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แนวทางการตรวจนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการความรู้ นขต.ทบ. ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๑. ความเป็นมาของการจัดการความรู้ของ ทบ. 
 ๑.๑ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ 
ก าหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมต่อสถานการณ์  รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปล่ียนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่ง
กันและกัน เพื่อน ามาพัฒนาการปฏิบัติราชการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ส านักงาน ก.พ.ร. จึงได้ก าหนด
แนวทางให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการจัดการความรู้ โดยให้การจัดการความรู้เป็นส่วนหนึ่งของตัวช้ีวัดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการในมิติที่ ๔ มิติด้านการพัฒนาองค์การ 
 ๑.๒ ตามค าสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๙๘๗/๕๔ ลง ๕ ส.ค.๕๔ ผบ.ทบ. ได้อนุมัติให้ จก.กพ.ทบ. เป็นผู้บริหาร
ด้านการจัดการความรู้ ( Chief Knowledge Officer : CKO) ของ ทบ. มีอ านาจหน้าที่ ส่งเสริมและพัฒนาให้
ข้าราชการมีการเข้าถึงความรู้ การถ่ายทอดความรู้ มีวัฒนธรรมของการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การแบ่งปันความรู้ซึ่ง
กันและกันอย่างเป็นระบบ และสนับสนุน ผลักดันการจัดการความรู้ใน ทบ. ให้สัมฤทธ์ิผลอย่างเป็นรูปธรรมและ
พัฒนาไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) รวมถึงให้ค าปรึกษา แนะน า และ
เสนอแนะแนวทางในการจัดการความรู้ รวมทั้งแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 ๑.๓ ผบ.ทบ. (ผช.ผบ.ทบ.(๑) รับค าส่ัง) ได้กรุณาอนุมัติแผนแม่บทการจัดการความรู้ของ ทบ. ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นขต.ทบ. ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการด าเนินการ
จัดการความรู้ในการปฏิบัติงานของหน่วย เพื่อน าความรู้มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพก าลังพล , 
ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการท างานให้ดียิ่งขึ้น จ านวน ๔ กลยุทธ์ ได้แก่ พัฒนาศักยภาพก าลังพลด้านการ
จัดการความรู้, บูรณาการกระบวนการจัดการความรู้เข้ากับการปฏิบัติงานประจ า เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง, สร้างแรงจูงใจและด ารงความต่อเนื่องด้านการจัดการความรู้, พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการความรู้ โดยกิจกรรมที่ส าคัญ ได้แก่  
   ๑.๒.๑ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับก าลังพลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู้ และ
เคร่ืองมือการจัดการความรู้  
   ๑.๒.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานการจัดการความรู้ และสร้างทีม/วิทยากร/                  
ผู้ประสานงานการจัดการความรู้ เพื่อท าหน้าที่อ านายการ ประสานงาน ให้ความรู้ ค าแนะน า และค าปรึกษาใน
การด าเนินงานการจัดการความรู้ของหน่วย รวมถึงประสานการปฏิบัติกับ ทบ. 
   ๑.๒.๓ ด าเนินการจัดการความรู้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ คู่มือการปฏิบัติงานก าลังพลตามต าแหน่ง
หน้าที่, คู่มือการปฏิบัติงานของสายงาน, การถอดบทเรียนความรู้/เทคนิคการปฏิบัติงานจากก าลังพลที่เป็น
ผู้เช่ียวชาญ และการจัดท าโครงการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการท างาน ( Continuous Quality Improvement : 
CQI)  
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   ๑.๒.๔ น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนกระบวนการจัดเก็บ แลกเปล่ียนเรียนรู้ และเผยแพร่
ความรู ้

