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ผู้รับผิดชอบแผนงาน 
 คณะกรรมการการจัดการความรู้ รร.จปร. 
 
ข้อมูลท่ัวไป 
 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นสถาบันที่สร้างนายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพบกมี
หน้าที่ให้การศึกษา อบรม และดําเนินการฝึกนักเรียนนายร้อยให้เป็นผู้นําที่มีความจงรักภักดีต่อประเทศชาติ
ราชบัลลังก์ สามารถนําทหารปฏิบัติการรบได้ในระดับหมวด มีความรู้พ้ืนฐานระดับปริญญาตรี มีคุณธรรม 
จริยธรรม โดยมีผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นผู้บังคับบัญชา รับผิดชอบในการให้
การศึกษาแก่นักเรียนนายร้อยให้มีความเหมาะสม ก้าวหน้า ทันสมัย และได้มาตรฐาน รวมทั้งสอดคล้องกับ
ความต้องการของกองทัพบก สถานการณ์ และเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยมีภารกิจสรุปได้ดังนี ้

- เปน็แบบฉบับของนายทหารสัญญาบัตร ผู้มีลักษณะผู้นํา มีวินัย รู้แบบธรรมเนียมของกองทัพบก 
อุทิศตนเพ่ือชาติและประชาชน 

- มีความรู้  ความสามารถข้ันพ้ืนฐานในการนําทหาร ระดับหมวดปฏิบัติการรบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีพ้ืนฐานความรู้เพียงพอในการช่วยพัฒนาท้องถ่ินและประเทศชาต ิ

- มีความมุ่งม่ันในการพัฒนาวิชาชีพทหารและช่วยพัฒนากองทัพ 
- มีความเข้มแข็ง ทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นสุภาพบุรุษ มีคุณธรรม สามารถพัฒนา และดํารงความ

เข้มแข็ง ของสมรรถภาพ ร่างกาย ทั้งในตนเองและเสริมสร้างให้แก่กําลังพลของหน่วยตนเอง 
- มีพ้ืนฐานความรู้วิทยาการระดับอุดมศึกษา เพียงพอสําหรับเสริมสร้างคุณลักษณะข้างต้น และ

เป็นผู้ท่ีทันโลกทันเหตุการณ์ 
- มีความสามารถในการสอบอบรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 

หลักการและเหตุผล 
สืบเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๑๑ กําหนดให ้“ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้อย่างสมํ่าเสมอโดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆเพ่ือนํามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์รวมทั้งต้องส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน...” ดังนั้นโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าซึ่งเป็นส่วนราชการของรัฐ 
จึงต้องมีการจัดทําแผนงานการจัดการความรู้เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความรู้ของ รร.จปร. ให้
เป็นไปตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ รร.จปร. เพ่ือรับผิดชอบการ
ดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู้และขับเคลื่อน รร.จปร. ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   



 
วิสัยทัศน์ด้านการจัดการความรู้ รร.จปร. (KM Vision) 
 “มุ่งจัดการความรู้เพ่ือพัฒนา รร.จปร. สู่องค์กรแห่งการเรียนรู”้ 
 
นโยบายการจัดการความรู้ รร.จปร. 
 ๑. ส่งเสริมพัฒนากําลังพลให้มีความรู้ด้านการจัดการความรู้ และตระหนักถึงความสําคัญของการ
จัดการความรู้ต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนกําลังพลให้ใช้กระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน
ประจําให้เกิดการพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเอ้ือต่อการจัดการความรู ้
๔. ส่งเสริมให้กําลังพลมีทัศนคติด้านบวกในด้านการจัดการความรู้ และมีพฤติกรรมที่เอ้ือต่อการ

เรียนรู ้
๕. ส่งเสริมให้มีการมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ระหว่างกําลังพลในหน่วยและนอกหน่วย 
  
