
 



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 

DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD. 96 
 

 
 

แผนกำรถ่ำยโอนควำมรู้ (Knowledge Transfer Plan : FM-KM-014) 

แผนการถ่ายโอนความรู้  

ทิศทาง : แผนการถ่ายโอนและเปลี่ยนความรู้ จะมุ่งเน้นความรู้ที่จ าเป็นส าหรับองค์กร (Critical Knowledge 

Area) ในแผนดังกล่าวจะประกอบด้วย  

ส่วนที่ 1 วิธีการในการถ่ายโอน ทั้งนี้เพ่ือเก็บรักษาความรู้หรือทักษะที่จ าเป็นส าหรับองค์กรไว้ และมีแนวโน้มว่า

จะสูญหายไป โดยให้เลือกวิธีการดังต่อไปนี้ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

Education & Coaching 

o Job Shadowing  

o On the Job Training (OJT) 

o Training 

o Mentoring Partnerships 

Process Re-engineering 

o Best Practices Meetings 

o Lessons Learned Reviews 

Documentation and Codification 

o Job Aids 

o Knowledge Maps 

o Process Documentation 

o Document Repositories 

o Expert Systems 

o Expert Interviews and Video 

Alternative or Shared Resources 

o Job Rotation 

o Returned Retirees 

o Communities of Practice 

o Story Telling 
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ส่วนที่ 2 เมื่อได้ระบุวิธีการในการแลกเปลี่ยนถ่ายโอนแล้ว ให้ด าเนินการในการรักษาความรู้ที่จ าเป็นต่อองค์กร

ที่มีแนวโน้มว่าจะสูญไป ลดทอนความเสี่ยงการสูญหายของความรู้  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ชื่อพนักงาน ____________________ สกุล _________________________ ระดับ __________ 

ต าแหน่ง _________________ สังกัด ________________________ อายุงาน _____________ 

ควำมเสี่ยงต่อต ำแหน่ง หรือกำรอยู่ในต ำแหน่ง  (Position Risk Factor) อำทิ ลำออก ย้ำยต ำแหน่ง  

◻ ไม่มีความเสี่ยง   ◻ มีความเสียงต ่า  ◻ มีความเสี่ยงปานกลาง         ◻ มีความเสี่ยงสูง 

ความรู้ทักษะที่อยู่ใน
ความเสีย่ง 

คะแนน 
ความจ าเป็นความรู ้

(H,M,L) 

วิธีการ  
(อ้างอิงจากส่วนที่ 1) 

การด าเนินการ  
(ข้ันตอนท่ีจะด าเนินการ) 

วันท่ีก าหนด 
แล้วเสร็จ 

     

     

     

     

     

     

 

ผู้วางแผน : ________________________
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ระเบียบปฏบิัติงำน 

กระบวนกำร วิธกีำรในกำรสอบทำนกำรด ำเนินงำนของ

กระบวนกำรทีส่ ำคัญ 

(Knowledge Management Audit (KM Audit)) 

QP-KM-010
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ระเบียบปฏิบัติงำน 

กระบวนกำร วิธีกำรในกำรสอบทำนกำรด ำเนินงำนของกระบวนกำรที่ส ำคัญ  

(Knowledge Management Audit (KM Audit)) 

วัตถุประสงค์  (Objective) 

1. เพ่ือท าการตรวจสอบ สอบทานการใช้กระบวนการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ 

2. เพ่ือวางกรอบแนวทางในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้าง คุณภาพการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร 

ค ำนิยำม (Definition) 

Knowledge Management Audit (KM Audit) หมายถึง กระบวนการในการการตรวจสอบ 

ตรวจติดตามภายในถึง กระบวนการ ความสามารถขององค์กรที่ได้รับผลกระทบจากการจัดการความรู้ และการ

ปฏิบัติตามกระบวนการจัดการความรู้ 

ขอบเขตควำมรับผิดชอบ (Scope and Accountability) และกำรด ำเนินงำน (Operation) 

ระเบียบปฏิบัติงานนี้ครอบคลุม 
หน่วยงำน/คณะท ำงำน บทบำทและควำมรับผิดชอบ 

1. นักจัดการความรู้ (K.M. Facilitator) ท าหน้าที่เป็น คณะกรรมการ
ตรวจตดิตามภายใน (Internal Audit Committee) 