๒. ความหมาย 
 ๒.๑ การนิเทศ หมายถึง การให้ค าแนะน าโดยผู้เช่ียวชาญ (มีประสบการณ์และผลงานการจัดการความรู้) 
ที่ ทบ. แต่งตั้ง 
 ๒.๒ ยุค (ระดับ) ของการจัดการความรู้ :  
   ระดับที่ ๑ หมายถึง สถานภาพการจัดการความรู้ที่มีสภาพเป็นภาระงาน  
   ระดับที่ ๒ หมายถึง สถานภาพการจัดการความรู้ที่มีสภาพเป็นงานประจ า  
   ระดับที่ ๓ หมายถึง สถานภาพการจัดการความรู้ที่มีสภาพเป็นตัวสร้างผลผลิตให้เกิดงาน  
   ระดับที่ ๔ หมายถึง สถานภาพการจัดการความรู้ที่มีสภาพเป็นการสร้างคุณค่างานใหม่ 
   ระดับที่ ๕ หมายถึง สถานภาพการจัดการความรู้ที่มีสภาพเป็นวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้และ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 ๒.๓ ความรู้ ของ ทบ. หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหน่วยสมรรถนะในงาน และความรู้อื่น
ที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
 ๒.๔ การจัดการความรู้ในความหมายของ ทบ. หมายถึง 
    จัดการเพื่อให้ได้ความรู้ในการท างาน  
    จัดการน าความรู้ ไปใช้ประโยชน์ ให้ส่งผลต่อความส าเร็จของงาน  
    จัดการน าความรู้ไปเผยแพร่ให้ก าลังพล พัฒนาตนเอง 
    จัดการเพื่อให้ ทบ. มีวัฒนธรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 ๒.๕ การแบ่งระดับความสามารถในการจัดการความรู้ของ ทบ. 

ระดับความสามารถ คุณลักษณะบ่งชี้ 
ระดับ ๑ 

(พื้นฐาน : Basic) 
 สถานภาพการจัดการความรู้ท่ีมีสภาพเป็นภาระงาน  
 ด าเนินการจัดการความรู้เฉพาะในขอบเขตงานตามบทบาทหน้าท่ีของบุคคล 

หน่วย ตามนโยบาย ส่ังการเท่านั้น  
ระดับ ๒ 

(เริ่มมีการพัฒนา : 
Beginner ) 

 สถานภาพการจัดการความรู้ท่ีมีสภาพเป็นงานประจ า  
 ด าเนินการจัดการความรู้เฉพาะในขอบเขตงานตามบทบาทหน้าท่ีของบุคคล 

หน่วย โดยมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับบุคคล และองค์กร  
 เน้นฝึกทักษะคน ให้มีความรู้ ทักษะเกี่ยวกับการจัดการความรู้ 
 เน้นเปล่ียนความรู้ ฝังลึก (Tacit Knowledge) ท่ีมีในตัวบุคคล อาทิ วิธีการ/

เทคนิค/ประสบการณ์ เป็น ความรู้ท่ีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) 
 ลักษณะความรู้ เป็นความรู้ ท่ีผูกพันอยู่กับงาน หรือกิจกรรมของบุคคล และ

องค์กร เป็นความรู้ท่ีใช้งาน และสร้างขึ้นโดยผู้ปฏิบัติงาน หรือกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
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ระดับความสามารถ คุณลักษณะบ่งชี้ 
เอง โดยอาจสร้างขึ้นจากการเลือกเอาความรู้เชิงทฤษฎี หรือความรู้จากภายนอก
มาปรับแต่ง เพื่อการใช้งาน หรือสร้างขึ้นโดยตรงจากประสบการณ์ในการท างาน 
ความรู้เหล่านี้ มีลักษณะบูรณาการ และมีความจ าเพาะต่อบริบทของงาน กลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงาน และองค์กรนั้นๆ 

ระดับ ๓ 
(ระดับพัฒนา : 

Development) 

 สถานภาพการจัดการความรู้ท่ีมีสภาพเป็นตัวสร้างผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ให้เกิดแก่
งาน 

 มีการน าความรู้ไปบูรณาการเข้ากับระบบการพัฒนากระบวนการงาน จนเกิด
ผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม วัดผลได้  

 ลักษณะความรู้ เป็นความรู้ท่ีพัฒนาจากการเรียนรู้ข้อผิดพลาด/การพัฒนาการ
ท างาน 

 มีวิถีของการแลกเปล่ียนแบ่งปันความรู้  
 เกิดการพัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาหน่วยงาน 
 เกิดแนวทาง/วิธีการท างานใหม่อย่างต่อเนื่อง  
 มีความรู้ให้ค้นหามาใช้ท างานได้ ตรงความต้องการ ตรงเวลา พร้อมใช้ 
 มีการจัดการความรู้จากภายนอก 
 ใช้ IT 

