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วิสยัทศัน์ด้านการจดัการความรู้ ทบ.

“กองทพับกมุ่งจดัการความรู้สู่การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้”

พนัธกิจด้านการจดัการความรู้ของ ทบ.

2.1  พฒันาศกัยภาพกาํลงัพลในการใช้การจดัการความรู้ไปพฒันา

งานอย่างมีประสิทธิภาพ

2.2 พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการจดัการความรู้

2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดวฒันธรรมการเป็นองคก์รแห่งการ

เรียนรู้

แผนขบัเคลื่อนการจดัการความรู้ของ ทบ.พ.ศ. 2559 - 2564



การจดัการความรู้  (Knowledge management - KM) 

คือ การรวบรวม สร้าง จดัระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยกุตใ์ช้ความรู้

ในองคก์ร โดยพฒันาระบบจาก ข้อมลู ไปสู่ สารสนเทศ เพื่อให้

เกิด ความรู้ และ ปัญญา ในที่สดุ

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมือง

ที่ดี เป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อผลกัดนัแนวคิด ธรรมาภิบาล (Good 

Governance)     ให้เกิดผลเป็นรปูธรรมขึน้ ในมาตรา ๑๑ กาํหนดว่า

ส่วนราชการมีหน้าที่พฒันาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลกัษณะ

เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้อย่างสมํา่เสมอ โดยใช้การจดัการความรู้

ในการพฒันางานให้มีประสิทธิภาพ



ยุทธศาสตร์ กห.ยุทธศาสตร์ กห.ยุทธศาสตร์ กห.ยุทธศาสตร์ กห.ยุทธศาสตร์ กห.ยุทธศาสตร์ กห.ยุทธศาสตร์ กห.ยุทธศาสตร์ กห.

ยุทธศาสตร์ ทบ.

แผนยุทธศาสตร์/
แผนแม่บท ของหน่วย

แผนแม่บท KM 
ของ หน่วย

แผนปฏบิัตริาชการ 4 ปี ทบ.

แผนปฏบิัตริาชการ 1 ปี ทบ.

สปช.ทบ.
แผนแม่บท KM ของ ทบ.แผนแม่บท KM ของ ทบ.

กพ.ทบ.

แผนแม่บท ICT ของ ทบ.

ศทท.ทบ.

แผนพฒันาสมรรถนะกาํลังพล

ของ หน่วย

แผนปฏบิัตริาชการ 4, 1 ปี 

ของ หน่วย

แผนแม่บท ICT ของ หน่วย

แผนบริหารงบประมาณ ของ หน่วย

แผนตดิตามประเมนิผลการปฏบิัตติามแผนยุทธศาสตร์ ของ หน่วย

โมเดลสมรรถนะ

ทบ.

กพ.ทบ.
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Montchai P. 10

องค์กรทีม่กีารเพิม่ศักยภาพความสามารถใน

การสร้างสรรค์อนาคตอย่างต่อเนื่อง

Shift of Mind
การเปลีย่นแปลงในระดบัพืน้ฐานของความคดิ/จติใจ

์

ุ

องค์กรแห่งการเรียนรู้

“ความหมาย และคุณลกัษณะ”

เป็นองค์กรทีม่กีารรับรู้ เรียนรู้ ของสมาชิก ระหว่างสมาชิก 

มกีารปรับตวัต่อการเปลีย่นแปลงอย่างตืน่ตวั (Proactive) จากภายใน 



การจัดการความรู้ ... ทําไปทําไม?



KM  & TQA



Definition of Knowledge

ความรู ้ คอื Information 
ทีผ่า่นกระบวนการทาํความเขา้ใจ คดิวเิคราะห ์

นําไปใชต้ดัสนิใจ เพือ่ดาํเนนิงาน หรอื ลงมอืปฏบิตังิาน 
จนสามารถพสิจูนค์วามเป็นเหตเุป็นผล  

ตลอดจนสามารถประยกุตใ์ชใ้นสถานการณต์า่ง ๆได้

WisdomWisdomKnowledgeKnowledgeInformationInformationDataData
Context :  Managerial
Purpose :  Decision Making 

Context :  Strategy
Purpose :  Setting Direction  

RELATION  PATTERN PRINCIPLE

Context :  Operation
Purpose :  Processing  

ทีม่าและความหมายของคาํวา่ Knowledge 

13



ข้อมูล (Data)

สารสนเทศ (Information)

