ผนวก ข

ผลลัพธ (10) ผลผลิต (30)

กระบวนการ (30)

ปจจัยนําเขา (30)

ตารางใหคะแนนการจัดการความรูของ กร. พ.ศ.๒๕๕๙
มิติ / ปจจัย
1. การสนับสนุนจากผูบังคับบัญชาระดับสูง
2. การดําเนินการที่เกื้อหนุนตอการจัดการความรู
3. ทักษะของกําลังพลในการจัดการความรู
4. เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการจัดการความรู
5. การวัดและประเมินผลการจัดการความรู
6. การชมเชย ใหรางวัล และสรางแรงจูงใจ
1. นโยบายและวิสัยทัศนการจัดการความรู
2. แผนการจัดการความรู
3. การบงชี้ความรู
4. การสรางและแสวงหาความรู
5. การจัดเก็บความรูใหเปนระบบ
6. การประมวลและกลั่นกรองความรู
7. การเขาถึงความรู
8. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู
9. การเรียนรู (บูรณาการเขากับการปฏิบัติงาน)

กตอ.

กฟก.1

กฟก.2

กบฮ.

กยพ.

วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศและองคความรู

ผลลัพธจากการดําเนินการจัดการความรู
หมายเหตุ : คะแนนเต็มชองละ ๕ คะแนน

ผูใหคะแนน
ตําแหนง

กทบ.

กลน.

กยฝ.

กดน.

กบร.

นสร.

กฝร.

อนุผนวก ๑ ของ ผนวก ข
รายละเอียดการประเมินตามเกณฑการพิจารณาผลงานการจัดการความรูของกองทัพเรือประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
๑. มิติปจจัยนําเขาน้ําหนักรอยละ ๓๐
ระดับ ๑
ขั้นเริ่มตน
(Novice)
๑ คะแนน
ผูบังคับบัญชาระดับรอง หน.
หนวย ขึ้นไป มีความเขาใจหรือ
สนใจในเรื่องการจัดการความรู
คอนขางนอยและใหความสําคัญ
ของการจัดการความรูในระดับต่ํา

ระดับ ๓
ขั้นมาตรฐาน
มิตทิ ี่ประเมิน
(Mature)
๓ คะแนน
ผูบังคับบัญชาระดับรอง หน.
๑.๑ การสนับสนุนจาก
ผูบังคับบัญชา ระดับรอง หน.
หนวย ขึ้นไป แสดงบทบาทในการ หนวย ขึ้นไป ได กําหนดนโยบาย
ผูบังคับบัญชาระดับสูง
จัดการความรูคอนขางนอย แต และกระตุนใหเกิดการจัดการ
ยังคงใหการสนับสนุนโดยไม
ความรู ในองคกร รวมทั้ง
ขัดขวางหรือมอบนโยบายที่เปน กําหนดใหการจัดการความรูเปน
ผลกระทบตอการจัดการความรู เครื่องมือ ในการพัฒนากําลังพล ,
การปฏิบัติงาน และองคกร
๑.๒ การดําเนินการที่เกื้อหนุน มีการปรับลักษณะทางกายภาพ มีการจัดตั้งคณะทํางาน
คณะทํางานการจัดการความรูมี
ตอการจัดการความรู ( KM (พื้นที่) และการบริหารงบประมาณ การจัดการความรูในลักษณะเฉพาะ ความรูและทักษะในการขับเคลื่อน
Team)
ของหนวยงาน ใหเกื้อหนุนตอการ กิจ สวนใหญมีการสื่อสาร อยาง การจัดการความรูของหนวย
จัดการความรู
เปนทางการ
ระดับ ๒
ขั้นกําลังพัฒนา (Beginner)
๒ คะแนน

ระดับ ๔
ขั้นกาวหนา (Achievement)
๔ คะแนน
ผูบังคับบัญชา ระดับรอง หน.
หนวย ขึ้นไป ใหความสําคัญกับ
การสรางความรู ที่ตอบสนอง
ประเด็นยุทธศาสตร มีความสนใจ
และมีสวนรวมอยางสม่ําเสมอใน
กิจกรรมการจัดการความรู
คณะทํางานการจัดการความรู
สามารถขับเคลื่อนการจัดการ
ความรูโดยใชเครื่องมือ( Means)
จัดการความรูที่หลากหลาย

ระดับ ๕
ขั้นเปนแบบอยาง
(Role Model)
๕ คะแนน
ผู บังคับบัญชา ระดับรอง หน.
หนวย ขึ้นไป เปนแบบอยางที่ดีใน
การแลกเปลี่ยนแบงปนความรู,  การ
ถายทอดความรู, การเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง และ การ ทํางานโดยใช
ความรู

