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KMA : Knowledge Management Assessment 

 เป็นเครื่องมือในการตรวจประเมินระดบัพฒันาการของระบบ
การจดัการความรู้ (KM System Maturity) 

 ใช้กรอบแนวคิดของ TQA และ PMQA
 ให้ความส าคญักบัการพิจารณาจดุแขง็ (Strength) และโอกาส

ในการปรบัปรงุ (Opportunities for Improvement) 
 ใช้เป็นข้อมลูประกอบในการก าหนดกลยทุธส์ าหรบั

การวางแผนและพฒันาการจดัการความรู้   
ใช้เป็น KM Roadmap ท่ีเหมาะสมกบัองคก์รได้



วตัถปุระสงคข์องการตรวจประเมิน KMA

1. เพื่อตรวจสขุภาพ (Health Check) ด้านการจดัการความรู้ (KM)
ของหน่วยงาน

2. เพื่อตรวจประเมิน (KM Maturity - หมวด 1-6) แบบองคร์วม
และประสิทธิผล (Effectiveness - หมวด 7) ของหน่วยงาน

3. เพื่อต้องการทราบจดุแขง็และจดุท่ีต้องปรบัปรงุในระบบต่างๆ
ท่ีมีผลต่อการขบัเคล่ือน KM ของหน่วยงาน



ประโยชน์ของการตรวจประเมิน KMA

1. หน่วยงานสามารถน าผลการประเมินไปใช้พฒันาและปรบัปรงุ
KM ของหน่วยให้มีประสิทธิผลมากขึน้

2. น าผลการประเมินไปเทียบเคียงกบัหน่วยงานอ่ืนเพ่ือ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และท าให้เกิด KM Best Practices
หน่วยงานของตนเอง



ประเดน็การประเมิน KMA (7 หมวด) ของ ทร.

หมวด 1: ผูน้ า/ผูบ้ริหารด้านการจดัการความรู้
หมวด 2: การวางแผนเชิงกลยทุธ์
หมวด 3: การจดัการความรู้ท่ีมุ่งเน้นผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย/ ผูร้บับริการ
หมวด 4: การวดั วิเคราะหแ์ละการจดัการความรู้
หมวด 5: การมุ่งเน้นบคุลากรด้านการจดัการความรู้
หมวด 6: การมุ่งเน้นการจดัการความรู้ ในกระบวนการปฏิบติังาน
หมวด 7: ผลลพัธด้์านการจดัการความรู้



เกณฑก์ารประเมิน KMA

 หมวด 1: ภาวะผูน้ า (Leadership) 
เป็นเร่ืองของความมุ่งมัน่และบทบาทของผูบ้ริหารระดบัสงู
ในการน าองคก์รด้วยการก าหนดทิศทาง ผลกัดนั และให้
การสนับสนุนการจดัการความรู้



หมวด 1: ผูน้ า/ผูบ้ริหารด้านการจดัการความรู้

1.1 มีการเช่ือมโยงการจดัการความรู้กบัวิสยัทศัน์ ภารกิจ 
พนัธกิจ ของ ทร. และหน่วย

1.2 ส่ือสาร ถา่ยทอด ทิศทางของหน่วยงาน และแนวทาง
การด าเนินงานการจดัการความรู้เพื่อให้บคุลากรใน
หน่วยได้รบัรู้ เข้าใจถึงเป้าหมายและน าไปสู่การปฏิบติั

1.3 การปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดีเพ่ือส่งเสริมการจดัการ
ความรู้ รวมทัง้เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหน่วยและ/หรอื
นอกหน่วย



หมวด 1: ผูน้ า/ผูบ้ริหารด้านการจดัการความรู้

1.4 ก าหนดนโยบายให้มีการสรปุบทเรียนผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจ (หมายถึงงานตามหน้าท่ีท่ีก าหนดของหน่วย) 
เพื่อแสวงหาแนวทาง/วิธีการในการปรบัปรงุการท างาน
ของหน่วย

