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รายงานผลการประเมินองค์กร
เรื่อง การจัดการองค์ความรู้สู่งานส่งเสริมการเกษตร
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
*******************************
กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดําเนินการเรื่อง การจัดการความรู้ (KM) มาตั้งแต่ปี พ.ศ.
๒๕๕๔ และได้นํากระบวนการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการดําเนินงาน โดยยึดนโยบาย “พัฒนา
องค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง” เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานบนฐานทรัพยากร (Resource Based)
เป็นการทํางานบนฐานความรู้ (Knowledge Based) เมื่อนํากระบวนการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือ
ในการดําเนินงานแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้สิ้นสุด จึงได้มีการประเมินผลการดําเนินงานการ
จัดการองค์ความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ประเมินสถานภาพการจัดการองค์ความรู้สู่งานส่งเสริม
การเกษตรเกี่ยวกับหลักการและองค์ประกอบ KM กระบวนงานการจัดการองค์ความรู้สู่งานส่งเสริม
การเกษตรของหน่วยงาน การพัฒนาองค์กร และการใช้ KM สู่งานส่งเสริมการเกษตร ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ๒) การประเมินองค์กรตนเองเรื่อง การจัดการองค์ความรู้ของกรมส่งเสริม
การเกษตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ กลุ่มเป้าหมายในการรวบรวมข้อมูล คือ เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตรของสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต สํานักงานเกษตรจังหวัด เจ้าหน้าศูนย์ปฏิบัติการ
และเจ้าหน้าทีก่ อง/สํานัก โดยใช้เครื่องมือแบบประเมินผลองค์กรตาม PMQA แบบประเมินสถานภาพ
การรวบรวมข้อมูลจากเวที KM สัญจร ครั้งที่ ๕ และจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ (e-mail) และการวิเคราะห์
ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐาน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ว่า
ก. สถานภาพการจัดการองค์ความรูส้ ู่งานส่งเสริมการเกษตร ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผลการประเมินกับเจ้าหน้าที่ ๔๓ ราย โดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งประเด็นที่มีค่าคะแนนเฉลี่ย
สูงสุด คือ ๑) การดําเนินงานเกี่ยวกับหลักการและองค์ประกอบ KM ผลการประเมินสถานภาพการจัดการ
องค์ความรู้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ( X = ๒.๑๘) รองลงมา คือ การใช้ KM สู่งานส่งเสริมการเกษตร มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = ๒.๐๕) และ ๒) กระบวนงานการจัดการองค์ความรู้สู่งานส่งเสริมการเกษตร มี
ค่าเฉลี่ย ( X =๒.๐๐) การประเมินผลในหัวข้อความรู้ ทักษะในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้
โดยมีผลค่าเฉลีส่ ูงสุด คือ การพัฒนาองค์กร มีค่าเฉลี่ย ( X =๒.๗๑) รองลงมา คือ ทักษะในการใช้ KM สู่
งานส่งเสริมการเกษตร มีค่าเฉลี่ย ( X =๒.๖๖) และ ๒) การความรู้ ทักษะในการปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ
องค์ประกอบ KM มีค่าเฉลี่ย ( X =๒.๔๑) และเมื่อวิเคราะห์เป็นรายประเด็นย่อย พบว่า
๑. หัวข้อหลักการและองค์ประกอบ KM
๑) ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบ KM
๑.๑) การกําหนดเป้าหมายการจัดการความรู้ (KV) ส่วนใหญ่เห็นว่าอยู่ในระดับ
ดีแล้ว มีจํานวน ๒๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๑ และความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่ทําเป็น มี
จํานวน ๓๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๗
๑.๒) การกําหนดวิธีการเรียนรู้/การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ (KS) ส่วนใหญ่เห็นว่า
ดีแล้ว จํานวน ๓๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๔ และความรู้ ทักษะในการปฏิบัติ ส่วนใหญ่ทําเป็น จํานวน
๓๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๗