ให้ข้อเสนอแนะและสนับสนุนด าเนินการ
ตรวจสอบ น าเสนอ Management review 

2. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวตักรรม) ให้ข้อเสนอแนะ 
3. คณะท างานก ากับการด าเนินงานด้านกระบวนการปฏิบัติงานและ 

การจัดการ (Enablers) ตามระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกจิ 
ให้ความเห็นชอบ / ให้ข้อเสนอแนะ และ
สนับสนุนด าเนินการ 

4. กรรมการผู้จดัการ ให้ความเห็นชอบ / ให้ข้อเสนอแนะ 
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อ้ำงอิงเอกสำร (Reference Document) 

1. QP-KM-001  

2. QP-KM-002  

3. QP-KM-003  

4. QP-KM-004  

5. QP-KM-005 

6. QP-KM-006  

7. QP-KM-007  

8. QP-KM-008  

9. QP-KM-009 
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วิธีปฏิบัติ คณะกรรมกำรตรวจติดตำมภำยใน ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
คณะท ำงำนก ำกับกำรด ำเนินงำนด้ำน
กระบวนกำรปฏิบัติงำนและกำรจดักำร 

กรรมกำรผู้จัดกำร 

QP-KM-010 (A) ขั้นตอนการวางแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

เริ่ม

กระบวนการ 

1. ดำเนินการทบทวนแผน

ยุทธศาสตร์องค์กร แผน

ยุทธศาสตร์การจดัการความรู ้

แผนการตรวจตดิตามภายใน 

เสร็จสิ้น

กระบวนการ 

 6. ดำเนินการพิจารณา 

2. ดำเนินการกำหนดขอบเขต

การสอบทาน และวัตถุประสงค ์

รวมถึงวิธีการในการตรวจสอบ 

3. ดำเนินการนำเสนอ

แผนการตรวจตดิตามภายใน 
4. ดำเนินการให้ความ

คิดเห็นในมุมมองต่าง ๆ 

5. ดำเนินการพิจารณา

เห็นชอบแผนในการ

ตรวจสอบ 

 7. ดำเนินการพิจารณา 

8. ดำเนินการสื่อสารไปยัง

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และ

การเตรียมการในการตรวจ

ติดตามภายใน  

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 
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วิธีปฏิบัติ คณะกรรมกำรตรวจติดตำมภำยใน    
QP-KM-010 (B) ขั้นตอนด าเนินการ
ตรวจตดิตามภายใน สรุปผล และ
รายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

เริ่ม

กระบวนการ 

1. ดำเนินการตรวจตดิตาม

ภายในตามแผนท่ีกำหนด และ

กำหนดการตรวจตดิตามภายใน 

แผนการตรวจตดิตามภายใน 

กำหนดการตรวจตดิตามภายใน 

2. ดำเนินการตรวจตดิตาม 

วิเคราะหส์ิ่งที่ไมเ่ป็นไปตาม

ข้อกำหนด 

3. ดำเนินการรวบรวมผลสอบ

ทาน เพื่อจัดทำรายงาน 

แบบฟอร์มการปฏิบัติการแก้ไข

และการป้องกัน 

รายงานการตรวจตดิตาม

คุณภาพภายใน 
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ประทับตราต้นฉบับ 

 
Date :  

กระบวนกำร วิธีกำรในกำรสอบทำนกำร
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ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 

หัวหน้าส่วน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

 
 

วิธีปฏิบัติ คณะกรรมกำรตรวจติดตำมภำยใน ผู้บริหำร   
QP-KM-010 (B) ขั้นตอนด าเนินการ
ตรวจตดิตามภายใน สรุปผล และ
รายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

เสร็จสิ้น

กระบวนการ 

4. ดำเนินการจดัทำรายงาน 

Knowledge Management/ 

Knowledge Audits 

5. ดำเนินการนำเสนอผลการ

สอบทาน และแผนการพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง 

6. รับทราบผลการสอบทาน 

และใหค้ำแนะนำในการจัดการ

ความรู ้
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Date :  

กระบวนกำร วิธีกำรในกำรสอบทำนกำร
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ระเบียบ ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Work Instruction) 
ขั้นตอนกำรวำงแผน 

1. คณะกรรมการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit Committee) ทบทวนแผนยุทธศาสตร์องค์กร 
แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ จากนั้นด าเนินการก าหนดขอบเขตการสอบทาน และวัตถุประสงค์ รวมถึง
วิธีการในการตรวจสอบ แผนการตรวจติดตามภายใน (FM-KM-015)  ซึ่งจะด าเนินการปีละ 1 ครั้ง 

2. คณะกรรมการตรวจติดตามภายใน ( Internal Audit Committee) น าเสนอแผนการตรวจติดตาม
ภายในให้แก่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวัตกรรม) และคณะท างานก ากับการด าเนินงาน
ด้านกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ตามระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ และ
กรรมการผู้จัดการ เพ่ือพิจารณาเห็นชอบแผน 

3. คณะกรรมการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit Committee) สื่อสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ถึงก าหนดการ ระยะเวลา และการเตรียมการในการตรวจติดตามภายใน  

ขั้นตอนด ำเนินกำรตรวจติดตำมภำยใน 
1. คณะกรรมการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit Committee) ด าเนินการตรวจติดตามภายใน

ตามแผนที่ก าหนดและด าเนินการตามก าหนดการตรวจติดตามภายใน (FM-KM-016) 
โดยการตรวจติดตามจะครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้ 

1) วิสัยทัศน์ / ทิศทาง / นโยบายด้านการจัดการความรู้  
2) การมีส่วนร่วมของผู้บริหารทุกระดับ  
3) การวางแผนการจัดการความรู้และการติดตามประเมินผล 
4) การจัดสรรทรัพยากร 
5) ความตระหนัก ความเข้าใจ การมีส่วนร่วม และการสร้างแรงจูงใจด้านการจัดการความรู้  
6) วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมการท างาน 
7) ความสามารถและความรับผิดชอบของทีมงานการจัดการความรู้ 
8) กระบวนการจัดการความรู้ที่เป็นระบบและการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 
9) สารสนเทศ/ความรู้จากหน่วยงานภายนอก  
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Date :  

กระบวนกำร วิธีกำรในกำรสอบทำนกำร
ด ำเนินงำนของกระบวนกำรที่ส ำคัญ 
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ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 

หัวหน้าส่วน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

 
 

10) การปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้เป็นฐาน 
11) การสร้างความตระหนักเรื่องความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้เป็นฐาน  
12) ผลการด าเนินการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกิดจากการจัดการความรู้  

2. คณะกรรมการตรวจติดตามภายใน ( Internal Audit Committee) ตรวจติดตาม วิเคราะห์สิ ่งที่ไม่
เป็นไปตามข้อก าหนด (Non Conformity)  

ขั้นตอนกำรสรุปผล 
คณะกรรมการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit Committee) รวบรวมผลสอบทานสรุป  

1) สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด (Non Conformity) 
2) เอกสารร้องขอการแก้ไขข้อบกพร่อง (Corrective Action Plan) ซึ ่งบันทึกในแบบฟอร์มการ

ปฏิบัติการแก้ไขและการป้องกัน (FM-KM-016) 
3) การประเมินสิ ่งที ่พบ หรือ Audit Finding แล้ว บันทึกลงในรายงานการตรวจติดตามคุณภาพ

ภายใน ( Quality Audit Report ) (FM-KM-017) 
4) วิเคราะห์ผลการสอบทานและสิ่งที่พบ น าเสนอในที่ประชุมผู้บริหาร 

ขั้นตอนกำรรำยงำนและน ำเสนอต่อผู้บริหำร (Management review) 
1. คณะกรรมการตรวจติดตามภายใน ( Internal Audit Committee) จัดท ารายงาน Knowledge 

Management/ Knowledge Audits  
2. คณะกรรมการตรวจติดตามภายใน ( Internal Audit Committee) น าเสนอผลการสอบทาน และ

ค าแนะน าในการจัดการความรู้ ต่อผู้บริหาร เพ่ือน าเสนอแผนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง  
1. แผนการตรวจติดตามภายใน (FM-KM-015)   
2. ก าหนดการตรวจติดตามภายใน (FM-KM-016) 
3. รายงานการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Quality Audit Report) (FM-KM-017) 
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แผนกำรตรวจติดตำมคุณภำพ (IQA Plan) (FM-KM-015) 

หน่วยงาน 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
4

บ  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

  

 
      

 
  

จัดท าโดย..................................... 
(                                                  ) 

ประธานคณะกรรมการตรวจติดตามภายใน หรือผู้อ านวย
ความสะดวกด้านการจัดการความรู้ 

วันท่ี............…....................... 