ขอบเขตการจัดการความรู ้รร.จปร. (KM Focus Area) 
 เพ่ือให้การจัดการความรู้สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของ รร.จปร. คือ การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง 
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึงประสงค์ของ
กองทัพบก และการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ  ดังนั้น 
รร.จปร. กําหนดขอบเขตการจัดการความรู้และลําดับความเร่งด่วนตามลําดับหัวข้อ ดังนี ้
 ๑. ความรู้เก่ียวกับการถวายความปลอดภัยและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์
 ๒. ความรู้ด้านการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา 
 ๓. ความรู้ด้านการพัฒนาขีดความสามารถด้านการบรหิารเพ่ือสนับสนุนการฝึกและศึกษา 
 ๔. ความรู้เก่ียวกับการบริหารจัดการและปฏิบัติงานในสายงานต่างๆ ของ รร.จปร. 
 ๕. ความรู้เพ่ือใช้พัฒนา นนร. ในด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา และในด้านการฝึกและศึกษาวิชา
ทหาร 
 ๖. ความรู้เก่ียวกับการปกครอง การใช้จิตวิทยา และการปลูกฝังภาวะผู้นําแก่ นนร.  
 ๗. ความรู้เก่ียวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับในด้านต่างๆ 
 ๘. ความรู้เก่ียวกับการสนับสนุนและการบริการ 
 ๙. ความรู้เก่ียวกับการพัฒนาสุขภาพ และการพยาบาล 
         ๑๐. ความรู้เก่ียวกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 



ประเภทการจัดการความรู ้
 รร.จปร. ได้จัดแบ่งประเภทการจัดการความรู้ตามที่ ทบ. กําหนดและให้ลําดับความสําคัญตามลําดับ
หัวข้อ ดังนี ้
 ๑. องค์ความรู้หลัก (Principal Knowledge) ประกอบด้วยองค์ความรู้ใน ๒ ด้าน คือ 
  ๑.๑ คู่มือการปฏิบัติงาน หมายถึง คู่มือความรู้เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนงานใน
ภารกิจหลัก โดยรวบรวมความรู้ประสบการณ์ (Tacit Knowledge) จากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ออกมาเป็น
ความรู้ท่ีแจ้งชัด (Explicit Knowledge) ในรูปคู่มือปฏิบัติงานที่ทันสมัย 
  ๑.๒ กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หนังสือสั่งการที่สําคัญต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตามเป้าประสงค์ที่กําหนดไว้ เพ่ือตอบสนองในด้านความสะดวก ความถูกต้อง และความ
ทันสมัยในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมาย 
 ๒. องค์ความรู้สนับสนุน (Expertise and Skill Knowledge) ได้แก่ องค์ความรู้ที่เกิดจากการใช้งาน
และประสบการณ์ตัวอย่างอันเป็นบรรทัดฐานที่แนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เพ่ือสนับสนุนองค์ความรู้
หลักให้มีขอบเขตและแง่มุมที่กว้างขวางและเฉพาะเจาะจงมากข้ึน เช่น บทความหรือแนวทางตัวอย่างที่สําคัญ 
บทเรียนจากการรบหรือการปฏิบัติงาน (After Action Review, AAR) เป็นต้น 
 ๓. องค์ความรู้ใหม่ (Innovation) ได้แก่ ความรู้ท่ีเกิดจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การนําไปใช้ในการ
พัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป็นหมายองค์กร รวมทั้งการพัฒนาเป็นงานวิจัย และการต่อยอดจน
เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ 
  
เป้าหมาย 

๑. รร.จปร. มีการรวบรวมองค์ความรู้ที่เป็นประสบการณ์ในตัวบุคลากร (Tacit Knowledge) หรือ
องค์ความรู้จากแหล่งความรู้ภายในและภายนอกหน่วยงาน (Explicit Knowledge) ที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน
เพ่ิมข้ึนจากเดิมไม่น้อยกว่า ๑๘ องค์ความรู ้ 

๒. รร.จปร. มีการนําองค์ความรู้ที่จัดทําไว้มาใช้งานจริงและมีการประเมินวางแผนปรับปรุงหรือต่อ
ยอด ไม่น้อยกว่า ๗ องค์ความรู ้

๓. รร.จปร. มีกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม และเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้เก่ียวกับการจัดการความรู้
ระหว่างบุคลากรทั้งภายในและภายนอก รร.จปร. ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรม 

