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แนวทางพฒันาการประเมนิเพ่ือตดัสินผลงานของกลุ่มกจิกรรม
พฒันาคุณภาพทีใ่ช้เคร่ืองมือประเภท KM  

น.อ.หญิง สุวิมล  สมัตถะ 
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อนุกรรมการตัดสินผลงานที่เสริมสร้าง ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
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การประเมินเพ่ือตัดสินผลงานของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
ประเภทเคร่ืองมือ KM 
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การพิจารณาเกณฑ์ในแต่ละหัวข้อการประเมิน 

ความส าคัญของการเลือกเรื่อง/งาน จะเป็นการเลือกงานท่ีมีองค์ความรู้ท่ีส าคัญ/จ าเป็นของหน่วยงาน/ทอ. ผลลัพธ์ในการ
ด าเนินงานต้องสนับสนุนในการบรรลุวิสัยทัศน์/พันธกิจ/ภารกิจหรือเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของหน่วย/ทอ. ซึ่งเรื่องท่ี
ด าเนินการจะเป็นเรื่องใหม่ ต้องเป็นองค์ความรู้ท่ีจ าเป็นต่อกระบวนการในการปฏิบัติงานท่ีตอบสนองต่อภารกิจหลักของหน่วย/ทอ. 
และ/หรือ ผ่านการคัดเลือกจากคณะท างาน/คณก.KM ของหน่วย โดยระบุความเป็นมา/เหตุผล/ความส าคัญ/ความจ าเป็น/หรือ
ปัญหาได้อย่างชัดเจน มีการระบุแนวคิดส าคัญในการสร้าง/ออกแบบวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ/และอธิบายคุณค่าและคุณประโยชน์ต่อ
หน่วยงานและ/หรือ ทอ. อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 
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การพิจารณาเกณฑ์ในแต่ละหัวข้อการประเมิน 

ระบุวัตถุประสงค์ แสดงให้เห็นผลท่ีจะบรรลุ/แสดงให้เห็นถึงแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่ายเป็นรูปธรรม ระบุเป้าหมาย 
เป็นเป้าหมายเชิงคุณภาพ และ/หรือ เชิงปริมาณท่ีคาดว่าจะท าให้เกิดข้ึนในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ ซึ่งต้องชัดเจนว่าเป้าหมายทุกเป้าหมายสามารถ
ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ ก่อให้เกิดผลงานสนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ภารกิจหรือเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของหน่วย/ทอ. 
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การพิจารณาเกณฑ์ในแต่ละหัวข้อการประเมิน 

 หมายถึง มีการระบุถึงการด าเนินการสร้างผลงานให้เกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี หรือนวัตกรรม โดยใช้กระบวนการ KM ได้แก่  การบ่งชี้ความรู้ : ส ารวจ 
ค้นหา ว่าผลงานที่สร้างต้องการความรู้อะไรบ้าง รูปแบบใด อยู่ที่ใคร มีการท าแผนที่ความรู้ (K-Map) เพื่อเป็นแนวทางจัดล าดับความส าคัญของความรู้เหล่าน้ัน การสร้าง
และแสวงหาความรู้ : ทั้งจาก Explicit และ Tacit Knowledge การจัดเก็บความรู้ให้เป็นระบบ : น าความรู้มาจัดหมวดหมู่ แบ่งประเภทเพื่อจัดท าให้ง่ายและสะดวกต่อ
การค้นหา และใช้งาน การประมวลและกลั่นกรองความรู้ : น าความรู้มาจัดรูปแบบ และ “ภาษา” ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์การ เรียบเรียงและปรับปรุงเน้ือหาให้
ทันสมัย การเข้าถึงความรู้ : น าความรู้ที่ประมวลและกลั่นกรองแล้วมาเผยแพร่ให้ผู้เก่ียวขอ้งสามารถเข้าถึงความรู้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว           การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู้ : น าความรู้มาแบ่งปัน โดยใช้เคร่ืองมือ เช่น CoP, Website, เวทีแลกเปลี่ยน การเรียนรู้ : น าความรู้มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน การตัดสินใจ การ
แก้ไขปัญหาเพื่อปรับปรุงองค์กรให้ดีขึ้น 

การใช้กระบวนการ KMในการพัฒนาผลงาน  
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การพิจารณาเกณฑ์ในแต่ละหัวข้อการประเมิน 

         ผู้บริหารระดับสูง และ/หรือ ผู้บริหารระดับรองที่ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบการขับเคลื่อน KM/LO ของหน่วย สื่อสาร ถ่ายทอด นโยบายจัดการ
ความรู้ เป้าหมาย มีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการสร้างความรู้ที่ตอบสนอง
ภารกิจของหน่วย สร้างสภาพแวดล้อมและให้การสนับสนุนทรัพยากร ที่เอื้อต่อการ
จัดการความรู้ในหน่วยงาน เสริมสร้างขวัญก าลังใจแก่ก าลังพลเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาตนเอง ทีมงาน หน่วยงาน และ ทอ. 

