
แบบฟอร์ม 1 ขอบเขต KM (KM Focus Areas) ของหน่วยงาน ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 

แบบฟอร์ม 1 กำหนดขอบเขต KM (KM Focus Areas) ของหน่วยงาน ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

ขอบเขต KM ที่ 
(KM Focus Areas) 

ประโยชน์ที่จะได้รับจากขอบเขต KM  
 ประชาชนไทย / 

ชาวต่างชาติ/ ชุมชน 
ข้าราชการ ของหนว่ยงาน

ตนเอง 
กระทรวง กรม กอง ของหน่วยงาน

อื่น 
รัฐบาล 

Outsource ของ
หน่วยงาน 

1. ความรู้ด้านการตรวจอากาศผวิพ้ืน 1. ได้รับทราบข้อมูลด้าน
สภาพอากาศ ที่เผยแพร่สู่
เครือข่ายทั่วโลก  
 

1. ข้าราชการมีความรู้             
ความเข้าใจด้านการตรวจ
อากาศผิวพ้ืน สามารถนำ
ความรู้ไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ผู้บริหารมีความม่ันใจในการ
ปฏิบัติงานของบคุลากร และ
ข้อมูลที่เผยแพรสู่่สาธารณะ 

1. มีข้อมูลสภาพอากาศไป
ประกอบการวางแผนพัฒนา
ชาติ และป้องกันภัยพิบตัิที่จะ
เกิดขึ้นได ้

-  

2. ความรู้ด้านการตรวจอากาศการบนิ 2.ได้รับทราบขอ้มูลดา้น
สภาพอากาศการบนิ ที่
เผยแพร่สู่เครือข่ายทั่วโลก 

2. ข้าราชการมีความรู้             
ความเข้าใจด้านการตรวจ
อากาศการบิน สามารถนำ
ความรู้ไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.ผู้บริหารมีความม่ันใจในการ
ปฏิบัติงานของบคุลากร และ
ข้อมูลที่เผยแพรสู่่สาธารณะ 

2.มีข้อมูลสภาพอากาศการบนิ
เพ่ือวางแผนด้านความ
ปลอดภัยในการเดินอากาศได ้
  

- 

3. ความรู้ด้านการตรวจอากาศชัน้บน 3.ได้รับทราบขอ้มูลอากาศ
ชั้นบน ที่เผยแพร่สู่
เครือข่ายทั่วโลก 

3.ข้าราชการมีความรู้             
ความเข้าใจด้านการตรวจ
อากาศชั้นบนสามารถนำ
ความรู้ไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   
 

3. .ผู้บริหารมีความม่ันใจในการ
ปฏิบัติงานของบคุลากร และ
ข้อมูลที่เผยแพรสู่่สาธารณะ 

3.มีข้อมูลสภาพอากาศไป
ประกอบการวางแผนพัฒนา
ชาติ และป้องกันภัยพิบตัิที่จะ
เกิดขึ้นได้ 

- 

4. การตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศ /
การวิเคราะห์และประมาณค่าฝนจากเรดาร ์

4.ได้รับทราบขอ้มูลความ
แรง พ้ืนที่และการเคลือ่น
ตัวของกลุ่มฝนจากภาพ
เรดาร์ ที่เผยแพรสู่่
สาธารณะ 

4.ข้าราชการมีความรู้             
ความเข้าใจด้านการตรวจ
อากาศด้วยเรดาร์ตรวจ
อากาศ วิเคราะห์ชนดิ 
ความแรง พ้ืนที่และการ

4.ผู้บริหารมีความม่ันใจในการ
ปฏิบัติงานของบคุลากร และ
ข้อมูลที่เผยแพรสู่่สาธารณะ  
 

4.มีข้อมูลสำหรับนำไป
ประกอบการวางแผนพัฒนา
ชาติ และป้องกันภัยพิบตัิที่จะ
เกิดขึ้นได้ 

- 
 



เคลื่อนตัวของกลุ่มฝนจาก
ภาพเรดาร์ สามารถนำ
ความรู้ไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   

5. การตรวจอากาศด้วยดาวเทียม 5.ได้รับทราบขอ้มูล พ้ืนที่
ของกลุ่มเมฆจากภาพถ่าย
ดาวเทียม ที่เผยแพร่สู่
สาธารณะ   

5.ข้าราชการมีความรู้             
ความเข้าใจด้านการตรวจ
อากาศด้วยดาวเทยีม และ
วิเคราะห์กลุ่มเมฆจาก
ดาวเทียม สามารถนำ
ความรู้ไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   

5.ผู้บริหารมีความม่ันใจในการ
ปฏิบัติงานของบคุลากร และ
ข้อมูลที่เผยแพรสู่่สาธารณะ  
  

5.มีข้อมูลสำหรับนำไป
ประกอบการวางแผนป้องกัน
ภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นได้ 