๔. รร.จปร. มีช่องทางในการเข้าถึงองค์ความรู้ที่รวบรวมจากการจัดการความรู้ไม่น้อยกว่า ๒ 
ช่องทาง 

๕. รร.จปร. มีช่องทางสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์แบบสองทางไม่ต่ํากว่า ๒ ช่องทาง 
 



ปัจจัยท่ีจะนําไปสู่ความสําเร็จในด้านการจัดการความรู ้
๑. ผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหาร ให้ความสําคัญในดา้นการจัดการความรู้ ผลักดันการปฏิบัติ สนับสนุน ๔ 

ปัจจัยหลัก (4 M) คือ กําลังพล งบประมาณ วัสดุ และการจัดการ รวมถึงการยกย่องชมเชยผู้ปฏิบัติงานเป็น
ตัวอย่างที่ดีในด้านการจัดการความรู ้

๒. การมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือจากทุกฝ่าย 
๓. การดําเนินการจัดการความรู้อย่างต่อเนือ่ง และครอบคลุม 
๔. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการนําความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปรับปรุง และต่อยอดอย่าง

สมํ่าเสมอ 
๕. การนําเทคโนโลยีมาใช้ในด้านการจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

๑. จํานวนหัวข้อองค์ความรู้ในการจัดการความรู้ท่ีได้รวบรวมและจัดทําข้ึน 
๒. จํานวนหัวข้อองค์ความรู้ในการจัดการความรู้ท่ีไดน้ํามาปรับปรุงต่อยอด 
๓. จํานวนกิจกรรมที่เกิดข้ึนในกระบวนการจัดการความรู ้
๔. จํานวนช่องทางในการเข้าถึงองค์ความรู ้
๕. จํานวนช่องทางในการสื่อสารสองทาง 

 
วิธีการดําเนินการ 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ในทุกระดับของหน่วยเพ่ือกํากับดูแลและผลักดันการ
จัดการความรู้ของหน่วย ใน รร.จปร. 

๒. ให้แต่ละ นขต.รร.จปร. คัดเลือกหัวข้อการจัดการความรู้ที่พิจารณาแล้วมีประโยชน์สูงสุดต่อการ
ทํางานของแต่ละหน่วยใน รร.จปร. พร้อมจัดตั้งคณะดําเนินงานการจัดการความรู้ (KM Team) เพ่ือรับผิดชอบ
การจัดการความรู้ในหวัข้อนั้นๆ รวมทั้งหมดอย่างน้อย ๑๘ หัวข้อดังนี ้
 

๒.๑ บก.รร.จปร.  อย่างน้อย   ๑ หัวข้อ 
๒.๒ สกศ.รร.จปร.  อย่างน้อย ๑๒ หัวข้อ  
๒.๓ สวท.รร.จปร.  อย่างน้อย   ๑ หัวข้อ 
๒.๔ กรม นนร.รอ.รร.จปร. อย่างน้อย   ๑ หัวข้อ 
๒.๕ สบร.รร.จปร.  อย่างน้อย   ๑ หัวข้อ 
๒.๖ รพ.รร.จปร.  อย่างน้อย   ๑ หัวข้อ 
๒.๗ พัน.ร.รร.จปร.  อย่างน้อย   ๑ หัวข้อ 

 