ความรู้ (Knowledge) 

ปัญญา
(Wisdom) 

-- ความรู้ที่ฝังในตัวคนเกิดประโยชน์ในการใช้งาน

-- เป็นสารสนเทศที่ผ่านการคิดเปรียบเทียบโยงกับความรู้อื่น

-- ผ่านการสังเคราะห์ วิเคราะห์ใช้บริหาร ตัดสินใจ

-- ข้อมูลดิบ

Hideo Yamazaki ผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่น ได้ให้คําจํากัดความของความรู้ในรูปของปิรามิดแสดงลําดับขั้นของความรู้ 4 ขั้นตอน



  สาํหรบัอาจารยป์ระพนธ ์มองการจดัการความรูใ้น 3 มติ ิเทยีบไดก้บัรปูสามเหลีย่ม โดยยอดบนสดุของสามเหลีย่มจะเป็นเรือ่ง ความรูใ้นกระดาษอยูใ่นหนงัสอืในตาํรา ตอ้งมกีารจดั

หมวดหมูห่นงัสอื/ตาํราเหลา่นัน้แบบหอ้งสมดุ หรอืจดัเกบ็ทางคอมพวิเตอรใ์หเ้ป็นระบบต่อไปเป็น ความรูท้ีอ่ยูใ่นตวัคน ในตวัผูป้ฏบิตังิาน (มมุขวาของสามเหลีย่ม) จะตอ้งมกีาร

แลกเปลีย่นเรยีนรูก้นั เพือ่ใหไ้ดค้วามรูจ้ากการพดูคุย เป็นการแชรท์ัง้ความรูแ้ละประสบการณ์ และอาจจะทาํใหเ้กดิแรงบนัดาลใจดว้ยและสดุทา้ยมมุซา้ยมอืของสามเหลีย่มเป็น ความรูใ้น

เครอืขา่ย คนมารวมกนัแลว้พดูคุยแลกเปลีย่นเรยีนรูก้นั โดยเฉพาะคนทีร่บัผดิชอบงานดา้นเดยีวกนัแต่มเีทคนิคต่างกนั เพือ่ใหเ้กดิ community of practice ขึน้มา หากมกีารทาํ KM ทัง้ 3 

มติ ิกจ็ะทาํใหเ้ราไดก้ารจดัการความรูท้ีส่มบรูณ์ และหวัใจสาํคญัของการทาํ KM อยูท่ีก่ารแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

http://www.opdc.
go.th/content.php
?menu_id=5&cont

ent_id=772









กระบวนการจดัการความรู้ม ี 7  กจิกรรม (กพร.)กระบวนการจดัการความรู้ม ี 7  กจิกรรม (กพร.)

1. การบง่ชี้ความรู ้คือ การระบปุระเดน็ความรู ้รปูแบบ และผูรู้ท้ี่สอดรบักบันโยบาย ขอบเขต

และเป้าหมายขององคก์ร 

2. การสรา้งและแสวงหาความรู ้คือ การรวบรวมความรูใ้หม่ รกัษาความรูเ้ดิม และกรอง

ความรูท้ี่ไม่ใช้ออกจากแหล่งรวบรวม 

3. การจดัความรูใ้ห้เป็นระบบ คือ การวิเคราะหแ์ละคดัแยกความรูเ้ป็นกลุ่มประเดน็ให้ง่ายต่อ

การเข้าถึงอย่างมีขัน้ตอน 

4. การประมวลและกลัน่กรองความรู ้คือ การปรบัปรงุให้ความรูม้ีรปูแบบมาตรฐาน ไม่

ซํา้ซ้อน มีความสมบรูณ์ มีความถกูต้องและน่าเชื่อถือ 

5. การเข้าถึงความรู ้คือ การสรา้งแหล่งเผยแพรท่ี่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทกุเวลา 

6. การแบง่ปันแลกเปลี่ยนความรู ้คือ การนําความรูเ้ข้าสู่เวทีแลกเปลี่ยนที่มีฐานความรูห้รอื

ฐานข้อมลูรองรบัให้ง่ายต่อการเข้าถึงและสืบค้น 

7. การเรียนรู ้คือ การใช้ความรูเ้ป็นส่วนหนึ่งของงาน เป็นวงจรความรูท้ี่มีการเรียนรูแ้ละ

พฒันาให้เกิดประสบการณ์ใหม่อยู่เสมอ PDCA
ตามแนวคิด กพร.



การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
• ทําอย่างไร?

แต่ละงานประชุมหารือ กรอกในแบบฟอร์ม
ส่งงานบริหารทั่วไป (จักรภพ)

กําหนดรูปแบบ และ
นําเสนอในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ตัวอย่างแบบฟอร์มเพื่อใช้จัดทําแผนการจดัการความรู้



KM‐Focus Area

1. ปัญหาการทํางานที่
เกิดขึ้น

2. ความรู้ที่ต้องใช้
ในงานประจํา

3. สิ่งที่จะต้องพัฒนา
เพื่อขับเคลื่อน
กลยุทธ์

1. หน่วยงานของทา่นกําลังประสบปัญหาอะไรบ้างทีรุ่นแรง 
เร่งด่วน จะต้องแก้ไขทนัที

2. หากหน่วยงานของทา่นมบีุคลากรใหมม่าปฏิบัติงาน มี
อะไรบ้างทีเ่ขาจําเป็นจะต้องทราบก่อนเป็นลําดับต้นๆ

3. บุคลากรในหน่วยงานของทา่นจําเป็นจะต้องรู้+เข้าใจเรื่อง
อะไร ในกลยุทธ์ทีห่น่วยงานของทา่นได้รับมอบหมาย

การระบุประเด็นหัวข้อการจัดการความรู้ในหน่วยงาน
ของท่าน หากยังไม่สามารถมองเห็นภาพที่ชัดเจน ขอให้

กําหนดประเด็น จากคําตอบในคําถามต่างๆ นี้



การจัดการความรู้ ... ตามแนว กพร.
กระบวนการจัดการความรู้มี 7 กิจกรรม ดังนี้ 
1) การบ่งชี้ความรู้ คือ การระบุประเด็นความรู้ รูปแบบ และ

ผู้รู้ที่สอดรับกับนโยบาย ขอบเขตและเป้าหมายขององค์กร 
2) การสร้างและแสวงหาความรู้ คือ การรวบรวมความรู้ใหม่ 

รักษาความรู้เดิม และกรองความรู้ที่ไม่ใช้ออกจากแหล่ง
รวบรวม 

3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ คือ การวิเคราะห์และคัดแยก
ความรู้เป็นกลุ่มประเด็นให้ง่ายต่อการเข้าถึงอย่างมีขั้นตอน 



การจัดการความรู้ ... ตามแนว กพร.
4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ คือ การปรับปรุงให้ความรู้มี

รูปแบบมาตรฐาน ไม่ซ้ําซ้อน มีความสมบูรณ์ มีความถูกต้องและ
น่าเชื่อถือ 

5) การเข้าถึงความรู้ คือ การสร้างแหล่งเผยแพร่ที่สามารถเข้าถึงได้
ทุกที่ทุกเวลา

6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ คือ การนําความรู้เข้าสู่เวที
แลกเปลี่ยนที่มีฐานความรู้หรือฐานข้อมูลรองรับให้ง่ายต่อการเข้าถึง
และสืบค้น 

7) การเรียนรู้ คือ การใช้ความรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เป็นวงจรความรู้
ที่มีการเรียนรู้และพัฒนาให้เกิดประสบการณ์ใหม่อยู่เสมอ PDCA



แนวคดิการขบัเคลือ่น KM ของ ทบ.

สภาพแวดลอ้ม

ที่เกื้อกลู

กระบวนการ

ที่เชื่อถือได้

ผลผลิตและ

ผลลพัธ์

พึงประสงค์

การปรับปรุง

พฒันาอยา่ง

ต่อเนื่อง

เป็นองคก์รแห่ง

การเรียนรู้

5 ระดบัวุฒิภาวะความสามารถขององค์กร 36 ตวัชี้วดั 740 คะแนน

ระดบัที่ 1 
ระดบัที่ 2 

ระดบัที่ 3 
ระดบัที่ 4

ระดบัที่ 5 

เพื่อขบัเคลื่อนการจดัการความรู้สู่การปฏิบตัิ จึงไดแ้บ่งระดบัความสามารถของหน่วยในการดาํเนินกิจกรรมการจดัการความรู้ออกเป็น 5 ระดบั 

ตามแนวคิดแบบจาํลองวฒุิภาวะความสามารถ (Capability Maturity Model Integration (CMMI))



แนวคิดการขบัเคลื่อน KM ระดบัหน่วย ของ ทบ.แนวคิดการขบัเคลื่อน KM ระดบัหน่วย ของ ทบ.