๒

๑.๓) การรวบรวม/จัดเก็บ/สรุปองค์ความรู้ (KA) ส่วนใหญ่เห็นว่าดีแล้ว จํานวน
๒๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๑ และความรู้ ทักษะในการปฏิบัติ ส่วนใหญ่ทําเป็น จํานวน ๓๕ ราย คิดเป็น
ร้อยละ ๘๑.๔
๒) การจัดทําแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ส่วนใหญ่เห็นว่าดีแล้ว จํานวน
๒๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๕ และความรู้ ทักษะ ในการปฏิบัติ ส่วนใหญ่ทําเป็น จํานวน ๓๒ ราย คิด
เป็นร้อยละ ๗๔.๔
๓) การจัดเวทีเรียนรู้/แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ส่วนใหญ่เห็นว่าดีแล้ว จํานวน ๓๑ ราย คิด
เป็นร้อยละ ๗๒.๑ และความรู้ ทักษะในการปฏิบัติ ส่วนใหญ่ทําเป็น จํานวน ๓๕ ราย คิดเป็นร้อยละ
๘๑.๔
๔) การบันทึก/เขียนสรุปองค์ ความรู้ของเจ้าหน้าที่ ส่วนใหญ่เห็นว่าดีแล้ว จํานวน ๑๘
ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๙ และความรู้ ทักษะในการปฏิบัติ ส่วนใหญ่ทําเป็น ๒๘ ราย คิดเป็นร้อยละ
๖๗.๔
๕) การนําองค์ความรู้ไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกร ส่วนใหญ่เห็นว่าดีแล้ว จํานวน ๑๘ ราย
คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๙ และความรู้ ทักษะในการปฏิบัติ ส่วนใหญ่ทําเป็น ๒๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๔
๖) การสรุปและเผยแพร่องค์ความรู้ในระบบ K-Center,Website อื่น ๆ ส่วนใหญ่
เห็นว่าอ่อนมาก จํานวน ๑๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๒ และความรู้ ทักษะในการปฏิบัติ ส่วนใหญ่ทําเป็น
จํานวน ๒๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๘
๒. หัวข้อกระบวนงานการจัดการองค์ความรู้สู่งานส่งเสริมการเกษตรของหน่วยงาน
๑) การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงานเพื่อกําหนดเป็นเป้าหมายงาน
ของหน่วยงานตนเอง ส่วนใหญ่เห็นว่าดีแล้ว จํานวน ๓๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๑ และความรู้ ทักษะ
ในการปฏิบัติ ส่วนใหญ่ทําเป็น จํานวน ๒๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๔
๒) การกําหนดองค์ความรู้องค์ความรู้ที่จําเป็นต้องนํามาใช้ในการจัดการงานตาม
เป้าหมายให้บรรลุผลของหน่วยงาน จํานวน ๒๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๔ และความรู้ ทักษะในการ
ปฏิบัติ ส่วนใหญ่ทําเป็น จํานวน ๓๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๗
๓) การใช้ประโยชน์จากโปรแกรม KM Online ในการบันทึกและรายงานผลการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน
๓.๑) การบันทึกแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ส่วนใหญ่เห็นว่าดี
แล้ว จํานวน ๒๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๘ และความรู้ ทักษะในการปฏิบัติส่วนใหญ่ทาํ เป็น จํานวน ๓๓
ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๗
๓.๒) การบันทึกรายงานผลการดําเนินงาน KM รอบ ๖,๙ และ ๑๒ เดือน ส่วน
ใหญ่เห็นว่าดีแล้ว จํานวน ๒๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๕ และความรู้ ทักษะในการปฏิบัติส่วนใหญ่ทาํ เป็น
จํานวน ๓๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๔
๔) การจัดทําแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ของหน่วยงาน ส่วนใหญ่เห็นว่า
ดีแล้ว จํานวน ๓๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๑ และความรู้ ทักษะในการปฏิบัติ ส่วนใหญ่ทําเป็น จํานวน
๓๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๐
๕) การนําเสนอเพื่อให้ CKO และ CEO พิจารณาให้เห็นชอบและลงนามในแผนการ
จัดการความรู้ (KM Action Plan) ของหน่วยงาน ส่วนใหญ่เห็นว่าดีแล้ว จํานวน ๓๗ ราย คิดเป็นร้อยละ
๘๖.๐ ราย และความรู้ ทักษะในการปฏิบัติ ส่วนใหญ่ทําเป็น จํานวน ๓๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๔