1.5 ก าหนดแนวทาง/วิธีการเพ่ือควบคมุ ก ากบั ติดตาม 
ผลการด าเนินงานด้านการจดัการความรู้เพื่อให้มี
การด าเนินการตามแผนอย่างครบถ้วนตามเป้าหมาย
ท่ีก าหนด



หมวด 2: การวางแผนกลยทุธ ์(Strategic Planning)

 หมวด 2: การวางแผนกลยทุธ ์(Strategic Planning)
เป็นเรื่องของความเช่ือมโยงระหว่างการจดัการความรู้กบั
กลยทุธข์ององคก์ร เป้าหมายของการจดัการความรู้ รวมทัง้
วิธีการถ่ายทอดกลยทุธท่ี์เก่ียวกบัการจดัการความรู้สู่
การปฏิบติัเพ่ือให้เกิดการขบัเคล่ือนทัว่ทัง้องคก์ร 



หมวด 2: การวางแผนเชิงกลยทุธ ์

2.1 มีวิธิการในการวางแผนเพื่อให้การจดัการความร้ของ
หน่วยบรรลเุป้าหมายของหน่วย

2.2 มีการคดัเลือกขอบเขต เป้าหมายของการจดัการความรู้
ของหน่วย เพ่ือจดัท าแผนปฏิบติัการการจดัการความรู้

2.3 มีวิธีการในการถ่ายทอดแผนปฏิบติัการการจดัการความรู้ 
สู่ผูป้ฏิบติัให้เกิดการด าเนินการทัว่ถึงทัง้หน่วยงาน

2.4 มีการติดตามและการประเมินผลตามแผน
2.5 มีการรายงานการด าเนินการการจดัการความรู้แก่ผูบ้ริหาร



เกณฑก์ารประเมิน KMA 7 หมวด

 หมวด 3: การมุ่งเน้นลกูค้า (Customer Focus) 
เป็นเรื่องของการก าหนดกลุ่มลกูค้า วิธีการหาความต้องการ
การวิเคราะห ์และการใช้ความรู้เก่ียวกบัลกูค้ามาบริหารและ
ปรบัปรงุการท างาน เพ่ือสร้างและรกัษาความสมัพนัธร์ะหว่าง
ลกูค้ากบัองคก์ร



หมวด 3: การจดัการความรู้ท่ีมุ่งเน้นผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย/ผูร้บับริการ

3.1 มีการแบง่กลุ่มเป้าหมายของการจดัการความรู้
3.2 มีการน าข้อมลู (ข้อร้องเรียนและความต้องการ) ของ

ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย/ผูร้บับริการมาใช้เป็นข้อมูลส าคญัและ
น าไปปรบัปรงุกระบวนการท างานเพื่อให้การบริการดีขึน้

3.3 บคุลากรในหน่วยท างานโดยเปิดเผยข้อมลูและมีความ
ไว้เน้ือเช่ือใจกนัและกนั



เกณฑก์ารประเมิน KMA 7 หมวด

 หมวด 4: การวดั วิเคราะหแ์ละจดัการความรู้ (Measurement,
Analysis and Knowledge Management) 
เป็นเรื่องของระบบการวดั วิเคราะห ์และติดตามความคืบหน้า
ของการด าเนินการ การจดัการความรู้ การจดัการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใช้สนับสนุนการจดัการความรู้ และการจดัการ
กระบวนการจดัการความรู้ให้มีประสิทธิผลเพ่ือปรบัปรงุและ
สร้างนวตักรรม 



หมวด 4: การวดั วิเคราะหแ์ละการจดัการความรู้

4.1 การเลือกตวัช้ีวดัท่ีส าคญัของการจดัการความรู้ได้พิจารณา
ถึงความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกนักบัตวัช้ีวดัท่ีส าคญั
ของหน่วย

4.2 มีการน าตวัช้ีวดัของหน่วย มาวิเคราะหเ์พ่ือจดัการความรู้ 
และน าสู่การเรียนรู้ของหน่วย

4.3 มีการก าหนด จ าแนก องคค์วามรู้ท่ีส าคญั (Body of
Knowledge) ท่ีส่งผลให้เป้าหมายของหน่วยงานบรรลผุล