ผู้เชี่ยวชาญ เป็นผู้ที่ร่วมสร้างผลงาน และผู้ที่กลั่นกรองหรือให้ค ารับรองผลงาน 
แต่ละคนเป็น ผู้ที่มีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ด าเนินการ 
สามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพ ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
หรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ/นวัตกรรม โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์แสดงถึงความ
เชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/คุณสมบัติของผู้สร้างผลงาน และเห็นแนวทางส่งเสริมให้
เกิดการพัฒนาผลงานขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
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การพิจารณาเกณฑ์ในแต่ละหัวข้อการประเมิน 

         ผลลัพธ ์(Outputs) เป็นผลที่เกิดขึ้นโยตรงจากผลผลิต (Product) ว่าผลน้ันท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในการพัฒนางานอย่างไรบ้าง และดีขึ้นกว่าเดิมอย่างไร ซ่ึงบุคลากร/ก าลังพลของ
หน่วยน้ันได้รับผลโดยตรง 
  



This presentation uses a free template provided by FPPT.com 
www.free-power-point-templates.com 

การพิจารณาเกณฑ์ในแต่ละหัวข้อการประเมิน 

คุณค่าของผลงาน/ผลผลิต เป็นการแสดงถึงความส าคัญหรือความยาก/ซับซ้อน /การใช้เคร่ืองมือเฉพาะที่ต้องคิดค้นในการสร้าง
ผลงาน ผลงานเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อหน่วยงาน/ทอ. เป็นกระบวนการและแนวทางที่ผ่านการทบทวน ปรับปรุง เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
จนส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกว่า หรือจนได้รับความช่ืนชมจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นวัตกรรม การเปลี่ยนแปลงที่
ส าคัญ เพื่อปรับปรุง ผลผลิต บริการ กระบวนการ การปฏิบัติการ หรือประสิทธิภาพของหน่วย  
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 คุณภาพของผลงาน/ผลผลิต เป็นการแสดงถึงผลงาน/หรือผลผลิตท่ีกลุ่มได้สร้างเป็นท่ีพึงพอใจ มีหลักฐานท่ี
แสดงว่ามีการน าผลงานใช้งานได้จริง และมีหลักฐานท่ีแสดงว่า ใช้ผลงานแล้วท าการปฏิบัติมีประสิทธิภาพดีกว่าเดิม รวมท้ังมี
การประเมินผลท่ีแสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจของผู้ใช้ผลงาน และแสดงให้เห็นแนวทางปรับปรุง/พัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งๆ ข้ึน 
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 ผลกระทบที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เมื่อน าวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ/นวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนางาน ตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงาน/ทอ./ชาติ ( 
เชื่อมต่อ/การกระจาย/การเป็น Knowledge-base) ระบุผลที่ได้จากการน าไปใช้แล้วท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการวางแผนการพัฒนาผลงาน เพื่อให้เกิดผลในระยะ
ยาว (ประสิทธิผล (Effectiveness) เน้นถึงความส าเร็จหรือประโยชน์ที่ได้รับจากผลส าเร็จหรือผลที่เกิดขึ้น กล่าวคือ ผลที่เป็นไปตามที่คาดหวัง/วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ทั้ง
เชิงปริมาณ/คุณภาพ ประสิทธิภาพ (Efficiencyเป็นกระบวนการที่ดีที่น าไปสู่ความส าเร็จ ส่งผลถึงการท างานที่วัดได้ เช่น การประหยัดต้นทุน ทรัพยากร เวลา เสร็จตาม
ก าหนด ผลผลิตได้คุณภาพ เลิกภาระงานที่ไม่จ าเป็น ลดค่าใช้จ่าย เป็นต้น) 
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       การพัฒนาต่อยอดความก้าวหน้า เป็นการระบุแนวคิด/หลักฐานที่แสดงถึงการวางแผนต่อยอดการพัฒนาเพื่อให้เกิดผลในระยะยาว 
(หลักฐานแสดงถึงการเชื่อมต่อ/การกระจาย/การเป็น New Knowledge-based Society ของ ทอ.New Knowledge-based Society 
(สังคมฐานความรู้ใหม่) หมายถึง สังคมแห่งการสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิตสังคมฐานความรู้ก่อให้เกิดระบบของการผลิตสิ่งประดิษฐ์
ใหม่ ๆ ข้อมูลและการสื่อสารของสังคมจะท าให้การเข้าถึงความรู้ของมนุษย์ในสังคมเป็นไปอย่างง่ายดายและกว้างขวาง เกิดเครือข่าย ท าให้
ความรู้ถูกน าไปเผยแพร่และน าไปใช้ 