๓

๖) การจัดการเรียนรู้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ และหรือเกษตรกรได้พัฒนาตนเองของหน่วยงาน
(แลกเปลี่ยนเรียนรู้,PW/DW,ศึกษาดูงาน เป็นต้น) ส่วนใหญ่เห็นว่าดีแล้ว จํานวน ๓๒ ราย คิดเป็นร้อยละ
๗๔.๔ และความรู้ ทักษะในการปฏิบัติส่วนใหญ่ทําเป็น จํานวน ๓๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๗
๗) การสรุปองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการใช้วิธีการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ส่วนใหญ่
เห็นว่าดีแล้ว จํานวน ๒๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๕ และความรู้ ทักษะในการปฏิบัติ ส่วนใหญ่ทําเป็น
จํานวน ๓๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๑
๘) การจัดเก็บองค์ความรู้เข้าสู่คลังความรู้ และการนําไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่าน
ช่องทางและสื่อต่าง ๆ ของหน่วยงาน ส่วนใหญ่เห็นว่าดีแล้ว จํานวน ๒๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๑ และ
ความรู้ ทักษะในการปฏิบัติ ส่วนใหญ่ทําเป็น จํานวน ๓๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๗
๓. หัวข้อการพัฒนาองค์กร
๑) บุคลากรภายในหน่วยงานมีความ “กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้” ส่วนใหญ่เห็นว่า
อ่อนมาก จํานวน ๒๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๕ และความรู้ และทักษะในการปฏิบัติ ส่วนใหญ่คิดว่าทํา
เป็น จํานวน ๒๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๔
๒) บุคลากรภายในหน่วยงานมีการรับฟังผู้อื่น (ฟังเป็น) ส่วนใหญ่เห็นว่าดีแล้ว จํานวน
๒๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๒ และความรู้ และทักษะในการปฏิบัติ ส่วนใหญ่คิดว่าทําเป็น จํานวน ๒๗
ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๘
๓) บุคลากรภายในหน่วยงานมีการสร้างความฝันร่วมกันในการทํางาน ส่วนใหญ่เห็นว่า
อ่อนมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๕ และความรู้ ทักษะในการปฏิบัติ ส่วนใหญ่ทําเป็น จํานวน ๒๖ ราย คิดเป็น
ร้อยละ ๖๐.๕
๔) บุคลากรภายในหน่วยงานมีการเรียนรู้ร่วมกันของทีม ส่วนใหญ่เห็นว่าดีแล้ว จํานวน
๑๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๒ และความรู้ ทักษะในการปฏิบัติ ส่วนใหญ่ทําเป็น จํานวน ๒๗ ราย คิดเป็น
ร้อยละ ๖๒.๘
๕) บุคลากรภายในหน่วยงานมีการคิดเป็นระบบ มองเห็นภาพรวมได้ ส่วนใหญ่เห็นว่า
อ่อนมาก จํานวน ๒๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๒ และความรู้ ทักษะในการปฏิบัติ ส่วนใหญ่ทําเป็น
จํานวน ๒๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๕
๔. หัวข้อการใช้ KM สู่งานส่งเสริมการเกษตร
๑) หน่วยงานของท่าน “มีการจัดการให้เกิดการเรียนรู้กับบุคลากร” ส่วนใหญ่เห็นว่าดี
แล้ว จํานวน ๓๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๔ และความรู้ ทักษะในการปฎิบัติ ส่วนใหญ่ทาํ เป็น จํานวน ๓๒
ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๔
๒) หน่วยงานของท่าน “มีการจัดการให้เกิดองค์ความรู้จากงานที่ทํา” ส่วนใหญ่เห็นว่าดี
แล้ว จํานวน ๒๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๑ และความรู้ ทักษะในการปฏิบัติ ส่วนใหญ่ทาํ เป็น จํานวน ๓๓
ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๗
๓) หน่วยงานของท่าน “มีการจัดการให้เกิดการใช้ความรู้ในการทํางาน” ส่วนใหญ่เห็น
ว่าดีแล้ว จํานวน ๓๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๘ และความรู้ ทักษะในการปฏิบัติ ส่วนใหญ่ทําเป็น จํานวน
๓๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๔
๔) หน่วยงานของท่าน “มีการจัดการให้เกิดการแบ่งปันความรู้” ส่วนใหญ่เห็นว่าดีแล้ว
จํานวน ๒๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๔ และความรู้ ทักษะในการปฏิบัติ ส่วนใหญ่ทําเป็น จํานวน ๓๑ ราย
คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๑