4.4 มีการก าหนดคณุลกัษณะท่ีส าคญัของผูรู้้ ผูเ้ช่ียวชาญ และ
ผูฝึ้กสอนภายในอย่างเป็นระบบ (Expertise)



หมวด 4: การวดั วิเคราะหแ์ละการจดัการความรู้

4.5 มีการจดัเกบ็ความรู้ ถ่ายทอดความรู้ของผูล้าออก 
ผูย้้ายข้ามสายงาน ผูเ้กษียณอาย ุอย่างเป็นระบบ

4.6 มีการถ่ายทอดความรู้ภายในหน่วยอย่างเป็นระบบ ใช้
เครื่องมือการจดัการความรู้ท่ีหลากหลายเหมาะสมกบั
กลุ่มเป้าหมาย และแหล่งความรู้

4.7 มีช่องทางการส่ือสารกบับคุลากรให้ทราบถึงกระบวนการ
จดัการความรู้ของหน่วย เพื่อความสะดวกต่อการน าความรู้ 
ไปใช้

4.8 มีการแสวงหาข้อมูล/ความรู้จากแหล่งต่างๆ โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงจากองคก์รท่ีมีการให้บริการคล้ายคลึงกนั
(ถ้ามี) อย่างเป็นระบบและมีจริยธรรม



เกณฑก์ารประเมิน KMA 7 หมวด

 หมวด 5: การมุ่งเน้นบคุลากร (Workforce Focus) 
เป็นการประเมินวิธีการบริหารจดัการด้านบคุลากรท่ีส่งเสริม
การขบัเคล่ือนการจดัการความรู้ ประกอบด้วยโครงสร้าง และ
ระบบต่างๆ ภายในองคก์รท่ีสนับสนุนและเสริมสร้างวฒันธรรม
องคก์รท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ซ่ึงส่งผลต่อความพึงพอใจและ
ความผกูพนัของบุคลากรในองคก์ร



หมวด 5:การมุ่งเน้นบคุลากรด้านการจดัการความรู้

5.1 มีการก าหนดหน่วยงาน/ทีมงาน เพ่ือรบัผิดชอบการด าเนินการ
การจดัการความรู้อย่างชดัเจน

5.2 บคุลากรของหน่วยได้รบัการฝึกอบรมด้านการจดัการ
ความรู้เพื่อพฒันาความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจดัการความรู้

5.3 มีระบบการให้ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการความรู้ของ
หน่วยแก่บคุลากรในระดบัต่างๆ รวมทัง้บคุลากรใหม่ (เช่น
การปฐมนิเทศ ระบบพ่ีสอนน้อง การสอนงาน (Coach) 
แผนพฒันารายบุคคล (Individual Development Plan) 
E-Learning)



หมวด 5:การมุ่งเน้นบคุลากรด้านการจดัการความรู้

5.4 วิธีการสนับสนุน ส่งเสริม จงูใจให้บคุลากรมีส่วนร่วม
กิจกรรมการจดัการความรู้ รวมทัง้การสนับสนุนการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ของบุคลากร

5.5 หน่วยมีการส่งเสริมให้บคุลากรเกิดการเรียนรู้ โดยการให้
อิสระในการคิด และการท างาน เกิดการปรบัปรงุประสิทธิภาพ
การท างานและสร้างสรรคน์วตักรรม



เกณฑก์ารประเมิน KMA 7 หมวด

 หมวด 6: การจดัการกระบวนการ (Process Management)
เป็นเรื่องของการน าการจดัการความรู้ไปใช้ในการปรบัปรงุ
กระบวนการท างานต่างๆ โดยหมวด 6 จะเช่ือมโยงกบัหมวด 4
เพราะผลการทบทวนการด าเนินงานการจดัการความรู้
จะช้ีให้เหน็ว่าจะต้องปรบัปรงุกระบวนการใดเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายการจดัการความรู้ท่ีก าหนดไว้ในกลยทุธข์องหมวด 2



