แบบประเมินการตัดสินผลงานกลุมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ (Best Practice) ปงบประมาณ ๖๐
โดย...คณะกรรมการขับเคลื่อน KM สู LO กองทัพอากาศ
ชื่อหนวย : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ชื่อกลุม :…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
กรรมการ
๑. มิติดานปจจัยนําเขา (น้ําหนักรอยละ ๑๕)
๑.๑ การเลือกเรื่อง/งาน/องคความรูสําคัญ (น้ําหนักรอยละ ๕)
๑.๑.๑ ระดับความสําคัญของเรื่อง/งาน (น้ําหนักรอยละ ๓)
คําอธิบาย
ความสํ า คั ญ ของการเลื อ กเรื่ อ ง/งาน จะเป น การเลื อ กงานที่ มี อ งค ค วามรู ที่ สํ า คั ญ /จํ า เป น ของ
หน วยงาน/ ทอ. ผลลั พ ธ ใ นการดํ า เนิ น งานต อ งสนั บ สนุ น ในการบรรลุ วิ สั ยทั ศ น / พั นธกิ จ/ภารกิ จหรื อ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรของหนวย/ทอ.ซึ่งเรื่องที่ดําเนินการจะเปนเรื่องใหมหรือตอยอดจากเรื่องเดิมกอ
ได แตตองเปนองคความรูที่จําเปนตอกระบวนการในการปฏิบัติงานที่ตอบสนองตอภารกิจหลักของหนวย /
ทอ. และ/หรือผานการคัดเลือกจากคณะทํางาน/คณก.KM ของหนวย โดยระบุความเปนมา/เหตุผล/
ความสําคัญ/ความจําเปน /หรือปญหาไดอยางชัดเจน มีการระบุแนวคิดสําคัญในการสราง/ออกแบบวิธี
ปฏิบัติที่เปนเลิศ/และอธิบายคุณคาและคุณประโยชนตอหนวยงานและ/หรือ ทอ. อยางชัดเจนเปนรูปธรรม
ขอพิจารณา
๑. เปนเรื่องใหมหรือเรื่องตอยอดจากงานหลัก/ งานสําคัญ /งานพิเศษ
ดําเนินการแลวเสร็จ
๒. ระบุความเปนมา/เหตุผล/ ความสําคัญ/ความจําเปน /หรือปญหาได
อยางชัดเจน
๓. เลือกองคความรูที่สําคัญที่ทําใหเกิดงานนวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติที่ดีว 3
๔. ไดชิ้นงานที่เปนนวัตกรรมหรือเปนวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ
๕. ไดรับการยอมรับจาก ทอ.และนอก ทอ.

๕

๔

๓

๒

๑

๑.๑.๒ การตั้งวัตถุประสงคและเปาหมาย (น้ําหนักรอยละ ๒)
คําอธิบาย
ระบุวัตถุประสงค แสดงใหเห็นผลที่จะบรรลุ /แสดงใหเห็นถึงแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยาง
ชัดเจนและเขาใจงาย เปนรูปธรรม ระบุเปาหมาย เปนเปาหมายเชิงคุณภาพ และ/หรือเชิงปริมาณที่คาดวา
จะทํ า ให เ กิ ด ขึ้ น ในระยะเวลาที่ กํ าหนดไว ซึ่ ง ต อ งชั ด เจนว า เป า หมายทุ ก เป า หมายสามาถทํ าให บ รรลุ
วัตถุประสงคที่ตั้งไว กอใหเกิดผลงานสนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน/ พันธกิจ/ภารกิจหรือเปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตรของหนวย/ทอ.
ขอพิจารณา
๑. มีการตั้งวัตถุประสงคที่แสดงการสนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน/ พันธกิจ/
ภารกิจหรือเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรของหนวย/ทอ.
๒. วัตถุประสงคแสดงใหเห็นถึงวิธีการที่จะทําใหเกิดผลงานหรือผลลัพธที่
ชัดเจน
๓. มีการตั้งเปาหมายที่ตอบสนองวัตถุประสงคที่ตั้งไว
๔. มีกระบวนการประเมินเปาหมายที่ระบุถึงผลสําเร็จ/ ที่เปนจริง ที่ใชเวลา
งบประมาณ เครื่องมือที่เหมาะสม ทันสมัย
๕. วัตถุประสงคและเปาหมายสามารถควบคุมและกําหนดใหเกิดคุณคาของ
ผลงานหรือผลลัพธไดเหมาะสม