๓. จัดกิจกรรมเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้เก่ียวกับการจัดการความรู้ดังนี ้
   ๓.๑ จัดการประชุมสัมมนาระหว่างวิทยากรและ KM team ทุกทีมของ รร.จปร. เพ่ือพัฒนา
บุคลากรให้มีความเข้าใจการจัดการความรู้อย่างถ่องแท้และดําเนินงานการจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๓.๒  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรู้ และตัวแทน KM 
team ของ นขต.รร.จปร. เพ่ือติดตามผลการดําเนินงาน นําเสนอ แลกเปลี่ยนความรู้ในการจัดทําแผนการ
จัดการความรู้ (KM Action Plan) แบบฟอร์มที่ ๑ และแบบฟอร์มที่ ๒ พร้อมรวบรวมปัญหา ข้อขัดข้อง และ
ข้อเสนอแนะในการดําเนินการ เพ่ือนํามาวางแผนปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
   ๓.๓ จัดกิจกรรมอบรมเพ่ือให้บุคลากรใน รร.จปร. มีความรู้เก่ียวกับการจัดการความรู้ รวมถึง
ตระหนักถึงความสําคัญในการจัดการความรู้ เพ่ือให้ทุกคนให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันในการจัดการความรู ้
   ๓.๔ จัดการประกวดการจัดการความรู้เพ่ือเป็นแรงผลักดันและเป็นกําลังใจให้กับผู้ดําเนินการ
การจัดการความรู้ รวมถึงนําเสนอการจัดการความรู้ที่ได้รับคัดเลือกจากการประกวด พร้อมทั้งการมอบรางวัล 
เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชย และส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการจัดการความรู ้
   ๓.๕ จัดบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ของหน่วยภายนอก เช่น รร.เหล่าทัพ และ 
ทบ. 

๔. สรุปและประเมินผลการดําเนินงานการจัดการความรู้เพ่ือนําผลไปพัฒนาและใช้ในการวาง
แผนการดําเนินงานในการจัดการความรู้ในปีถัดไป 

 
ข้ันตอนและช่วงเวลาดําเนินการ 
 ดําเนินการตาม ผนวก ก แผนการจดัการความรู้ รร.จปร. ประจําปี ๒๕๖๐  

 ม.
ค.
 

ก.
พ.

 

ม.ี
ค.
 

เม
.ย.

 

พ.
ค.
 

ม.ิ
ย. 

ก.
ค.
 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

ต.
ค.
 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

กรรมการฯ รร.จปร. กํากับดูแล/ประชุม ๔ ครั้ง  1  2   3  4    

กําหนดกรรมการหน่วย/ หัวข้อ KM/KM team             

ประชุมสัมมนาวิทยากร และ KM team             

นขต.ฯ ส่ง KM Action Plan             

KM team ดําเนินการตาม KM Action Plan             

จัดทํา KM SAR รายงาน ทบ.             

ประชุมเชิงปฏิบัติการ KM Action Plan             

เตรียมการจัดนิทรรศการ KM             

ส่งรูปเล่ม/จัดนิทรรศการ KM             

นิทรรศการวันวิชาการ             

สรุปผลปี ๖๐/รายงานผลไปยัง ทบ.             

 



ทรัพยากรและงบประมาณ 
๑. ใช้ทรัพยากรทางด้านบุคลากรเครื่องมือ และสถานที่ของ รร.จปร. 
๒. งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๕๑,๗๐๐ บาท ดังนี ้

 
การประเมินผล 
 จัดให้มีการประเมินผลแผนงานและนํามาเปรียบเทียบกับเป้าหมายของแผนงานการจัดการความรู้ที่
ได้กําหนดไว้ข้างต้น และนําผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาแผนงานการจัดการความรู้โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้าต่อไป โดยสรุปผลการดําเนินงานตามหัวข้อตัวชี้วัดความสําเร็จ ๔ ข้อดังกล่าวข้างต้น 
 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๑. ผู้บริหารให้ความสําคัญของการจัดการความรู้เพ่ือเป็นแรงขับเคลี่อนในการจัดการความรู้ของ
องค์กร 

๒. บุคลากรในองค์กรตระหนักและเข้าใจเก่ียวกับการจัดการความรู้ รวมถึงให้ความร่วมมือในการ
จัดการความรู ้

๓. รวบรวมองค์ความรู้ท่ีมีประโยชน์ช่วยส่งเสริมให้การปฏิบัติงานประจํามีประสิทธิภาพมากข้ึน 
๔. สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ท่ีรวบรวมไว้ได้ง่ายและสะดวก 
๕. มีการนําองค์ความรู้ท่ีรวบรวมมาใช้ในการปฏิบัติงานจริงเพ่ือพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ 
๖. มีการแลกเปลี่ยนแบ่งปันองค์ความรู้ระหว่างบุคลากรในและนอกองค์กรเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้

ส่งผลให้ รร.จปร. กลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้
 

        พ.อ. 