หมวด 6:การมุ่งเน้นการจดัการความรู้ ในกระบวนการปฏิบติังาน

6.1 มีการจดัการความรู้ท่ีสอดคล้องกบักระบวนการหลกั 
(Core Process) ขององคก์ร

6.2 มีการจดัการความรู้ท่ีสอดคล้องกบักระบวนการสนับสนุน
(Supporting Process) ขององคก์ร

6.3 มีการจดัการความรู้ท่ีสอดคล้องกบัระบบการปรบัปรงุ
คณุภาพขององคก์ร เช่น QCC, Kaizen, TQM , Safety,
หรือ CQI



ระดบัคะแนน และค าอธิบายระดบัคะแนนของหมวด 1 - 6

 ระดบัคะแนน ค าอธิบายระดบัคะแนน
0               ไม่มีกระบวนการ หรือเคยมีการด าเนินการ

แต่ปัจจบุนัไม่ได้ด าเนินการแล้ว 
1               มีกระบวนการในการด าเนินการบา้ง แต่

ไม่มีการปฏิบติัอย่างจริงจงัหรือเป็นระบบ
2               มีกระบวนการท่ีเป็นระบบ 

มีการทบทวนบา้ง แต่ยงัไม่สามารถด าเนินการ
ครอบคลมุทุกพืน้ท่ี 



ระดบัคะแนน และค าอธิบายระดบัคะแนนของหมวด 1 - 6

 ระดบัคะแนน ค าอธิบายระดบัคะแนน
3               มีกระบวนการท่ีเป็นระบบ 

มีการปรบัปรงุให้ดีขึน้ 
มีการน าไปปฏิบติัอย่างเป็นรปูธรรม 
มีหลกัฐานประกอบ 

4               มีกระบวนการท่ีเป็นระบบ 
มีการทบทวนการด าเนินการอย่างต่อเน่ือง 
น าไปใช้อย่างได้ผล 
มีหลกัฐานประกอบชดัเจน 5



ระดบัคะแนน และค าอธิบายระดบัคะแนนของหมวด 1 - 6

 ระดบัคะแนน ค าอธิบายระดบัคะแนน
5               มีกระบวนการพฒันาจนส่งให้มีผลลพัธท่ี์ดี

อย่างต่อเน่ือง โดดเด่นและมีหลกัฐาน
(ทัง้การปฏิบติัและท่ีเป็นเอกสาร) ท่ีชดัเจน
รวมทัง้มีข้อมูลเปรียบเทียบจากภายนอก*



เกณฑก์ารประเมิน KMA 7 หมวด

 หมวด 7: ผลลพัธ ์(Result) 
เป็นการตรวจประเมินผลการด าเนินการและการปรบัปรงุ
ในด้านท่ีส าคญัขององคก์ร ได้แก่ ผลลพัธข์องการจดัการความรู้
ท่ีมีต่อการปฏิบติังาน ผูร้บับริการ บคุลากรในหน่วยงาน และ
ความรบัผิดชอบต่อสงัคม โดยหน่วยงานควรมีข้อมลูเชิง
เปรียบเทียบย้อนหลงัอย่างน้อย 3 - 5 ปี



หมวด 7: ผลลพัธด้์านการจดัการความรู้

7.1 แนวโน้มของผลลพัธด้านการจดัการความรู้ท่ีเก่ียวข้อง
กบัการปฏิบติัการเป็นอย่างไร (หมวด 2, 4, 6)

7.2 แนวโน้มของผลลพัธด้์านการจดัการความรู้ท่ีเก่ียวข้อง
กบัผูร้บับริการ ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย (หมวด 3)

7.3 แนวโน้มของผลลพัธด้์านการจดัการความรู้ท่ีเก่ียวข้อง
กบับคุลากรเป็นอย่างไร (หมวด 5)

7.4 แนวโน้มของผลลพัธด้์านการจดัการความรู้ท่ีเก่ียวข้อง
กบัภาวะผูน้ าเป็นอย่างไร (หมวด 1)



ถ้าวดัหรือประเมินผลไม่ได้
กบ็ริหารจดัการไม่ได้