สภาพแวดล้อม
ที่เกือ้กลู

กระบวนการ
ที่เชื่อถือได้

ผลผลติและ
ผลลพัธ์
พงึประสงค์

การปรับปรุง
พฒันาอยา่ง
ตอ่เนื่อง

เป็นองค์กรแหง่
การเรียนรู้

26 กิจกรรม 36 ตวัชี้วดั 740 คะแนน

6 กิจกรรม

10 ตวัชี้วดั 

60 คะแนน

5 กิจกรรม

8 ตวัชี้วดั 

100 คะแนน

7 กิจกรรม

12 ตวัชี้วดั 

210 คะแนน

3 กิจกรรม

6 ตวัชี้วดั 

120 คะแนน

5 กิจกรรม

5 ตวัชี้วดั 

250 คะแนน

Fundamental Level Award

Advanced Level Award

Excellent Level Award

ทภ.3

3 เกณฑร์ะดบัรางวลั

พ.ค.59



การขอรับการประเมนิเพือ่ขอรับรางวลั/ประกาศ

้• ส่งแบบรายงานการประเมนิตนเอง (SAR) ตามกจิกรรมและตวัชี้วดั (ตามคู่มอืฯ) 
ทุกปีให้ กพ.ทบ. (ตามแบบฟอร์ม)

• เมือ่ประเมนิตนเองครบทุกกจิกรรมแบบไต่ระดบั (ขอใบประกาศไล่ตามระดบั
ความสามารถในการจดัการความรู้)

• เมือ่สามารถทาํกจิกรรมได้ครบถ้วนจนถงึระดบัที ่3 จะสามารถร้องขอการ
ประเมนิจากคณะทาํงานตดิตามและประเมนิผลฯ เพือ่ขอรับรางวลั

• เมือ่สามารถทาํกจิกรรมได้ครบถ้วนจนถงึระดบัที ่4 จะสามารถร้องขอการ
ประเมนิจากคณะทาํงานตดิตามและประเมนิผลฯ เพือ่ขอรับรางวลั

• เมือ่สามารถทาํกจิกรรมได้ครบถ้วนจนถงึระดบัที ่5 จะสามารถร้องขอการ
ประเมนิจากคณะทาํงานตดิตามและประเมนิผลฯ เพือ่ขอรับรางวลั



อาํนาจหน้าที่และความรบัผิดชอบ คณะทาํงาน KM (KM Team)

• พจิารณาดาํเนินการจดัระบบการจดัการความรูข้องหน่วย เพือ่นํามาประยกุตใ์ชใ้น

การปฏบิตัริาชการไดอ้ยา่งถกูตอ้ง รวดเรว็ และเหมาะสมกบัสถานการณ์ที่

เปลีย่นแปลง เพือ่พฒันาใหเ้ป็นองคก์ร แหง่การเรยีนรูอ้ยา่งเป็นรปูธรรม

• ดาํเนินการจดักจิกรรมการจดัการความรูต้ามกรอบแนวทางทีค่ณะกรรมการจดัการ

ความรูข้องหน่วยกาํหนด และเขา้รว่มการฝึกอบรมการจดัการความรูข้องหน่วย ที่

จดัขึน้

• พจิารณาจดัตัง้ชมุชนนกัปฏบิตัขิองหน่วย (Community of Practice : COP) 

และจดัทาํแผนกจิกรรมการจดัการความรูข้องหน่วย เพือ่เสนอคณะกรรมการจดัการ

ความรูข้องหน่วย

• รายงานและประเมนิผลการดาํเนินกจิกรรมของชมุชนนกัปฏบิตัขิองหน่วยให ้

คณะกรรมการจดัการความรูข้องหน่วยทราบ เพือ่นําเรยีนผูบ้งัคบับญัชา

• ให ้นขต. ใหค้วามรว่มมอืและสนบัสนุนฯ ตามความเหมาะสม



แผนการดาํเนินงาน KMของทภ.3 (ม.ีค.-พ.ค.59)

1. จดัโครงสรา้งทมีKM

2. จดัทาํแผนKM

3. การสือ่สาร KM

4. การอบรมใหค้วามรู ้KM

5. การใช้กระบวนการจดัการความรู้ :  การจดัทาํคู่มือปฏิบตัิงานระดบั
หน่วย ระดบับคุคล (เร่งด่วน)