๕

๔

๓

๒

๑

๑.๒ ปจจัยที่นําสูความสําเร็จ (น้ําหนักรอยละ ๑๐)
๑.๒.๑ การสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา (น้ําหนักรอยละ ๕)
คําอธิบาย
ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง และ/หรื อ ผู บ ริ ห ารระดั บ รองที่ ไ ด รั บ มอบหมายให รั บ ผิ ด ชอบการขั บ เคลื่ อ น
KM/LO ของหนวย สื่อสาร ถายทอด นโยบายจัดการความรู เปาหมาย มีสวนรวมในการกําหนดแนว
ทางการสรางความรูที่ตอบสนองภารกิจของหนวย สรางสภาพแวดลอมและใหการสนับสนุนทรัพยากร ที่เอื้อ
ตอการจัดการความรูในหนวยงาน เสริมสรางขวัญ กําลังใจแกกําลังพลเพื่อใหเกิดการพัฒนาตนเอง ทีมงาน
หนวยงาน และ ทอ.

ขอพิจารณา
๑. พิจารณากําหนดการเลือกเรื่องตามความตองการของหนวย
๒. รวมกําหนดแนวทางในการสรางองคความรูที่สําคัญ
๓. สนับสนุนการดําเนินการ
๔. ติดตาม กํากับ ดูแล ใหคําปรึกษา และเสริมสรางกําลังใจ โดยเห็นเปน
งานสําคัญของหนวย
๕. มีนโยบายที่แสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นในการสรางนวัตกรรมและแนว
ปฏิบัติที่ดีอยางตอเนื่องและยั่งยืน

๕

๔

๓

๒

๑

๑.๒.๒ ผูเชี่ยวชาญใชความรูความสามารถในการสรางผลงาน (น้ําหนักรอยละ ๕)
คําอธิบาย
ผูเชี่ยวชาญ เปนผูที่รวมสรางผลงาน และผูที่กลั่นกรองหรือใหคํารับรองผลงาน แตละคนเปน ผูที่มี
ความรู ทักษะ และความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ดําเนินการ สามารถสรางผลงานที่มีคุณภาพ สงผลใหเกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หรือวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ/นวัตกรรม โดยมีหลักฐานเชิงประจักษแสดงถึง
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/คุณสมบัติของผูสรางผลงาน และเห็นแนวทางสงเสริมใหเกิดการพัฒนาผลงาน
ขึ้นอยางตอเนื่อง
ขอพิจารณา
๑. กลุมมีจํานวนผูเชี่ยวชาญที่เพียงพอตอการสรางผลงาน
๒. ผูเชี่ยวชาญมีความรูในทางวิชาการและ/หรือมีประสบการณในงานนั้นๆ
๓. ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับระดับหนวยงาน
๔. ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับระดับหนวยงาน และ ทอ.
๕. ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับทั้งใน/นอก ทอ.