ระดับ ๔ 
(ระดับ ก้าวหน้า : 

Advance) 

 สถานภาพการจัดการความรู้ท่ีมีสภาพเป็นการสร้างคุณค่างานใหม่  
 เกิดนวัตกรรรมในการท างาน การให้บริการรูปแบบใหม่ ๆ แก้ จุดอ่อน/จุดด้อย 

(Pain point) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับองค์กร 
 มีความโดดเด่นในความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์

ขององค์กร 
 มีการขยายผลความส าเร็จจากผลงานการจัดการความรู้ไปใช้ท่ัวท้ังองค์กรและมี

องค์กรอื่นน าไปใช้ 
ระดับ ๕ 

(ระดับเช่ียวชาญ : 
Expertise) 

 

 มีวัฒนธรรมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้/ดิจิทัล 
 มีการพัฒนาการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องและเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลง 
 เป็นองค์กรแบบเปิด (Openness) และเช่ือมโยงกับองค์กรอื่น (Connected) 

 

๓. หน้าที่ของคณะกรรมการนิเทศการจัดการความรู ้
 ๓.๑ ด าเนินการประเมินเชิงลึก เพื่อให้ทราบถึงการด าเนินงาน ผลงาน ของการจัดการความรู้ ตาม
แนวทางที่ ทบ.ก าหนด ด้วยวิธีการสืบค้นจากข้อมูลเอกสาร สังเกต ณ ที่ตั้งของหน่วย สัมภาษณ์ก าลังพล 
ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
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 ๓.๒ ให้ค าแนะน าตามแนวทางที่ ทบ. ก าหนด 
 ๓.๓ ปฏิบัติโดยยึดถือจรรยาบรรณ มีความตรงไปตรงมา และมีความปรารถนาดีต่อหน่วย 
๔. วัตถุประสงค์ของการนิเทศการจัดการความรู้ 
 ๔.๑ เพื่อให้หน่วยทราบถึงสถานภาพการจัดการความรู้ ว่าอยู่ในระดับใด 
 ๔.๒ เพื่อให้หน่วยทราบถึงจุดเด่นจุดด้อยในการจัดการความรู้ 
 ๔.๓ เพื่อให้หน่วยทราบถึงแนวทางการปรับปรุงยกระดับการจัดการความรู้ 
 ๔.๔ เพื่อให้กรรมการนิเทศได้แลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดการความรู้ของหน่วยอื่น 
๕. เป้าประสงค์  
 เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ  ของ ทบ. มีการด าเนินงานการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง มีผลผลิตที่น าไปใช้ได้จริง 
น าผลงานการจัดการความรู้ไปพัฒนาขีดความสามารถในงานของก าลังพลตามงานที่รับผิดชอบ และสามารถ
ปรับปรุงพัฒนาสร้างนวัตกรรมบนพื้นฐานของการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง หรือสามารถสร้างคุณค่างานใหม่
ได้ มีการด าเนินการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง น าไปสู่การเรียนรู้ของก าลังพล มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
๖. แนวความคิดในการจัดการความรู้ไปสู่หน่วยงานแห่งการเรียนรู้ 
 ๖.๑ องค์การแห่งการเรียนรู้ตามแนวความคิดของ Michael Marquardt (๑๙๙๔) แห่ง George 
Washington University กล่าวว่า องค์กรที่ซึ่งมีบรรยากาศของการเรียนรู้รายบุคคลและกลุ่ม มีการสอนคน
ของตนเองให้มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อช่วยให้เข้าใจในสรรพส่ิง ขณะเดียวกันทุกคนก็ช่วยองค์การ จาก
ความผิดพลาดและความส าเร็จ ซึ่งเป็นผลให้ทุกคนตระหนักในการเปล่ียนแปลงและปรับตัวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   ๖.๑.๑ การปรับเปล่ียนองค์กร (Organization Transformation) หมายถึง สถานที่และลักษณะ
ทางกายภาพซึ่งท าให้เกิดการเรียนรู้ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ วัฒนธรรม กลยุทธ์ และโครงสร้างขององค์กร 
   ๖.๑.๒ การจัดการความรู้ (Knowledge Management) หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบในการ
สร้าง รวบรวม แลกเปล่ียน ใช้ความรู้/แนวทางปฏิบัติที่ดีในการท างานเพื่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร และมี
การจัดเก็บเป็นคลังความรู้ขององค์กรต่อไป 