คณะทํางานการจัดการความรูมี
การบูรณาการทักษะการขับเคลื่อน
การจัดการความรูเขากับพันธกิจ/
ภารกิจหลักของหนวยไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๑.๓ ทักษะของกําลังพลในการ มีวิธีการถายทอดการจัดการ
กําลังพลสวนใหญมีความเขาใจใน กําลังพลสวนใหญมีทักษะในการ กําลังพลสวนใหญสามารถสราง กําลังพลสวนใหญมีทักษะในการ
จัดการความรู
ความรูใหกําลังพล
กระบวนการจัดการความรูที่
สืบคนความรูทั้งจากเอกสาร จาก หรือมีสวนรวมในการสรางความรู แลกเปลี่ยนเรียนรู และเผยแพร
หนวยดําเนินการอยู
บุคคล และระบบเทคโนโลยี
ความรูผานชองทางตาง ๆ
สารสนเทศ
มีระบบการจัดเก็บความรูเปน
๑.๔ เทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบอินเทอรเน็ต ( Internet) กําลังพลมากกวารอยละ ๕๐
ระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรูแบบ มีระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส
ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส (IT- เสมือน (Virtual) เชน เว็บบอรด (e-Learning)
สนับสนุนการจัดการความรู และระบบอินทราเน็ต ( Intranet) สามารถเขาใชบริการระบบ
(LT-Learning
Information Technology)
สําหรับสืบคนขอมูล
เครือขายไดอยางสะดวก และ
เว็บศูนยรวมความรู
(Web Technology)
เพียงพอตอความตองการ
Portal) หรือเว็บการจัดการ
ความรูของ หนวย
(CTCommunication
Technology/Social Media)

มิตทิ ี่ประเมิน
๑.๕ การวัดและประเมินผล
การจัดการความรู
๑.๖ การชมเชย ใหรางวัล
และสรางแรงจูงใจ

ระดับ ๑
ระดับ ๓
ระดับ ๕
ระดับ ๒
ระดับ ๔
ขั้นเริ่มตน
ขั้นมาตรฐาน
ขั้นเปนแบบอยาง
ขั้นกําลังพัฒนา (Beginner)
ขั้นกาวหนา (Achievement)
(Novice)
(Mature)
(Role Model)
๒ คะแนน
๔ คะแนน
๑ คะแนน
๓ คะแนน
๕ คะแนน
ยังไมมีการวัดและประเมินผลการ อยูระหวางการศึกษาและจัดทํา มีการวัดและประเมินผลการ
มี การวัดและประเมินผลการ
มีการนําผลที่ไดจากการวัดและ
จัดการความรู
แนวทางในการวัดและประเมินผล จัดการความรูโดยใชตัวชี้วัดทั่วๆ จัดการความรู โดย ตัวชี้วัด ที่ ประเมินผลการจัดการความรู ไป
การจัดการความรู
ไป เชน KMAT
สอดคลองกับบริบทของหนวยงาน ปรับปรุง การดําเนินการจัดการ
ความรู
ไมมีระบบการชมเชย ใหรางวัล อยูระหวางการศึกษาแนวทางใน มีการชมเชย ใหรางวัล และสราง มีการชมเชย ใหรางวัล และสราง มีการชมเชย ใหรางวัล และสราง
และสรางแรงจูงใจ
การจัดทําระบบการชมเชย ให แรงจูงใจ
แรงจูงใจ สามารถขยายผลการ แรงจูงใจ สามารถขยายผลการ
รางวัล และสรางแรงจูงใจ
จัดการความรูไปสูกําลังพลภายใน จัดการความรูไปสูหนวยงาน
หนวยงาน/ภายใน ทร.
ภายนอก ทร.

๒. มิติกระบวนการน้ําหนักรอยละ ๓๐
มิตทิ ี่ประเมิน
๒.๑ นโยบายและวิสัยทัศน
การจัดการความรู
๒.๒ แผนการจัดการความรู

๒.๓ การบงชี้ความรู

ระดับ ๑
ขั้นเริ่มตน
(Novice)
๑ คะแนน
ยังไมมีการกําหนดนโยบาย/
วิสัยทัศนการจัดการความรู