อนุมัติแผน..................................... 
     (                                                ) 

ประธานคณะท างานก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ 
วันท่ี............…...................... 
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ก ำหนดกำรตรวจติดตำม (AUDIT SCHEDULE) (FM-KM-016) 

No. Of Audit: ………………………………………………… Date:  ………………………. 

Purpose: …………………………………………………………         Scope: ………………………. 

ก ำหนดกำรติดตำม 

วันที่ เวลำ หน่วยงำน กิจกรรม ผู้ตรวจติดตำม 
     

 

                                                                                 ลงช่ือ…………………………….. 
                                                                                    (                                                     ) 

                                                                                   ประธานคณะกรรมการนโยบายการจัดการความรู ้
                                                                                     วันท่ี……../…………../……… 
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แบบฟอร์มแจ้งกำรปฏิบัติกำรแก้ไข / ป้องกัน  (CAR/PAR) (FM-KM-017) 

        ◻ การตรวจติดตาม             ◻  ข้อร้องเรยีนของลูกค้า               ◻  อื่น ๆ ...............…………….. 

      ◻ CAR.  เลขที่ .................         ◻ PAR . เลขที่ .................         

ส่วนที่ 1  
หน่วยงานท่ีได้รับการตรวจ.........…………….................. วันท่ีออก...…....../.……...../..…….... 

สิ่งที่ต้องปฏิบัติการแกไ้ข   :      MAJOR             MINOR            การป้องกัน  :        OBS. 

ลักษณะของปัญหา : 
 
 
 

สาเหตุ : 
 

 

 

ลงช่ือผู้ตรวจ........................ วันท่ี........./........./......... ลงช่ือ   ตัวแทนหน่วยงาน...............................วนัท่ี......../......../......... 

              (                     )                                                            (                          ) 

ส่วนที่ 2 การปฏิบัติการแก้ไข / การป้องกัน :   หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ.............................................. 

การวางแผนการแก้ไข (กรณีใบ CAR)  : 
 

 

 

 

 

วันท่ีก าหนดเสร็จสิ้น: ........./......../.......... 

การวางแผนการป้องกัน : 

ลงช่ือตัวแทนหน่วยงาน..............................วันท่ี......../......../........ลงช่ือ      QMR...............................วันท่ี......../......../........ 

                           (                         )                                           (                            ) 

ส่วนที่ 3 การตรวจสอบการปฏิบัติการแก้ไข / ป้องกัน 

บันทึกการตรวจสอบแก้ไขป้องกัน : 

 

 

 

สรุปผล :      ด าเนินการแกไ้ข                  ยังแก้ไขไม่เรยีบร้อย อ้างองิ CAR ใหม่ เลขที ่................................... 

ลงช่ือผู้ตรวจ................................ วันท่ี......../......../........ ลงช่ือตัวแทนหน่วยงาน.............................. วันท่ี......../......../........ 

              (                            )                                                     (                            ) 
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รำยงำนกำรตรวจติดตำมคุณภำพภำยใน (Quality Audit Report) ครั้งที ่………/……… (FM-KM-018)  

วันท่ีตรวจติดตาม : ………………………………………. เวลา ………………….. น. ถึง ………………….. น. 
หัวหน้าคณะผู้ตรวจ : ……………………………………... 
คณะผู้ตรวจติดตาม : ………………………………………………………………………………………………………………….. 
หน่วยงานท่ีได้รับการตรวจตดิตาม : ………………………………………………………………………………………………….. 
เอกสารอ้างอิง : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

จ านวน CAR จ านวน Observation 
Major CAR: Minor CAR: รวม :   
 

สรุปสำระส ำคัญของผลกำรตรวจติดตำม :  
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

ข้อคิดเห็นทั่วไปของผู้ตรวจ : 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

                                                                           _____________________________ 
                                                                                            (                                                 ) 
                                                                                                     หัวหน้าคณะผู้ตรวจติดตาม    
                                                                                                     _______/_______/______ 
 