๔

๕) หน่วยงานของท่าน “มีการจัดการให้เกิดการจัดเก็บองค์ความรู้” ส่วนใหญ่เห็นว่าดี
แล้ว จํานวน ๒๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๘ และความรู้ ทักษะในการปฏิบัติ ส่วนใหญ่ทาํ เป็น จํานวน ๒๙
ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๔
๖) หน่วยงานของท่าน “มีการจัดการให้เกิดการเผยแพร่องค์ความรู้” ส่วนใหญ่เห็นว่าดี
แล้ว จํานวน ๒๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๘ และความรู้ ทักษะในการปฏิบัติ ส่วนใหญ่ทาํ เป็น จํานวน ๒๘
ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๑
ข. การประเมินองค์กรตนเอง เรื่อง การจัดการองค์ความรู้ของกรมส่งเสริมการเกษตร
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ พบว่า
หมวด ๑ กระบวนการจัดการความรู้ พบว่า ในการใช้กระบวนการจัดการความรู้ของ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับหน่วยงานอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( X =๒.๒๔) หมายความว่า
องค์กรมีการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งแสวงหาข้อมูล ความรู้ใหม่ ๆ รวมถึงการ
ถ่ายทอดอย่างเป็นระบบ และเห็นคุณค่า “Tacit Knowledge” หรือความรู้และทักษะที่อยู่ในตัว
บุคคลากร ซึ่งเกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้ของแต่ละคน และให้มีการถ่ายทอดความรู้ ทักษะนั้น ๆ
ทั่วทั้งองค์กร
หมวด ๒ ภาวะผู้นํา พบว่า การจัดการความรู้ที่เป็นภาวะผู้นําของหน่วยงานในภาพรวม
นั้นอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย ( X =๒.๕๘) หมายความว่า องค์กรมีการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้บริหารในการ
กําหนดเป็นกลยุทธ์ที่สําคัญในองค์กร และเน้นให้เกิดการเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กร พร้อมทั้งการมีส่วน
ร่วมในการสร้างองค์ความรู้ภายในองค์กร
หมวด ๓ วัฒนธรรมในเรื่องการจัดการความรู้ พบว่า การจัดการความรู้เป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมองค์กร โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย ( X =๒.๖๗) หมายความว่า องค์กรมีการส่งเสริม
และสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร รวมทั้งตระหนักถึงความสําคัญของหลักการ
จัดการความรู้ เพื่อสร้างคุณค่าคุณค่าให้แก่ผมู้ าใช้บริการและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้
บุคลากรเกิดการเรียนรู้ ให้อสิ ระในการคิด เพื่องานที่สร้างสรรค์ และทุกคนในองค์กร ถือว่า การเรียนรู้
เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกคน
หมวด ๔ เทคโนโลยีการจัดการความรู้ พบว่า การใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานการจัดการความรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย่ ( X =๒.๓๙) หมายความว่า
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ทุกคนในองค์กรสามารถสื่อสาร และเชื่อมโยงถึงกันได้ ก่อให้เกิดการ
จัดเก็บรวบรวม เป็นคลังความรู้ขององค์กร
หมวด ๕ การวัดผลการจัดการความรู้ พบว่า การวัดผลการดําเนินงานเรื่อง การจัดการ
ความรู้ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( X =๒.๑๓) หมายความว่า การดําเนินงานวัดผลเรื่อง
การจัดการความรู้สามารถเชื่อมโยง KM กับผลการดําเนินการขององค์กร และองค์กรมีการกําหนดตัวชี้วัด
ของการจัดการความรู้โดยเฉพาะ การจัดสรรทรัพยากรให้กับกิจกรรมต่าง ๆ ทีม่ ีส่วนสําคัญที่ทําให้
ฐานความรู้ขององค์กรเพิ่มพูนขึ้น
หมวด ๖ การประเมินองค์กรแห่งการเรียนรู้ พบว่า การประเมินผลการดําเนินงานของ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( X =๒.๓๔) หมายความว่า องค์กรมี
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และค่านิยมร่วมกัน สอดคล้องกับวัฒนธรรมการเรียนรู้กันในองค์กร มีเทคโนโลยีใน
การสนับสนุนการเรียนรู้ มีการทํางานเป็นทีมเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ และมุมมองในการทํางาน
ภาพรวมทั้งระบบที่สัมพันธ์กับงานที่ทํา