         ( มนัส  ธนวานนท์ ) 

       ประธานคณะกรรมการดําเนินงานจัดการความรู้ รร.จปร. 



ผนวก ก : แผนการจัดการความรู้ รร.จปร. ประจําปี ๒๕๖๐ 

วัน เดือน ปี รายการ ผู้ปฏิบัติ 

ม.ค. ๖๐ - ออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ รร.จปร. ปี ๖๐ 
- ขออนุมัติแผนการจัดการความรู้ รร.จปร. ประจําปี ๖๐ 
- ส่งรายชื่อคณะกรรมการการจัดการความรู้ หน่วย ประจําปี ๖๐ 
- ส่งหัวข้อการจัดการความรูใ้หม่ พร้อมรายชื่อคณะดําเนินงานการจัดการความรู้ (KM Team) 
ที่รับผิดชอบ และส่งหัวข้อองค์ความรู้เดิมที่นํามาใช้เพื่อประเมินและวางแผนปรับปรุงหรือต่อ
ยอด 

- คณะกรรมการฯ 
- คณะกรรมการฯ 
- นขต.รร.จปร. 
- ใหม่ ๑๘ หัวข้อ (หน่วยละ ๑, 
สกศ. ๑๒ หัวข้อ)   
   

ก.พ. ๖๐ - ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรู้ รร.จปร. ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุม  
กคศ.สกศ.รร.จปร.  
- จัดประชุมสัมมนาระหว่างวิทยากร และคณะ KM team ของ นขต.รร.จปร. เพื่ออบรมการ
จัดทําคู่มือ 

- คณะกรรมการฯ 
  
- คณะกรรมการฯ และ KM 
Team นขต.รร.จปร. 

มี.ค. ๖๐ - แต่ละหน่วยส่งแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ประกอบด้วย แบบฟอร์มที่ ๑ และ 
แบบฟอร์มที่ ๒ และเริ่มดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้ 

- นขต.รร.จปร. 

เม.ย. ๖๐ - ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรู้ รร.จปร. ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุม  
กคศ.สกศ.รร.จปร. 

- คณะกรรมการฯ 

พ.ค. ๖๐ - รวบรวมข้อมูลและหลักฐานที่ใช้ในการจัดทํารายงานประเมินผลการจัดการความรู้ 
- จัดทํารายงานประเมินผลการจัดการความรู้ รร.จปร. รายงานให้ ทบ. 

- คณะกรรมการฯ และ นขต.ฯ 
- คณะกรรมการฯ 

มิ.ย. ๖๐ - ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรู้ และตัวแทน KM Team 
ของหน่วยย่อย เพื่อตรวจสอบ/นําเสนอ/แลกเปลี่ยนความรู้ในการจัดทํา แผนการจัดการความรู้ 
(KM Action Plan)  แบบฟอร์มที่ ๑ และ แบบฟอร์มที่ ๒ 

- คณะกรรมการฯ และ KM 
Team ของหน่วย 

ก.ค. ๖๐ - ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรู้ รร.จปร. ครั้งที่ ๓ ณ ห้องประชุม  
กคศ.สกศ.รร.จปร. (แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการประกวดผลงาน และเตรียมการงาน
นิทรรศการ KM) 

- คณะกรรมการฯ 
 



วัน เดือน ปี รายการ ผู้ปฏิบัติ 

ส.ค. ๖๐ - ส่งรูปเล่ม KM พร้อม CD ไฟล์เอกสาร/รายงานการประเมินผลการใช้งานองค์ความรู ้
- ขออนุมัติจัดงานนิทรรศการ KM รร.จปร. และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานการ
จัดการความรู้ดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๙ 
- จัดงานนิทรรศการ KM รร.จปร. เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ และประกวด
ผลงานการจัดการความรู้ 

- นขต.รร.จปร. 
- คณะกรรมการฯ 
 
- คณะกรรมการฯ และ
ผู้ร่วมงานตามรายชื่อที่หน่วยส่ง 

ก.ย. ๖๐ - ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดการความรู้ รร.จปร. ครั้งที่ ๔ ณ ห้องประชุม  
กคศ.สกศ.รร.จปร. (เพื่อสรุปผลการจัดนิทรรศการ) 