 

ประเมินผลกำรตรวจติดตำมโดย ส่วนทรัพยำกรมนุษย ์: 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

                                                                                              
                                                                                                _____________________________ 
                                                                                              (                                                   ) 
                                                                                                          ส่วนทรัพยากรมนุษย์    
                                                                                                                                                                                  _______/_______/_______                             
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ระเบียบปฏบิัติงำน 

กระบวนกำรกำรวำงแผนกำรจัดกำรควำมรู้ 

และกำรติดตำมประเมินผล QP-KM-011



111 

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
Doc. No. : QP-KM-
011 Procedure Name 

ประทับตราต้นฉบับ 

 
Date :  

กระบวนกำรกำรวำงแผนกำรจัดกำร
ควำมรู้ และกำรตดิตำมประเมินผล 

Rev. No. 0  
 

ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 

หัวหน้าส่วน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
. 

 
 

ระเบียบปฏิบัติงำน 

กระบวนกำรกำรวำงแผนกำรจัดกำรควำมรู้และกำรติดตำมประเมินผล 

วัตถุประสงค์  (Objective) 

1. เพ่ือด าเนินการจัดท าแผนการจัดการความรู้ และกิจกรรมในการจัดการความรู้  

2. เพ่ือด าเนินการประเมินผลกิจกรรมการจัดการความรู้ที่ด าเนินการ  

ค ำนิยำม (Definition) 

1. แผนกำรจัดกำรควำมรู้ หมายถึง แผนกิจกรรมการจัดการความรู้ ที่จัดขึ้น อาทิ กิจกรรมชุมชนนัก

ปฏิบัติ (CoP) กิจกรรมแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) เป็นต้น 

2. กำรติดตำมประเมินผล หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า กิจกรรมที่ด าเนินการตามแผนนั้น

สามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินการด้านการจัดการความรู้  

ขอบเขตควำมรับผิดชอบ (Scope and Accountability) และกำรด ำเนินงำน (Operation) 

ระเบียบปฏิบัติงานนี้ครอบคลุม 
หน่วยงำน/คณะท ำงำน บทบำทและควำมรับผิดชอบ 

1. นักจัดการความรู้ (K.M. Facilitator) ร่วมด าเนินการ และเป็นส่วนหน่ึงการด าเนินกิจกรรม 
2. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวตักรรม) ร่วมด าเนินการ และเป็นส่วนหน่ึงการด าเนินกิจกรรม 
3. กรรมการผู้จดัการ อนุมัต ิ

อ้ำงอิงเอกสำร (Reference Document) 

• แผนยุทธศาสตร์ (แผนแม่บท) องค์กรฉบับเดิม  

• คู่มือการบริหารจัดการความรู้
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ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 

หัวหน้าส่วน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีปฏิบัติ ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลร่วมกับนักจดักำร

ควำมรู้ (K.M. Facilitator) 
คณะท ำงำนก ำกับกำรด ำเนินงำนด้ำน
กระบวนกำรปฏิบัติงำนและกำรจดักำร 

กรรมกำรผู้จัดกำร 

QP-KM-011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

เริ่ม

กระบวนการ 

1. ดำเนินการทบทวนแผนการ

ดำเนินการในปีท่ีผ่านมา 

2. ดำเนินการนำเสนอผลการ

ทบทวนแผนฯ 

3. ดำเนินการกำหนดแนว

ทางการจัดการความรู้ของปี

ถัดไป 

4. ดำเนินการทบทวน และ

ยืนยันร่วมกันถึงสิ่งที่ต้อง

ดำเนินการ (ตารางที่ 19) 

5. ดำเนินการจดัทำแผน

กิจกรรมการจัดการความรู ้

6. ดำเนินการจดัทำรายละเอียด

ของแผนฯ 
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Date :  

กระบวนกำรกำรวำงแผนกำรจัดกำรควำมรู้ 
และกำรตดิตำมประเมนิผล 

Rev. No. 0  
 

ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 

หัวหน้าส่วน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

 
 

วิธีปฏิบัติ ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลร่วมกับนักจดักำร