- 
 

6. การจัดทำแผนที ่ 6. ได้รับทราบข้อมูล
อุตุนิยมวิทยาทั่วโลก เพ่ือ
ได้ทราบลักษณะของมวล
อากาศในพ้ืนที่ต่างๆ 

6.ข้าราชการได้รู้ขอ้มูล
อุตุนิยมวิทยาทั่วโลก เพ่ือ
ได้ทราบลักษณะของมวล
อากาศในพ้ืนที่ต่าง ๆ  และ
วิเคราะห์ลักษณะการ
เคลื่อนตัวของมวลอากาศ
ได ้

6. ผู้บริหารเข้าใจได้ง่าย และ
ม่ันใจในการปฏบิัติงานของ
บุคลากร และข้อมูลที่เผยแพร่สู่
สาธารณะ 

6. มีข้อมูลเพ่ือประกอบการ
วางแผนป้องกันภยัพิบัติทีจ่ะ
เกิดขึ้นได้  

- 
 

7. ความรู้ด้านการพยากรณอ์ากาศและเตือน
ภัยธรรมชาติ 

7. ได้รับทราบข้อมูลการ
พยากรณ์อากาศและการ
เตือนภัยธรรมชาติบริเวณ
ประเทศไทย เพ่ือให้ง่าย
ต่อการเข้าใจ 

7.ข้าราชการมีความรู้
เกี่ยวกับการพยากรณ์
อากาศและเตือนภัย
ธรรมชาติ ในรูปแบบต่างๆ  
เช่น กราฟฟิก เพ่ือง่ายต่อ
การเข้าใจของประชาชน   

7. ผู้บริหารเข้าใจการพยากรณ์
อากาศได้ง่าย และม่ันใจในการ
ปฏิบัติงานของบคุลากร และ
ข้อมูลที่เผยแพรสู่่สาธารณะ  

7. มีข้อมูลสำหรับนำไปใช้
ประกอบการวางแผนพัฒนา
ชาติ และป้องกันภัยพิบตัิที่จะ
เกิดขึ้นได้  

- 
 

8. เทคโนโลยีและสารสนเทศ /GIS/
ภาษาคอมพิวเตอร(์เช่น PHP,XML)/ ดิจิทลั
แพลตฟอร์ม/ นวัตกรรม                    

8. ได้รับทราบเทคโนโลยี
และสารสนเทศด้าน
อุตุนิยมวิทยาที่ทนัสมัย 

8. ข้าราชการมีความรู้และ
ทักษะด้านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศทีน่ำมาใช้ใน
ด้านอุตุนิยมวิทยา 

8. ผู้บริหารม่ันใจ เทคโนโลยี
และสารสนเทศที่นำมาใช้ในดา้น
อุตุนิยมวิทยา 

8. นำไปตัดสินใจการวางแผน
พัฒนาชาติ และการนำ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ด้าน
อุตุนิยมวิทยา 

- 
 



9. การบริการ/ ประชาสัมพันธ์ (Infographic) 9. ได้รับข่าวอุตุนิยมวิทยา
และข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่
ให้บริการ 

9.ข้าราชการมีความรู้และ
ทักษะด้านประชาสัมพันธ์
และการให้บริการ
อุตุนิยมวิทยา 

9.ผู้บริหารได้รบัรูแ้ละสามารถ
สื่อสารให้ผู้ใต้บังคับบญัชาได้   

9. นำไปตัดสินใจการวาง
แผนการประชาสัมพันธ์และ
การให้บริการ  

- 
 

10. งานธุรการ /สารบรรณ / จัดซื้อจัดจา้ง / 
ระเบียบข้อกฎหมาย 

10.ได้ทราบระเบียบขอ้
กฎหมาย การจัดซือ้จัด
จ้าง การเงินการคลงั   

10. ข้าราชการมีความรู้
เรื่องกฎข้อระเบียบต่างๆ
ของราชการได้   

10.ผู้บริหารได้รับรู้และสามารถ
บริหารจัดการเรื่องงบประมาณ
การเงินการคลงัและเรือ่งอื่นๆได้     

10.นำไปตัดสนิใจการวางแผน
เรื่องงบประมาณการเงินการ
คลังและเรื่องอื่นๆได้     

- 
 

11. เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ิ (AI) 11.ไดร้ับบริการด้าน
อุตุนิยมวิทยาที่ถกูต้องและ
แม่นยำมากขึ้น   

11. ข้าราชการมีความรู้
ด้าน AI  

11.ผู้บริหารทราบการปฏบิตัิงาน
ของบุคลากรและการนำ AI มา
ใช้ในการปฏิบัติงาน 

11.นำไปตัดสนิใจในการจดัหา
ระบบAI เพ่ือวางแผนการ
พัฒนาประเทศ 

- 

 
ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ :  นายธนาวุฒ ิปัญจพรอุดมลาภ  (ผู้อำนวยการศูนย์อตุุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืตอนบน)  

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์ม 2 การตัดสินใจเลือกขอบเขต KM ของหน่วยงาน ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 