- คณะกรรมการฯ 
 

ต.ค. ๖๐ - เตรียมการแสดงผลงานการจัดการความรู้ในวันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. - คณะกรรมการฯ 
พ.ย. ๖๐ - แสดงผลงานการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ ๖๐ ในวันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 

 
 

- KM Team เจ้าของผลงาน 
KM ที่ได้รับคัดเลือกจากการ
ประกวด 

ธ.ค. ๖๐ - สรุปผลการดําเนินงานและรายงานให้ ทบ. ทราบ 
- เสนอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก ทบ. และจาก กทพ.ฯ 
- รายงานขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ รร.จปร. ปี ๖๑ 

- คณะกรรมการฯ 
- คณะกรรมการฯ 
- คณะกรรมการฯ 

 
ตรวจถูกต้อง 
 

                     พ.ท. 

                  (วีระพงค์ ตั้นเจริญ) 
             เลขานุการคณะกรรมการดําเนินงานจัดการความรู้ รร.จปร. 



แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ๗ ขั้นตอน 
ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลาเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

๑ การบ่งชี้ความรู้ 
- ประชุมกําหนดหัวข้อการจัดการความรู ้
- คัดเลือกหัวข้อและจัดลําดับความเร่งด่วน
ในการจัดทําการจัดการความรู ้
- ส่งหัวข้อจัดการความรู้ให้ รร.จปร. 

 
- ม.ค. ๖๐ 
- ม.ค. ๖๐ 
 
- ม.ค. ๖๐ 

 
จํานวนหัวข้อการจัดการ
ความรู ้

 
ไม่น้อยกว่า ๑ หัวข้อ
ต่อ นขต.ฯ 

 
นขต.รร.จปร.  

 
- คณะกรรมการ KM 
ของหน่วย 

 
- บันทึกากร
ประชุม 
 
- รายชื่อหัวข้อ 
KM 

๒ การสร้างและแสวงหาความรู้ 
- การจัดตั้งคณะดําเนินงาน หรือ KM team 
ในแต่ละหัวข้อการจัดการความรู ้
- การรวบรวมองค์ความรู้จากเอกสาร หรือ
จาก website หรือจากตัวบุคคล 
- คณะทํางานประชุม รวบรวม ถ่ายทอด
ความรู้ แลกเปลี่ยนความคดิเห็น พร้อม
บันทึกข้อคิดเห็นเสนอแนะต่างๆ  

 
- ม.ค. ๖๐ 
 
- ก.พ. – พ.ค. ๖๐ 
 
- ก.พ. – พ.ค. ๖๐ 
 
 
 

 
- คณะทํางานหัวข้อการ
จัดการความรู ้
- แหล่งความรู ้
 
- การประชุมพูดคยุ
แลกเปลีย่นความรู้ความ
คิดเห็น 

 
- มีคณะทํางานครบ
ทุกหัวข้อ 
- ไม่น้อยกว่า ๒ 
แหล่ง 
- มีการประชุมไม่น้อย
กว่า ๓ ครั้ง 

 
นขต.รร.จปร. 

 
- คณะกรรมการ KM 
ของหน่วย 
- KM Team 
 
- KM Team 

 
- รายชื่อ KM 
team 
- รายละเอียด
แหล่งข้อมูล 
- บันทึกข้อความ 
/บันทึกการ
ประชุม 

๓ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
- จัดแยกหมวดหมู่เอกสารความรู ้และจัด
เรียงลําดับเพื่อเข้าใจง่าย 
 

 
- พ.ค. - ม.ิย. ๖๐ 
 

 
- การจัดเรยีงเนื้อหา 

 
- เนื้อหาอ่านแล้ว
เข้าใจง่ายมีลําดับ
ขั้นตอนรายละเอียด
ครบถ้วน 

 
นขต.รร.จปร. 