ควำมรู้ (K.M. Facilitator) 
คณะท ำงำนก ำกับกำรด ำเนินงำนด้ำน
กระบวนกำรปฏิบัติงำนและกำรจดักำร 

กรรมกำรผู้จัดกำร 

QP-KM-011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

7. ดำเนินการนำเสนอแผน

กิจกรรมการจัดการความรู ้

อนุมัต ิ10. ดำเนินการตามแผน และ

การสื่อสารไปยังผู้มสี่วน

เกี่ยวข้องของแต่ละกิจกรรม 

8. ดำเนินการพิจารณาอนุมัติ

แผนฯ 

 9. ดำเนินการพิจารณา 

เสร็จสิ้น

กระบวนการ 



114 

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
Doc. No. : QP-KM-
011 Procedure Name 

ประทับตราต้นฉบับ 

 
Date :  

กระบวนกำรกำรวำงแผนกำรจัดกำร
ควำมรู้ และกำรตดิตำมประเมินผล 

Rev. No. 0  
 

ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 

หัวหน้าส่วน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
. 

 
 

ระเบียบ ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Work Instruction) 

1. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู ้และนวัตกรรม)  ร่วมกับนักจัดการความรู ้ (K.M. 

Facilitator) ต้องด าเนินการทบทวนแผนการด าเนินการในปีที่ผ่านมา และน าเสนอต่อคณะท างานก ากับการ

ด าเนินงานด้านกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ตามระบบประเมินผลการด าเนินงาน

รัฐวิสาหกิจ  เพ่ือก าหนดแนวทางการจัดการความรู้ของปีถัดไป 

2. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู ้และนวัตกรรม)  ร่วมกับนักจัดการความรู ้ (K.M. 

Facilitator) ต้องด าเนินการทบทวน และยืนยันร่วมกันถึงสิ่งที่ต้องด าเนินการตามตาราง 

กระบวนกำรปี 2564 
กำรด ำเนินกำรเพ่ือเป็นปัจจัยน ำเข้ำในกำรวำงแผน

กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ 

ระเบียบปฏิบัติงานการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ (แผนแม่บท)

ด้านการจดัการความรู้ (QP – KM – 001) 

กรอบแนวทางในการจัดท ากิจกรรมการจัดการความรู้ 

เพื ่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ (แม่บท) ด้านการ

จัดการความรู้  

ระเบียบปฏิบัติงานการก าหนดนโยบายขององค์กรเกี่ยวกับ

การจัดการความรู้และตัวช้ีวัดในการบรรลุเปา้หมายทั้งใน

ระยะสั้นและระยะยาว (QP – KM – 002) 

กรอบแนวทางการก าหนดตัวช้ีวัดของการจัดท ากิจกรรม

การจัดการความรู้  

ระเบียบปฏิบัติงานการบริหารจดัการทรัพยากร  

(QP – KM – 003) 

พิจารณาทรัพยากรที่จะต้องใช้ในแต่ละกิจกรรม 

ระเบียบปฏิบัติงานกระบวนการจดัท าโครงสร้างความรู้

ระดับองค์กร (Organizational Knowledge Model) 

โครงสร้างความรูร้ะดับงาน (Task Knowledge Model) 

(QP – KM – 004) 

ความรู้ระดับองค์กร และความรู้ระดับงาน แต่ละความรู้

ใช้เป็นประเด็นในการจัดท าชุมชนนักปฏิบัติ (Communities 

of Practices) และการก าหนดหัวข้อการแบ่งปันความรู้ 

(Knowledge Sharing)  

ระเบียบปฏิบัติงานกระบวนการจดัท าโครงสร้างความรู้

ระดับบุคคล (Agent Knowledge Model)  

(QP – KM – 005) 

ความรู้ระดับบุคคลรายต าแหน่ง ใช้เป็นหัวข้อในการ

จัดท าหร ือก าหนดความร ู ้เพ ื ่อด  าเน ินการถอดความรู้  

(Knowledge Capturing) 
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Date :  

กระบวนกำรกำรวำงแผนกำรจัดกำร
ควำมรู้ และกำรตดิตำมประเมินผล 

Rev. No. 0  
 

ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 

หัวหน้าส่วน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
. 