๕

จากผลการประเมินองค์กรตนเอง เรื่อง การจัดการองค์ความรู้สู่งานส่งเสริมการเกษตร
ของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ สรุปได้ว่า ภาพรวมของการจัดการความรู้อยู่ใน
ระดับปานกลาง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับการจัดการ
ความรู้ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการดําเนินงานและการสื่อสาร เพื่อ
ทําความเข้าใจ พร้อมทั้งการเชื่อมโยงการจัดการความรู้ให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร ซึ่งก่อให้เกิดการ
เรียนรู้ร่วมกัน และมีการจัดเก็บรวมรวมข้อมูลขององค์ความรู้ เป็นคลังความรู้ที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์
ในการดําเนินงานต่อไปได้
ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงและนําการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนาบุคลากร
และนําไปสู่การพัฒนางานสู่การทํางานบนฐานความรู้ (Knowledge Based) ของกรมส่งเสริมการเกษตร
ดังนี้ ๑) การจัดการความรู้ ควรทําอย่างต่อเนื่อง และจริงจังเพื่อให้เกิดการพัฒนางานอย่างชัดเจน ๒) ควร
กําหนดการจัดการความรู้เป็นตัวชี้วัดเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดําเนินงาน ๓) กรม และเขต ควรมีการ
จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ และทักษะให้กับเจ้าหน้าที่ ๔) บทบาทของผู้บริหารในการกระตุ้นให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และเห็นความสําคัญของการจัดการความรู้พร้อมเปิดใจกว้าง
และ ๕) ควรจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานเรื่องการจัดการความรู้.

แบบประเมินผลการดําเนินงาน
เรื่องการจัดการองคความรูสงู านสงเสริมการเกษตร ของกรมสงเสริมการเกษตร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
**************************

วัตถุประสงค
๑. เพื่อรวบรวมขอมูลและวิเคราะหสรุปสถานการณ การใชเครื่องมือการจัดการความรู
(KM) ของบุคลากรและหนวยงานยอยในกรมสงเสริมการเกษตร ตลอดจนนําไปใชเปนหลักฐานใน
การประเมินสรุปผลการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ตามที่ ก.พ.ร.
ไดกําหนดใหแตละหนวยงานมีการดําเนินงานจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
๒. เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการจัดทําแนวทาง เปาหมายและนโยบาย ในการบริหาร
จัดการเพื่อสนับสนุน และแกไขปญหาอุปสรรคในการใชประโยชนจากเครื่องมือการจัดการความรู
ตามระบบสงเสริมการเกษตร ประจําป ๒๕๕๕
คําอธิบาย
๑. แบบสอบถามในการจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับ การดําเนินงานการจัดการองคความรู
สูงานสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เปนการสอบถามความรู ความเขาใจ
และทักษะประสบการณของบุคลากรและหนวยงานภายในกรมสงเสริมการเกษตร ที่มีตอการใช
เครื่องมือการจัดการความรู (KM) รวม ๒ ชุดคําถาม ไดแก
ชุดที่๑ แบบประเมินสถานภาพ การจัดการองคความรูสูงานสงเสริมการเกษตร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบดวย ๕ ประเด็นหลัก ไดแก ๑) การประเมินตนเอง
เกี่ยวกับ หลักการและองคประกอบ KM ๒) การประเมินตนเองเกี่ยวกับ กระบวนงานการจัดการ
องคความรู สูงานสงเสริมการเกษตร ของหนวยงาน ๓) การประเมินตนเองเกี่ยวกับ การพัฒนา
องคกร ๔) ประเมินตนเองเกี่ยวกับ การใช KM สูงานสงเสริมการเกษตร และ ๕) ขอเสนอแนะ/
คําแนะนํา เพื่อพัฒนาการจัดการความรูของหนวยงานใหเกิดผลสําเร็จ
ชุ ด ที่ ๒ แบบประเมิ น องค ก รตนเอง ประกอบด ว ย ๖ หมวด ได แ ก หมวด ๑
กระบวนการจัดการความรู หมวด ๒ ภาวะผูนํา หมวด ๓ วัฒนธรรมในเรื่องการจัดการความรู
หมวด ๔ เทคโนโลยีการจัดการความรู หมวด ๕ การวัดผลการจัดการความรู และ หมวด ๖ การ
ประเมินองคกรแหงการเรียนรู
๒. กลุมบุคคลเปาหมายในการจัดเก็บขอมูล ประกอบดวย คณะทํางานการจัดการความรู
ของหนวยงานยอยในกรมสงเสริมการเกษตร หรือ KM Team ของกอง/สํานัก/เขตและจังหวัด หรือ
ผูที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานการจัดการความรู และอื่น ๆ.

ขอบคุณทุก ๆ ทาน...ที่กรุณาใหขอมูลที่เปนจริง...

ชุดที่ ๑
แบบประเมินสถานภาพการจัดการองคความรูสูงานสงเสริมการเกษตร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
*******************
๑. ชื่อหนวยงาน
(
(
(
(

)
)
)
)

สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที.่ .........จังหวัด........................................
สํานักงานเกษตรจังหวัด........................................................................................
ศูนย.......................................................................................................................
กอง/สํานัก.............................................................................................................