๕

๔

๓

๒

๑

๒. มิติดานกระบวนการ (น้ําหนักรอยละ ๒๕)
คําอธิบาย
การใชกระบวนการ KM ในการพัฒนาผลงาน หมายถึง มีการระบุถึงการดําเนินการสรางผลงานใหเกิดเปนแนวปฏิบัติที่ดี หรือ
นวัตกรรม โดยใชกระบวนการ KM ไดแก การบงชี้ความรู: สํารวจ คนหา วาผลงานที่สรางตองการความรูอะไรบาง รูปแบบใด อยูที่
ใคร มีการทําแผนที่ความรู ( K-Map) เพื่อเปนแนวทางจัดลําดับความสําคัญของความรูเหลานั้น การสรางและแสวงหาความรู:
ทั้งจาก Explicit Tacit Knowledge การจัดเก็บความรูใหเปนระบบ: นําความรูมาจัดหมวดหมู แบงประเภทเพื่อจัด ทําใหงายและ
สะดวกตอการคนหา และใชงาน การประมวลและกลั่นกรองความรู: นําความรูมาจัดรูปแบบ และ “ภาษา” ใหเปนมาตรฐาน
เดียวกันทั้งองคกร เรียบเรียงและปรับปรุงเนื้อหาใหทันสมัย การเขาถึงความรู: นําความรูที่ประมวลและกลั่นกรองแลวมาเผยแพร
ใหผูเกี่ยวของสามารถเขาถึงความรูไ ดอยางสะดวกและรวดเร็ว การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู: นําความรูมาแบงปน โดยใชเครื่องมือ
เชน CoP, Website, เวทีแลกเปลี่ยน การเรียนรู: นําความรูมาใชประโยชนในการปฏิบัติงาน การตัดสินใจ การแกไขปญหาเพื่อ
ปรับปรุงองคกรใหดีขึ้น

ขอพิจารณา

๕

๔

๓

๒

๑

๑. กลุมเลือกใชกระบวนการ KM เปนเครื่องมือครบทุกขั้นตอนในการสราง
BP
๒. กลุมแสดงใหเห็นวามี ความรู ความเขาใจ ความสามารถ ในทุกขั้นตอน
ของ KM (ความเชี่ยวชาญของกลุมในการใช KM)
๓. กลุมมีการออกแบบขั้นตอนตางๆอยางทันสมัย บอกวิธีการปฏิบัติที่งาย
ขึ้น/ ทําไดจริง
๔. มีการนําเทคโนโลยี สารสนเทศมาใชอยางเหมาะสมและทันสมัย
๕. กลุมแสดงใหเห็นถึงมีการพัฒนาขั้นตอน KM อยางตอเนื่อง
๓. มิติดานผลงาน (น้ําหนักรอยละ ๓๐)
๓.๑ คุณคาของผลงาน/ผลผลิต (น้ําหนักรอยละ ๑๕)
คําอธิบาย
คุณคาของผลงาน /ผลผลิต เปนการแสดงถึงความสําคัญหรือความยากในการสรางผลงาน ผลงานเปนสิ่งที่มีประโยชนตอ
หนวยงาน/ทอ. โดยมีหลักฐานที่แสดงวาผลงานเปนที่ยอมรับ ยกยอง ชมเชย/ไดรับรางวัล หรือแสดงถึงมูลคาของชิ้นงาน/หรือ
การเผยแพรชื่อเสียง วิธี/แนวปฏิบัติที่ดี เปนกระบวนการและแนวทางที่ผานการทบทวน ปรับปรุง เรียนรูอยางตอเนื่อง จน
สงผลใหเกิดผลลัพธที่ดีกวา หรือจนไดรับความชื่นชมจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย นวัตกรรม การเปลี่ยนแปลงที่
สําคัญเพื่อปรับปรุง ผลผลิต บริการ กระบวนการ การปฏิบัติการ หรือประสิทธิภาพของหนวย (ใช หลักฐานที่แสดงวาเปนที่
ยอมรับ ยกยอง รางวัล การชมเชยหรือแสดงถึงมูลคาของชิ้นงาน/หรือการเผยแพรชื่อเสียง)