 
 

ระเบียบปฏิบัติงานกระบวนการประเมินองค์ความรู้ที่ม ี

ความจ าเป็นต่อการด าเนินการขององค์กร (Critical 

Knowledge Assessment Process) (QP – KM – 006) 

ความรู ้ที ่จ าเป็นส าหรับองค์กร แต่ละความรู ้ใช้เป็น

ประเด็นในการจัดท าชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of 

Practices) และการก  าหนดหัวข ้อการแบ่งป ันความรู้  

(Knowledge Sharing) 

ระเบียบปฏิบัติงานกระบวนการจดัเก็บความรู้และรวบรวม

เรียบเรียงความรู้ (Knowledge Capturing and 

Knowledge Synthesis Process) (QP – KM – 007) 

การด าเนินกิจกรรมการถอดความรู้ ให้ด าเนินการตาม 

ระเบียบปฏิบัติงานน้ี  

ระเบียบปฏิบัติงานกระบวนการสร้างสรรค์ความรู้ 

(Knowledge Creation) (QP – KM – 008) 

การด าเนินกิจกรรมการสร้างสรรค์ความรู้ ให้ด าเนินการ

ตามระเบียบปฏิบัติงานน้ี 

ระเบียบปฏิบัติงานกระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรู้และ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ (Knowledge Exchange and 

Transferring) (QP – KM – 009) 

การด าเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดองค์ความรู้ 

ให้ด าเนินการตามระเบียบปฏิบัติงานนี้ 

ระเบียบปฏิบัติงานกระบวนการวิธกีารในการสอบทาน 

การด าเนินงานของกระบวนการทีส่ าคัญ (Knowledge 

Management Audit : KM Audit) (QP – KM – 010) 

การด าเนินกิจกรรมการตรวจติดตามภายใน ให้ด าเนินการ

ตามระเบียบปฏิบัติงานน้ี 

3. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู ้และนวัตกรรม)  ร่วมกับนักจัดการความรู ้ (K.M. 

Facilitator) ด าเนินการจัดท าแผนกิจกรรมการจัดการความรู้ ซึ่งมีกิจกรรมพ้ืนฐาน ซึ่งประกอบด้วย  

3.1 กิจกรรชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practices) 

3.2 กิจกรรมการถอดความรู้ (Knowledge Capturing) 

3.3 กิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนา ด้านการจัดการความรู้  

3.4 แผนการตรวจติดตามภายใน  

3.5 แผนอื่น ๆ ที่ก าหนด อาทิ การจัดการประกวดที่เกี่ยวข้อง หรือการจัดนิทรรศการด้านการจัดการ

ความรู้  
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Rev. No. 0  
 

ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 

หัวหน้าส่วน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
. 

 
 

4. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู ้และนวัตกรรม)  ร่วมกับนักจัดการความรู ้ (K.M. 

Facilitator) จัดท ารายละเอียดของแผน  

5. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวัตกรรม) น าเสนอ แผนกิจกรรมการจัดการความรู้ 

เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อกรรมการผู้จัดการ  

6. เมื่อกรรมการผู้จัดการด าเนินการพิจารณาอนุมัติแล้ว ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้

และนวัตกรรม) ด าเนินการตามแผน และการสื่อสารไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของแต่ละกิจกรรม  

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง  

1. แผนยุทธศาสตร์ (แผนแม่บท) การจัดการความรู้  

2. นโยบายการจัดการความรู้ 

3. คู่มือการบริหารจัดการความรู้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 

DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD. 117 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบปฏบิัติงำน 

กระบวนกำรสื่อสำรของผู้บริหำร QP-KM-012
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Date :  

กระบวนกำรสื่อสำรของผู้บริหำร Rev. No. 0  
 

ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 

หัวหน้าส่วน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
. 