แบบฟอร์ม 2  การตัดสินใจเลือกขอบเขต KM ของหน่วยงาน ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  

เกณฑ์การกำหนด
ขอบเขต KM 

ขอบเขต 
KM ที่ 1 

ความรู้ด้าน
การตรวจ

อากาศผิวพ้ืน 

ขอบเขต 
KM ที่ 2 

ความรู้ด้าน
การตรวจ
อากาศการ

บิน 

ขอบเขต 
KM ที่ 3 

ความรู้ด้าน
การตรวจ
อากาศชั้น

บน 

ขอบเขต KM 
ที่ 4 

การตรวจ
อากาศด้วย
เรดาร์ตรวจ
อากาศ /การ
วิเคราะห์และ
ประมาณค่า

ฝนจากเรดาร์ 

ขอบเขต 
KM ที่ 5 
การตรวจ

อากาศด้วย
ดาวเทียม 

ขอบเขต 
KM ที่ 6 
การจัดทำ

แผนที่ 

ขอบเขต 
KM ที่ 7 

ความรู้ด้าน
การ

พยากรณ์
อากาศและ
เตือนภัย
ธรรมชาติ 

ขอบเขต KM ที่ 8 
เทคโนโลยีและ

สารสนเทศ /GIS/
ภาษาคอมพิว 
เตอร์ (เช่น 

PHP,XML)/ดิจิทัล
แพลตฟอร์ม/ 

นวัตกรรม 

ขอบเขต KM 
ที่ 9 

การบริการ / 
ประชาสัม 

พันธ์ 
(Infographic) 

ขอบเขต 
KM ที่ 10 
งานธุรการ 
/สารบรรณ 
/ จัดซื้อจัด

จ้าง / 
ระเบียบข้อ
กฎหมาย 

ขอบเขต 
KM ที่ 11 
เทคโนโลยี
ปัญญาประ
ดิษฐ์ (AI) 

1. สอดคล้องกับทิศทาง
และยุทธศาสตร์ 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 

2. ปรับปรุงแล้วเห็นได้
ชัดเจน (เป็นรูปธรรม) 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

3. มีโอกาสทำได้สำเร็จสูง 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 3 
4. ต้องทำ คนส่วนใหญ่ใน
องค์กรต้องการ 3 3 3 6 6 3 6 6 6 3 3 

5. ผู้บริหารให้การ
สนับสนุน 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

6. เป็นความรู้ที่ต้อง
จัดการอย่างเร่งด่วน 

3 3 3 6 6 3 6 6 6 3 3 

รวมคะแนน 27 30 30 36 33 27 36 36 36 30 27 
หมายเหตุ : เกณฑ์การใหค้ะแนน คือ มาก = 6, ปานกลาง = 3, น้อย = 1   <เกณฑ์คะแนนสามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมได้>  

ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ :  นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ  (ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน ) 
                                                                                                 () 



 



แบบฟอร์ม 3  เป้าหมาย KM (Desired State) ของหน่วยงาน ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 

แบบฟอร์ม 3  เป้าหมาย KM (Desired State) ของหน่วยงาน ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  

ขอบเขต KM (KM Focus Area) คือ  เทคนิคการจัดการข้อมูลด้วย Spreadsheet ข้ันสูง 

เป้าหมาย KM  (Desired State) หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม 
เป้าหมาย KM ที่ 1  เพื่อให้ได้ความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับการใช้เคร่ืองมือ
ฟังก์ชัน Power Query และVBA เบื้องต้นในโปรแกรม Spreadsheet 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 

ผลผลิตของส่วนฯ ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาที่กำหนด 
 

เป้าหมาย KM ที่ 2  เพื่อนำความรู้และเทคนิคจากโปรแกรม 
Spreadsheet มาพัฒนาการทำงานด้านอุตุนิยมวิทยา เพื่อลดเวลา ลด
ความผิดพลาด เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร  

โปรแกรมประยุกต์จากExcel ที่เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย KM ที่ 3  เพื่อนำความรู้และเทคนิคจากโปรแกรม 
Spreadsheet ขั้นสูง มาประยุกต์สร้างนวัตกรรมในการทำงานระดับบุคคล 
ส่วนงาน และองค์กร 

ได้นวัตกรรมด้านอุตุนิยมวิทยาจากโปรแกรม Spreadsheet 

เป้าหมาย KM ที่องค์กรต้องการทำคือ เพื่อให้ได้ความรู้และเทคนิค
เกี่ยวกับการใช้เคร่ืองมือฟังก์ชัน VBA เบื้องต้นในโปรแกรม Spreadsheet 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 

 เหตุผลสำคัญที่เลือกเป้าหมายนี้ 
ใช้ในการปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานให้ถูกตอ้ง ครบถ้วน และ
ทันเวลาที่กำหนด และผลิตภัณฑ์ขององค์กรเป็นที่ยอมรับและเกิดความเชื่อมั่นแก่ผูรั้บบริการและ
ประชาชนทั่วไป 

ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ : นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ (ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) 
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