ประเด็น

ผลการประเมิน
(สิ่งที่มีอยู/ทําอยู)
ดีแลว

ก. การประเมินตนเองเกี่ยวกับ หลักการและองคประกอบ KM
๑. ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับองคประกอบของ KM
๑) การกําหนดเปาหมายการจัดการความรู (KV)
๒) การกําหนดวิธีการเรียนรู/การแลกเปลี่ยนเรียนรู (KS)
๓) การรวบรวม/จัดเก็บ/สรุปองคความรู (KA)
๒. การจัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
๓. การจัดเวทีเรียนรู/แลกเปลี่ยนองคความรู
๔. การบันทึก/เขียนสรุปองคความรูของเจาหนาที่
๕. การนําองคความรูไปถายทอดใหกับเกษตรกร
๖. การสรุปและเผยแพรองคความรูในระบบ K-Center,Website, อื่นๆ

ข. การประเมินตนเองเกี่ยวกับ กระบวนงานการจัดการ
องคความรูส ูงานสงเสริมการเกษตร ของหนวยงาน
๑. การวิเคราะหบทบาทหนาที่ตามภารกิจของหนวยงานเพื่อกําหนดเปน
เปาหมายงานของหนวยงานตนเอง
๒. การกําหนดองคความรูที่จําเปนตองนํามาใชในการจัดการงานตาม
เปาหมายใหบรรลุผลของหนวยงาน
๓. การใชประโยชนจากโปรแกรม KM Online ในการบันทึกและ
รายงานผลการดําเนินงานของหนวยงาน
๑) การบันทึกแผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
๒) การบันทึกรายงานผลการดําเนินงาน KM รอบ ๖, ๙, ๑๒ เดือน

ออน
มาก

ไมดีเลย

ผลการประเมิน
ความรูและทักษะ
ในการปฏิบัติ
ทํา
ทําเปน
ไมเปน

-๒-

ประเด็น

ผลการประเมิน
(สิ่งที่มีอยู/ทําอยู)
ดีแลว

ออน
มาก

ไมดีเลย

ผลการประเมิน
ความรูและทักษะ
ในการปฏิบัติ
ทํา
ทําเปน
ไมเปน

๔. การจัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ของหนวยงาน
๕. การนําเสนอเพื่อให CKO และ CEO พิจารณาใหความเห็นชอบและ
ลงนามในแผนการจัดการความรู (KM Action Plan)ของหนวยงาน
๖. การจัดการเรียนรูเพื่อใหเจาหนาที่ และหรือเกษตรกรไดพัฒนาตนเอง
ของหนวยงาน (แลกเปลี่ยนเรียนรู, PW/DW, ศึกษาดูงาน เปนตน)
๗. การสรุปองคความรูที่เกิดขึ้นจากการใชวิธีการจัดการความรูของ
หนวยงาน
๘. การจัดเก็บองคความรูเขาสูคลังความรูและการนําไปประชาสัมพันธ
เผยแพรผานชองทางและสื่อตาง ๆ ของหนวยงาน

ค. การประเมินตนเองเกี่ยวกับ การพัฒนาองคกร
๑. บุคลากรภายในหนวยงานมีความ “กระตือรือรนที่จะเรียนรู”
๒. บุคลากรภายในหนวยงานมีการรับฟงผูอื่น (ฟงเปน)
๓. บุคลากรภายในหนวยงานมีการสรางความฝนรวมกันในการทํางาน
๔. บุคลากรภายในหนวยงานมีการเรียนรูรวมกันของทีม
๕. บุคลากรภายในหนวยงานมีการคิดเปนระบบ มองเห็นภาพรวมได

ง. ประเมินตนเองเกี่ยวกับ การใช KM สูงานสงเสริมการเกษตร
๑. หนวยงานของทาน “มีการจัดการใหเกิดการเรียนรูกับบุคลากร”
๒. หนวยงานของทาน “มีการจัดการใหเกิดองคความรูจากงานที่ทํา”
๓. หนวยงานของทาน “มีการจัดการใหเกิดการใชความรูในการทํางาน”
๔. หนวยงานของทาน “มีการจัดการใหเกิดการแบงปนความรู”
๕. หนวยงานของทาน “มีการจัดการใหเกิดการจัดเก็บองคความรู”
๖. หนวยงานของทาน “มีการจัดการใหเกิดการเผยแพรองคความรู”

๒. ขอเสนอแนะ/คําแนะนําเพื่อพัฒนาการจัดการความรูข องหนวยงานใหเกิดผลสําเร็จ
...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.......................................................................................
ขอขอบพระคุณทุก ๆ ทาน...“คณะทํางานการบริหารองคความรู”