6. การตดิตามประเมนิผล KM

7. การจดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู ้Best Practice (งานปฏบิตัไิดด้)ี

8. ใหร้างวลัใหก้บัหน่วยงานตน้แบบทีด่ี



กจิกรรมในระดบัที ่1

1. มีการกาํหนดวสิยัทศัน์และแผนขบัเคลื่อนการจดัการความรู้
2. การกาํหนดนโยบายการจดัการความรู้ของหน่วย
3. การกาํหนดทีมงาน และผูร้ับผดิชอบการจดัการความรู้

4. การสื่อสาร/ประชาสมัพนัธ์เพื่อใหก้าํลงัพลในหน่วยรับทราบ และนาํไป

ปฏิบตัิอยา่งเป็นรูปธรรม

5. การสนบัสนุนทรัพยากร ที่เกื้อกลูต่อการจดัการความรู้

6. การอบรมใหค้วามรู้เรื่องการจดัการความรู้



กจิกรรมในระดบัที่ 2

1. การกาํหนดขอบเขตความรู้ (KM Focus Areas) และองคค์วามรู้ที่จาํเป็น
ของหน่วย

2. การจดัทาํแผนการจดัการความรู้ (KM Action Plan) ที่สนบัสนุนภารกิจ 
พนัธกิจ และ/หรือประเดน็ยทุธศาสตร์ของหน่วย

3. การพิจารณากลัน่กรองแผนการจดัการความรู้ (KM Action Plan) โดย
คณะกรรมการจดัการความรู้ของหน่วย

4. การดาํเนินการตามแผนการจดัการความรู้ (KM Action Plan) : 
กระบวนการจดัการความรู้ 7 ขั้นตอน ( KM Process)

5.การยกยอ่งชมเชย และเสริมสร้างแรงจูงใจ



กจิกรรมในระดบัที ่3

1. มีทาํเนียบผูเ้ชี่ยวชาญ
2. มีชุมชนนกัปฏิบตัิทั้งภายใน และ/หรือนอกหน่วยงาน

3. การจดัทาํองคค์วามรู้ตามเป้าหมายของหน่วย
4. การจดัทาํคลงัความรู้ที่สามารถเขา้ถึงได้
5. การนาํองคค์วามรู้ไปใชป้ระโยชนใ์นการทาํงาน
6. มีกาํลงัพลในหน่วยที่สามารถทาํหนา้ที่ที่ปรึกษาการจดัการความรู้  

    (Facilitator) อยา่งมีคุณภาพในทุกหน่วยงานยอ่ยของหน่วย
7. หน่วยงานอื่นนาํผลงานที่เผยแพร่ไปใชป้ระโยชน์



กิจกรรมในระดบัที่ 4

1. มกีารประเมนิองคค์วามรูเ้ดมิ

2. มกีารพฒันาต่อยอดความรู ้และสรา้งเป็นองคค์วามรูใ้หม่

3. มกีารปรบัปรงุ พฒันาแผนขบัเคลือ่นการจดัการความรู้



กิจกรรมในระดบัที่ 5

1. กาํลงัพลชัน้เลศิ (Personal mastery) : กาํลงัพลมพีฤตกิรรมการเรยีนรู ้
เพือ่พฒันาตนเองอยา่งต่อเนื่องตลอดเวลา นําไปสูก่ารพฒันางาน และหน่วย

2. มวีสิยัทศัน์รว่มกนั (Building shared vision): มคีวามมุง่มัน่ทีเ่กดิจาก
กระบวนการความคดิไปสูก่ารกาํหนดผลทีว่ดัได้

3. มแีบบแผนความคดิรว่ม (Mental models): กาํลงัพลในหน่วยมพีฤตกิรรมที่
ไมย่ดึตดิกบัความคดิเดมิของตนเอง พรอ้มทีจ่ะปรบัเปลีย่นตามสถานการณ์ที่
เปลีย่นไป

4. เรยีนรูเ้ป็นทมี (Team learning) : การเรยีนรูร้ว่มกนัของกาํลงัพล

5. การคดิอยา่งเป็นระบบ (Systematic thinking): มกีารทาํงานทีเ่ชือ่มโยง
ระหวา่งกนัในหน่วยงาน



กรอบแนวทางการดาํเนินการของหน่วย ตามระดบัความสามารถการจดัการความรู้

 5 ระดบั และเกณฑก์ารพิจารณาประเมินผล (ตวัอย่าง ฉบบัจริงมีแจก)