 
- KM Team 

 
- เอกสารการ
จัดการความรู ้

๔ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
- นําร่างเอกสารใหผู้้รู/้ผู้ใช้งาน กลัน่กรอง
เพื่อความถูกต้อง สื่อสารเข้าใจง่าย เนื้อหา
ครบถ้วน 
 

 
- ม.ิย. – ก.ค. ๖๐ 
 

 
- ผู้รู/้ผู้ใช้งานที่ทําการ
กลั่นกรองความรู ้

 
- มีผู้รู/้ผู้ใช้งานที่ทํา
การกลั่นกรองความรู้
ไม่ต่ํากว่า ๓ คน 

 
นขต.รร.จปร. 

 
- KM Team 

 
- บันทึกรับรอง/
ข้อคิดเห็นจาก
ผู้รู/้ผู้ใช้งาน 



ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลาเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 
๕ การเข้าถึงความรู้ 

- พัฒนาดูแลช่องทางการเข้าถึงแหล่ง KM 
   ๑) เว็บไซต ์
   ๒) ห้องการจัดการความรู ้
 
- แปลงข้อมูลเป็นไฟล์ pdf และสร้าง 
keyword นําเข้าฐานข้อมูลแสดงบนเว็บไซต ์
 
- นําเอกสารการจัดการความรู้เข้าห้องการ
จัดการความรู ้
 
- ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ รร.จปร. 
เข้าถึงแหล่งความรู ้

 
- ก.พ. – ส.ค. ๖๐ 
 
 
 
- ก.ค. – ส.ค. ๖๐ 
 
 
- ก.ค. – ส.ค. ๖๐ 
 
 
- ก.พ. – ส.ค. ๖๐ 

 
- จํานวนช่องทาง 
 
 
 
- หัวข้อความรู้ใหม่บน
เว็บไซต ์
 
- หัวข้อความรู้ใหม่ใน
ห้องการจัดการความรู ้
 
- จํานวนครั้งการเข้าถึง
ความรู ้

 
- ไม่น้อยกว่า ๒ 
ช่องทาง 
 
 
- หัวข้อความรู้ใหม่ทุก
หัวข้อเข้าถึงได้ผ่าน
เว็บไซต ์
- หัวข้อความรู้ใหม่ทุก
หัวข้อเข้าถึงได้ผ่าน
เว็บไซต ์
- ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ 
ครั้ง 

 
- รร.จปร. 
 
 
 
- นขต.รร.จปร. 
 
 
- นขต.รร.จปร. 
 
 
- ข้าราชการ รร.จปร. 

 
- คณะกรรมการ KM 
ของ รร.จปร. 
- คณะกรรมการ KM 
ของหน่วย 
- KM Team 
 
 
- KM Team 
 
 
- KM Team 

 
- เว็บไซต์ KM 
รร.จปร. 
- ห้อง KM กคศ.
ฯ 
- เว็บไซต์ KM 
รร.จปร. 
 
- ห้อง KM กคศ.
ฯ 
 
- เว็บไซต์ KM 
รร.จปร. 

๖ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ เช่นการ
อบรมสมัมนา หรือการจัดนิทรรศการ 

 
- ม.ค. – พ.ย. ๖๐ 
 

 
จํานวนการจัดกิจกรรม 

 
จํานวน ๕ ครั้ง 

 
ข้าราชการ รร.จปร. 

 
คณะกรรมการ KM 
ของ รร.จปร. 

 
- รายงานผลการ
จัดกิจกรรม 

๗ การเรียนรู้ 
- การติดตามและประเมินผล เพื่อให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องนําไปใช้งานจริง 
 

 
- ม.ค. – ก.ย. ๖๐ 
 
 

 
จํานวนหัวข้อการจัดการ
ความรู้ที่ได้รับการ
นํามาใช้งาน/ประเมิน 

 
หน่วยงานย่อยไม่น้อย
กว่าหน่วยงานละ ๑ 
หัวข้อ 

 
ข้าราชการ รร.จปร. 

 
คณะกรรมการ KM 
ของ รร.จปร. 

 
- รายงานผลการ
ดําเนินงาน
ประจําปี 

ตรวจถูกต้อง 

                       พ.ท. 

                    (วีระพงค์ ตั้นเจริญ) 

               เลขานุการคณะกรรมการดําเนินงานจัดการความรู้ รร.จปร. 