ชุดที่ ๒
แบบประเมินองคกรตนเอง
เรื่องการจัดการองคความรูของกรมสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
**************************
โปรดอานขอความดานลางและประเมินวา องคกรของทานมีการดําเนินการในเรื่องการจัดการองคความรูอยูในระดับใด
๐ = ไมมีเลย/มีนอยมาก ๑ = มีนอย
๒ = มีระดับปานกลาง
๓ = มีในระดับที่ดี
๔ = มีในระดับที่ดีมาก
เรื่อง

หมวด ๑ กระบวนการจัดการความรู
๑. องคกรมีการวิเคราะหอยางเปนระบบ เพื่อหาจุด
แข็งจุดออนในเรื่องการจัดการความรู เพื่อปรับปรุง
ในเรื่องความรู เชน องคกรยังขาดความรูที่จําเปน
ตองมี หรือองคกรไมไดรวบรวมความรูที่มีอยูให
เปนระบบ เพื่อใหงายตอการนําไปใช ไมทราบวา
คนไหนเกงเรื่องอะไร ฯลฯ และมีวิธีการที่ชัดเจน
ในการแกไข ปรับปรุง
๒. องคกรมีการแสวงหาขอมูล/ความรู จากแหลง
ตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งจากองคกรที่มีการให
บริการคลายคลึงกัน (ถามี) อยางเปนระบบและมี
จริยธรรม
๓. ทุกคนในองคกรมีสวนรวมในการแสวงหา
ความคิดใหม ๆ ระดับเทียบเคียง (Benchmarks)
และ Best Practices จากองคกรอื่น ๆ ที่มีลักษณะ
คลายคลึงกัน (บริการหรือดําเนินงานที่คลายคลึง
กัน) และจากองคกรอื่น ๆ ที่มีลักษณะแตกตางกัน
โดยสิ้นเชิง
๔. องคกรมีการถายทอด Best Practices อยางเปน
ระบบ ซึ่งรวมถึงการเขียน Best Practices ออกมา
เปนเอกสาร และการจัดทําขอสรุปบทเรียนที่ไดรับ
(Lessons Learned)
๕. องคกรเห็นคุณคา “Tacit Knowledge” หรือ
ความรูและทักษะที่อยูในตัวบุคลากร ซึ่งเกิดจาก
ประสบการณและการเรียนรูของแตละคน และใหมี
การถายทอดความรูและทักษะนั้น ๆ ทั่วทั้งองคกร

ระดับผลการประเมินตนเอง
๐
๑ ๒ ๓ ๔

สิ่งที่มีอยู / ทําอยู
(โปรดระบุ...................)

-๒เรื่อง

หมวด ๒ ภาวะผูนํา
๑. ผูบริหารกําหนดใหการจัดการความรูเปนกล
ยุทธที่สําคัญในองคกร
๒. ผูบริหารตระหนักวา ความรูเปนสินทรัพย
(Knowledge Asset) ที่สามารถนําไปใชใหเกิด
ประโยชนกับองคกรได และมีการจัดทํากลยุทธ
ที่ชัดเจน เพื่อนําสินทรัพยความรูที่มีอยูไปใช
ประโยชน (เชน ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลมากขึ้น ใหบริการไดรวดเร็วและ
ตรงตามความตองการ สรางความพึงพอใจให
ผูใชบริการ เปนตน)
๓. องคกรเนนเรื่องการเรียนรูของบุคลากร
เพื่อสงเสริม Core Competencies เดิมที่มีอยูให
แข็งแกรงขึ้น และพัฒนา Core Competencies
ใหม ๆ (Core Competencies หมายถึง ความเกง
หรือความสามารถเฉพาะทางขององคกร)
๔. การมีสวนรวมในการสรางองคความรูของ
องคกร เปนสวนหนึ่งของเกณฑที่องคกรใช
ประกอบในการพิจารณาในการประเมินผล และ
ใหผลตอบแทนบุคลการ

หมวด ๓ วัฒนธรรมในเรื่องการจัดการความรู
๑. องคกรสงเสริมและใหการสนับสนุน ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากร
๒. พนักงานในองคกรทํางาน โดยเปดเผยขอมูล
และมีความไวเนื้อเชื่อใจกันและกัน
๓. องคกรตระหนักวา วัตถุประสงคหลักของ
การจัดการความรู คือ การสรางหรือเพิ่มพูน
คุณคาใหแกผูใชบริการและหนวยงานที่
เกี่ยวของ
๔. องคกรสงเสริมใหบุคลากรเกิดการเรียนรู
โดยการใหอิสระในการคิด และการทํางาน
รวมทั้ง กระตุนใหพนักงานสรางสรรคสิ่งใหม ๆ

ระดับผลการประเมินตนเอง
๐
๑ ๒ ๓ ๔

สิ่งที่มีอยู / ทําอยู
(โปรดระบุ...................)