ระดับ ๒
ระดับ ๓
ขั้นกําลังพัฒนา
ขั้นมาตรฐาน
(Beginner)
(Mature)
๒ คะแนน
๓ คะแนน
มีการกําหนดนโยบาย/วิสัยทัศน นโยบาย/วิสัยทัศนการจัดการ
การจัดการความรู
ความรู มีความเชื่อมโยงกับ
วิสัยทัศน พันธกิจ และแผน
ยุทธศาสตรขององคกร
มีการจัดทําแผนการจัดการความรู มีการสื่อสารแผนการจัดการ
แผนการจัดการความรูประจําปมี
ประจําป
ความรูประจําปใหกําลังพลเขาใจ กิจกรรมการจัดการความรูที่
และปฏิบัติได
หลากหลาย และเหมาะสมกับ
ความรูที่ตองการ
ไมมีการกําหนด องคความรูที่ คณะทํางานการจัดการความรูเป นผู กําลังพลทุกระดับมีสวนรวมใน
จําเปน อยางชัดเจน
กําหนดองคความรูที่จําเปน
การกําหนดองคความรูที่จําเปน

ระดับ ๕
ขั้นเปนแบบอยาง
(Role Model)
๕ คะแนน
กําลังพลมีสวนรวมในการจัดทํา/ นโยบาย/วิสัยทัศน การจัดการ
รับรูและเขาใจ นโยบาย/
ความรู สามารถนําสูการปฏิบัติได
วิสัยทัศนการจัดการความรู โดยมี จริง
การสื่อสารที่หลากหลายชองทาง
กิจกรรมตามแผนการจัดการ
มีแผนแมบทการจัดการความรู ที่
ความรูประจําป สอดคลองกับ สอดคลองกับนโยบายและ
กระบวนการจัดการความรูและ วิสัยทัศน KM ที่สามารถแสดง
การจัดการเปลี่ยนแปลง
Road Map จนถึงการบรรลุ
วิสัยทัศน KM
องคความรูที่กําหนดสามารถ
องคความรูที่กําหนดสนับสนุนการ
ตอบสนองตอการปฏิบัติงานปกติ บรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ และ
ประเด็นยุทธศาสตรขององคกร
ระดับ ๔
ขั้นกาวหนา (Achievement)
๔ คะแนน

ระดับ ๑
ขั้นเริ่มตน
มิตทิ ี่ประเมิน
(Novice)
๑ คะแนน
๒.๔ การสรางและแสวงหา ไมมีวิธีการแสวงหาความรูที่
ความรู
หลากหลาย สวนใหญเนนการ
คนควาเอกสาร ตํารา ภายใน
องคกร
๒.๕ การจัด เก็บ ความรูใหเปน ความรูที่จัดการความรูไดแยก
ระบบ
จัดเก็บตามความสะดวกของ
หนวยจัดทํา

ระดับ ๒
ระดับ ๓
ขั้นกําลังพัฒนา
ขั้นมาตรฐาน
(Beginner)
(Mature)
๒ คะแนน
๓ คะแนน
มีการเสาะแสวงหาความรู ทั้งTacit การสรางความรูเปนไปตามแนว
และ Explicit ทั้งจากภายในและ ทางการจัดการความรูที่มีการ
ภายนอกองคกร
แลกเปลี่ยนเรียนรู เชน ผาน
ชุมชนนักปฏิบัติ เปนตน
จัดสถานที่เฉพาะสําหรับการจัดเก็บมีการจัดหมวดหมูความรูและมี
ระบบการจัดเก็บที่กําลังพลที่
ความรู
เขาถึงไดงาย

๒.๖ การประมวลและ
กลั่นกรองความรู

ยังไมมีการตรวจสอบความ
การตรวจสอบความถูกตองของ
ถูกตอง/สะดวกตอการใชงานของ ความรูโดยผูที่จัดการความรูเอง
ความรูที่จัดการมา

๒.๗ การเขาถึงความรู

กําลังพลสวนใหญไมทราบวามี ชองทางการเขาถึงความรู มีจํานวน มีระบบการคนหาความรูที่ได
องคความรูอะไรบาง และจัดเก็บ จํากัด ยังไมตรงตอพฤติกรรมการใชจัดเก็บไว ใหกําลังพลสามารถ
งานของกําลังพล
อยูที่ใด
คนหาและนําความรูกลับมาใชได
อยางสะดวก

๒.๘ การแบงปนแลกเปลี่ยน การเผยแพร ถายทอดความรูตาง
ความรู
ๆ คอนขางนอย อยูเฉพาะในกลุม
ผูที่สนใจ
๒.๙ การเรียนรู (การบูรณา ความรูที่จัดเก็บไวสวนใหญยังไม
การ KM เขากับการปฏิบัติงาน ถูกใชในการปฏิบัติงานจริง
ปกติ

มีรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ หรือ
กลุมการเรียนรูในรูปแบบอื่น ๆ
กิจกรรมการจัดการความรูแยก
ขาดจากการปฏิบัติงานปกติ