ขอพิจารณา

๕

๔

๓

๒

๑

๑. ระดับความยากในการสรางผลงาน
๒. ระดับของผลงานเปนสิ่งที่มีประโยชนตอหนวยงาน/ทอ.
๓. ระดับการยอมรับของผลงานในการนําไปใช
๔. ระดับของมูลคาของงาน
๕. ระดับของการเผยแพรชื่อเสียง
๓.๒ คุณภาพของผลงาน/ผลผลิต (น้ําหนักรอยละ ๑๕)
คําอธิบาย
คุณภาพของผลงาน /ผลผลิต เปนการแสดงถึงผลงาน/หรือผลผลิตที่กลุมไดสรางเปนที่พึงพอใจ มีหลักฐาน
ที่แสดงวามีการนําผลงานใชงานไดจริง และมีหลักฐานที่แสดงวา ใชผลงานแลวทําการปฏิบัติมีประสิทธิภาพ
ดีกวาเดิม รวมทั้งมีการประเมินผลที่แสดงใหเห็นถึงความพึงพอใจของผูใชผลงาน และแสดงใหเห็นแนวทาง
ปรับปรุง/พัฒนาตอยอดใหดียิ่งๆขึ้น
ขอพิจารณา

๕

๔

๓

๒

๑

๑. ระดับความงาย
๒. ความทันสมัย
๓. ความประหยัด
๔. ความพึงพอใจ
๕. ตอยอดเพื่อการพัฒนา
๔. มิติดานผลลัพธ (น้ําหนักรอยละ ๓๐)
๔.๑ ผลกระทบที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางเปนรูปธรรม ของหนวยงาน/ทอ. (น้ําหนักรอยละ ๒๐)
คําอธิบาย
ผลกระทบที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เมื่อนําวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ/นวัตกรรมไปใชในการพัฒนางาน ตอบสนองตอความตองการ
ของหนวยงาน/ทอ./ชาติ ( เชื่อมตอ/การกระจาย/การเปน Knowledge base) ระบุผลที่ไดจากการนําไปใชแลวทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลง รวมถึงการวางแผนการพัฒนาผลงานเพื่อใหเกิดผลในระยะยาว (ประสิทธิผล (Effectiveness) เนนถึงความสําเร็จ
หรือประโยชนที่ไดรับจากผลสําเร็จหรือผลที่เกิดขึ้น กลาวคือ ผลที่เปนไปตามที่คาดหวัง/วัตถุประสงค/เปาหมาย ทั้งเชิงปริมาณ/
คุณภาพ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนกระบวนการที่ดีที่นําไปสูความสําเร็จ สงผลถึงการทํางานที่วัดได เชน การประหยัดตนทุน
ทรัพยากร เวลา เสร็จตามกําหนด ผลผลิตไดคุณภาพ เลิกภาระงานที่ไมจําเปน ลดคาใชจาย เปนตน)

ขอพิจารณา

๕

๔

๓

๒

๑

๑. สงผลกระทบเฉพาะกลุม
๒. สงผลกระทบเฉพาะกอง
๓. สงผลกระทบเฉพาะหนวยงาน/สายวิทยาการ
๔. สงผลกระทบระดับ ทอ.
๕. สงผลระดับชาติ/นานาชาติ
๔.๒ การพัฒนาตอยอดความกาวหนา (น้ําหนักรอยละ ๑๐)
คําอธิบาย
การพัฒนาตอยอดความกาวหนา เปนการระบุแนวคิด/หลักฐานที่แสดงถึงการวางแผนตอยอดการพัฒนา
เพื่อใหเกิดผลในระยะยาว (หลักฐานแสดงถึงการเชื่อมตอ/การกระจาย/การเปน New Knowledge-based
Societyอง ทอ.New Knowledge-based Society (สังคมฐานความรูใหม) หมายถึง สังคมแหงการสรางสรรค
และการเรี ยนรู ตลอดชีวิตสังคมฐานความรู  กอใหเกิ ดระบบของการผลิตสิ่งประดิษฐใหม ๆ ขอมูลและการ
สื่อสารของสังคมจะทําใหการเขาถึงความรูของมนุษยในสังคมเปนไปอยางงายดายและกวางขวาง เกิดเครือขาย
ทําใหความรูถูกนําไปเผยแพรและนําไปใช
ขอพิจารณา
๑. สงผลกระทบเฉพาะกลุม
๒. สงผลกระทบเฉพาะกอง
๓. สงผลกระทบเฉพาะหนวยงาน/สายวิทยาการ
๔. สงผลกระทบระดับ ทอ.
๕. สงผลระดับชาติ/นานาชาติ
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