 
 

ระเบียบปฏิบัติงำน 

กระบวนกำรสื่อสำรของผู้บริหำร 

วัตถุประสงค์  (Objective) 

1. เพ่ือด าเนินการวางแผนและจัดท าการสื่อสารของผู้บริหาร ในเรื่องการจัดการความรู้และนวัตกรรม  

2. เพ่ือให้ผู้บริหารเข้ามามีส่วนร่วม และบทบาทในการจัดการความรู้ 

ค ำนิยำม (Definition) 

กำรสื่อสำร หมายถึง การส่งผ่านข้อมูลจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารอย่างเป็นระบบ  

ขอบเขตควำมรับผิดชอบ (Scope and Accountability) และกำรด ำเนินงำน (Operation) 

ระเบียบปฏิบัติงานนี้ครอบคลุม 

หน่วยงำน/คณะท ำงำน บทบำทและควำมรับผิดชอบ 
1. นักจัดการความรู้ (K.M. Facilitator) ร่วมด าเนินการ และเป็นส่วนหน่ึงการด าเนินกิจกรรม 
2. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวตักรรม) ร่วมด าเนินการ และเป็นส่วนหน่ึงการด าเนินกิจกรรม 
3. กรรมการผู้จดัการ อนุมัต ิ

อ้ำงอิงเอกสำร (Reference Document) 

• แผนยุทธศาสตร์ (แผนแม่บท) องค์กร 

• คู่มือการบริหารจัดการความรู้
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กระบวนกำรสื่อสำรของผู้บริหำร Rev. No. 0  
 

ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 

หัวหน้าส่วน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
. 

 
 

วิธีปฏิบัติ ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลร่วมกับนักจดักำร

ควำมรู้ (K.M. Facilitator) 
ผู้รับผิดชอบ กรรมกำรผู้จัดกำร 

QP-KM-012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

เริ่ม

กระบวนการ 

1. ดำเนินการจดัทำแผน และ

ลำดับการสื่อสารทั้งหมดของ

การจัดการความรู้  

และการจัดการนวัตกรรม 

2. ดำเนินการจดัทำรายละเอียด

ของแผน การสื่อสารการจัดการ

ความรู ้

3. ดำเนินการนำเสนอ 

แผนการสื่อสารฯ 

4. ดำเนินการนำเสนอ 

แผนการสื่อสารฯ 

 5. ดำเนินการพิจารณา 
อนุมัต ิ

 6. ดำเนินการพิจารณา 

7. ดำเนินการตามแผน และการ

สื่อสารไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ของแต่ละกิจกรรม 

เสร็จสิ้น

กระบวนการ 

อนุมัต ิ
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Date :  

กระบวนกำรสื่อสำรของผู้บริหำร Rev. No. 0  
 

ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 

หัวหน้าส่วน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

 
 

ระเบียบ ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Work Instruction) 

1. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู ้และนวัตกรรม)  ร่วมกับนักจัดการความรู ้ (K.M. 

Facilitator) ต้องจัดท าแผน และล าดับการสื่อสารทั้งหมดของการจัดการความรู้ และการจัดการนวัตกรรม  

ระดับบริหำร สิ่งที่ต้องสื่อสำร 

ผู้บริหารสูงสุด (กรรมการผู้จัดการ) แผนยุทธศาสตร์ (แผนแม่บท) การจัดการความรู้ และการจดัการนวตักรรม 
ผู้บริหารระดับสูง การผลักดันให้การจัดการความรูเ้ป็นส่วนหนึ่งในการท างาน 
ผู้บริหารระดับล่าง - กลาง กิจกรรม และความร่วมมือของกิจกรรมการจัดการความรู้ 

2. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู ้และนวัตกรรม)  ร่วมกับนักจัดการความรู ้ (K.M. 
Facilitator) จัดท ารายละเอียดของแผน การสื่อสารการจัดการความรู้โดยมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 

2.1 วัตถุประสงค์การสื่อสาร 
2.2 ผู้ส่งสาร 
2.3 กลุ่มผู้รับสาร  
2.4 สารที่ต้องการส่ง 
2.5 ความถี่การสื่อสาร 
2.6 เครื่องมือหรือวิธีการในการสื่อสาร  

3. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวัตกรรม)  น าเสนอแผนการสื่อสาร เพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อผู้รับผิดชอบโดยตรง และกรรมการผู้จัดการตามล าดับ 

4. เมื่อกรรมการผู้จัดการด าเนินการพิจารณาอนุมัติแล้ว ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้
และนวัตกรรม) ด าเนินการตามแผน และการสื่อสารไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของแต่ละกิจกรรม  

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง  
1. แผนยุทธศาสตร์ (แผนแม่บท) การจัดการความรู้  
2. นโยบายการจัดการความรู้ 
3. คู่มือการบริหารจัดการความรู้ 



 
 

 
 

 