การตรวจสอบความถูกตองของ
ความรูโดยผูเชี่ยวชาญ

ระดับ ๔
ขั้นกาวหนา (Achievement)
๔ คะแนน
มีการสรางความรูดวยเทคนิค/
เครื่องมือที่สูงขึ้น เชน การพัฒนา
งานประจําสูงานวิจัย (routine
to research หรือr2r)
รูปแบบองคความรูที่จัดเก็บมี
ความหลากหลาย เชน
Best
Practice, Case Study, Lesson
learn, Video ฯลฯ
มีการตรวจสอบความรู เพื่อให
ผูใชเขาใจและสามารถนําไปใชได
อยางถูกตองและรวดเร็ว

ระดับ ๕
ขั้นเปนแบบอยาง
(Role Model)
๕ คะแนน
การสรางความรูเปนไปตามแนว
ทางการจัดการความรูที่มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู โดยบูรณาการ
ขามสายงาน/ขามศาสตร
มีระบบการควบคุมเอกสาร /
รักษาความปลอดภัย / และ
กําหนดสิทธิในการเขาถึง องค
ความรู
เกิดชุดความรูใหมที่นําไปใชไดจริง
หรือเกิดมาตรฐานการปฏิบัติที่มี
การทบทวนและปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง
มีระบบเครือขายเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่ใหบริการการ
เขาถึงขอมูลความรูไดจากทุกที่
ทุกเวลา มีการแบงสิทธิการ
เขาถึงตามชั้นความลับ
มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรู
กับหนวยงานภายนอก ทร.

ชองทางการเขาถึงความรูมี
หลากหลาย สะดวกและเหมาะสม
กับผูใช เชน ลูกจางทําความ
สะอาด เขาถึงองคความรูที่เก็บ
เปนเอกสารไดงายกวา
การเผยแพร ถายทอดความรูตาง มีการตอยอดความรู /สรางความรู
ๆ กระจายทั่วทั้งองคกร ผานสื่อ/ ใหมเพิ่มขึ้น จากการแลกเปลี่ยน
เวที ตาง ๆ
เรียนรู
มีการนําความรูไปใชในการ
กิจกรรมการจัดการความรูบูรณา มีการทบทวนความรูหลังนําไปใช
ปฏิบัติงาน
การกับการปฏิบัติงานปกติ ไม ปฏิบัติงานและปรับปรุงความรูให
สรางภาระงานเพิ่มขึ้น
ทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ

๓. มิติผลผลิตน้ําหนักรอยละ ๓๐

ระดับ ๑
ขั้นเริ่มตน
มิตทิ ี่ประเมิน
(Novice)
๑ คะแนน
๓.๑ วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศและ มีวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศและองค
องคความรู
ความรูตามแผน

๔. มิติผลลัพธน้ําหนักรอยละ ๑๐
มิตทิ ี่ประเมิน
๔.๑ ผลลัพธจากการ
ดําเนินการจัดการความรู

ระดับ ๑
ขั้นเริ่มตน
(Novice)
๑ คะแนน
ไมมีผลลัพธที่ชัดเจน

ระดับ ๓
ระดับ ๔
ระดับ ๕
ขั้นมาตรฐาน
ขั้นกาวหนา
ขั้นเปนแบบอยาง
(Mature)
(Achievement)
(Role Model)
๓ คะแนน
๔ คะแนน
๕ คะแนน
วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศและองคความรู วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศและองคความรู วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศและองคความรู มีการพัฒนารูปแบบการทํางาน/
สอดคลองกับวิสัยทัศน  พันธกิจ มาจากกระบวนการจัดการความรู สามารถนําไปใชไดทันเวลาตอการ การใหบริการ มีการสราง
และเปาหมายขององคกร
ที่ถูกตอง
ปฏิบัติงานสําคัญ
นวัตกรรมในการทํางาน
ระดับ ๒
ขั้นกําลังพัฒนา (Beginner)
๒ คะแนน

ระดับ ๒
ระดับ ๓
ขั้นกําลังพัฒนา
ขั้นมาตรฐาน
(Beginner)
(Mature)
๒ คะแนน
๓ คะแนน
ชวยลดระยะเวลาการการเรียนรู เกิดการ ปรับปรุงกระบวนการ
งานใหมเกิดความสะดวกในการ ดําเนินงาน
ถายโอนความรูประสบการณ จาก
ผูที่ยายออก/เกษียณ

ระดับ ๔
ขั้นกาวหนา
(Achievement)
๔ คะแนน
บุคลากรมีขีดสมรรถนะที่สูงขึ้น

ระดับ ๕
ขั้นเปนแบบอยาง
(Role Model)
๕ คะแนน
องคกรมีความพรอมในการเขาสู
องคกรแหงการเรียนรู/องคกรที่มี
ขีดสมรรถนะสูง