-๓เรื่อง
๕. ทุกคนในองคกรถือวา การเรียนรูเปนหนาที่
และความรับผิดชอบของทุกคน

หมวด ๔ เทคโนโลยีการจัดการความรู
๑. เทคโนโลยีที่ใชชวยใหทุกคนในองคกรสื่อสาร
และเชื่อมโยงกันไดอยางทั่วถึงทั้งภายในองคกร
และกับองคกรภายนอก
๒. เทคโนโลยีที่ใชกอใหเกิดคลังความรูของ
องคกร (An Institutional Memory) ที่ทุกคนใน
องคกรสามารถเขาถึงได
๓. เทคโนโลยีที่ใชทําใหบุคลากรในองคกรเขาใจ
และใกลชิด ผูมาใชบริการมากขึ้น เชน ความ
ตองการและความคาดหวัง พฤติกรรมและ
ความคิด เปนตน
๔. องคกรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยเนนความตองการของผูใช
๕. องคกรกระตือรือรนที่จะนําเทคโนโลยี ที่ชวย
ใหพนักงานสื่อสารเชื่อมโยงและประสานงาน
กันไดดีขึ้น มาใชในองคกร
๖. ระบบสารสนเทศขององคกรชาญฉลาด
(Smart) ใหขอมูลไดทันทีที่เกิดขึ้นจริง (Real
Time) และขอมูลสารสนเทศในระบบมีความ
เชื่อมโยง

หมวด ๕ การวัดผลการจัดการความรู
๑. องคกรมีวิธีการที่สามารถเชื่อมโยงKM กับผล
การดําเนินการที่สําคัญขององคกร เชน ผลลัพธ
ในดานผูใชบริการ ดานการพัฒนาองคกร ฯลฯ
๒. องคกรมีการกําหนดตัวชี้วัดของการจัดการ
ความรูโดยเฉพาะ

ระดับผลการประเมินตนเอง
๐
๑ ๒ ๓ ๔

สิ่งที่มีอยู / ทําอยู
(โปรดระบุ...................)

-๔ เรื่อง

ระดับผลการประเมินตนเอง
๐
๑ ๒ ๓ ๔

สิ่งที่มีอยู / ทําอยู
(โปรดระบุ...................)

๓. จากตัวชี้วัดในขอ ๒ องคกรสรางความ
สมดุลระหวางตัวชี้วัด ที่สามารถตีคาเปนตัวเงิน
ไดงาย (เชน ตนทุนที่ลดได ฯลฯ) กับตัวชี้วัดที่ตี
คาเปนตัวเงินไดยาก (เชน ความพึงพอใจของผู
มาใชบริการ การตอบสนองผูใชบริการไดเร็ว
ขึ้น การพัฒนาบุคลการ ฯลฯ)
๔. องคกรมีการจัดสรรทรัพยากรใหกับกิจกรรม
ตาง ๆ ที่มีสวนสําคัญที่ทําใหฐานความรูของ
องคกรเพิ่มพูนขึ้น

หมวด ๖ การประเมินองคกรแหงการเรียนรู
๑. มีวิสัยทัศน เปาหมาย และคานิยมรวมกัน
๒. มีวัฒนธรรมการเรียนรูรวมกันในองคกร
๓. เจาหนาที่ทุกคนมีสวนสรางและถายโอน
ความรู
๔. มีเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู
๕. มุงเนนคุณภาพตามสายตาลูกคา
๖.มีบรรยากาศเกื้อหนุนตอการพัฒนาสมรรถนะ
๗.มีการทํางานเปนทีมเพื่อสรางสรรคนวัตกรรม
๘. มีมุมมองในภาพรวมทั้งระบบที่สัมพันธกับ
งานที่ทํา

ขอเสนอแนะ/ คําแนะนําเพื่อพัฒนาการจัดการองคความรูใหเกิดผลสําเร็จ
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
..........................................................................................
ขอขอบคุณทุก ๆ ทาน
ที่ชวยตรวจสุขภาพ “การจัดการองคความรู ขององคกรตนเอง”