   ๖.๑.๓ เทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้ (Learning Technology) หมายถึง ระบบการเรียนรู้และ
สนับสนุนการท างานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
   ๖.๑.๔ การให้อ านาจแก่บุคคล (People Empowerment) หมายถึง การให้อ านาจและความ
รับผิดชอบในการตัดสินใจและการปฏิบัติการแก่บุคลากร 
   ๖.๑.๕ พลวัตการเรียนรู้ (Learning Dynamic) หมายถึง ความหลากหลายของการเรียนรู้ ได้แก่ 
การเรียนรู้ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์กร การเรียนรู้จากการปรับตัว การคาดการณ์ การเรียนรู้และ
การปฏิบัติโดยใช้ทักษะการเรียนรู้ เช่น แบบแผนทางความคิด (Mental Model) การมีวิสัยทัศน์ร่วม (Shared 
Vision) การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning) การคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) และการ
สนทนาอย่างมีแบบแผน (Dialogue) 
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 ๖.๒ องค์กรแห่งการเรียนรู้ตามกรอบวินัย ๕ ประการของ Peter Senge ( ๑๙๙๐ ) แห่ง Massachusetts 
Institute of Technology กล่าวว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้ คือ สถานที่ซึ่งทุกคนสามารถขยายศักยภาพของ
ตนเองได้อย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างผลงานตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เป็นที่ซึ่งเกิดรูปแบบการคิดใหม่ ๆ 
หลากหลายมากมาย ที่ซึ่งแต่ละคนมีอิสระที่จะสร้างแรงบันดาลใจ และเป็นที่ซึ่งทุกคนต่างเรียนรู้วิธีการเรียนรู้
ร่วมกัน 
   ๖.๒.๑ บุคคลรอบรู้ (Personal Mastery)  หมายถึง การเรียนรู้ของบุคลากรจะเป็นจุดเร่ิมต้น คน
ในองค์กรจะต้องให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ ฝึกฝน ปฏิบัติ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไปตลอดชีวิต (Lifelong 
Learning) เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ 
   ๖.๒.๒ แบบแผนทางความคิด (Mental Model)  หมายถึง แบบแผนทางความคิด ความเช่ือ 
ทัศนคติ แต่ไม่ติดยึดอยู่ในแบบแผนความคิดใดความคิดหนึ่ง แสดงถึงวุฒิภาวะ(Emotional Quotient, EQ) ที่
ได้จากการส่ังสมประสบการณ์กลายเป็นกรอบความคิดที่ท าให้บุคคลนั้น ๆ มีความสามารถในการท าความเข้าใจ 
วินิจฉัย ตัดสินใจในเร่ืองต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
   ๖.๒.๓ การมีวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) หมายถึง การสร้างทัศนคติร่วมของคนในองค์กร ให้
สามารถมองเห็นภาพและมีความต้องการที่จะมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน 
   ๖.๒.๔ การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning) หมายถึง การเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกใน
ลักษณะกลุ่มหรือทีมงานเป็นเป้าหมายส าคัญที่จะต้องท าให้เกิดขึ้นเพื่อให้มีกา รถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์กันอย่างสม่ าเสมอ 
   ๖.๒.๕ การคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) หมายถึง การที่คนในองค์กรมีความสามารถที่
จะเช่ือมโยงส่ิงต่าง ๆ โดยมองเห็นภาพความสัมพันธ์กันเป็นระบบโดยรวม(Total System) ได้อย่างเข้าใจแล้ว
สามารถมองเห็นระบบย่อย(Subsystem) ที่จะน าไปวางแผนและด าเนินการท าส่วนย่อย ๆ นั้นให้เสร็จ            
ทีละส่วน 
 สรุปการประยุกต์แนวความคิดมาใช้ในการนิเทศการจัดการความรู้ ในการนิเทศจะพิจารณาน าแนวคิดของ 
Michael Marquardt มาใช้เพื่อพิจารณาส่วนของระบบหรือกลไกการด าเนินงานของหน่วย  โดยพิจารณาจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น แผนกลยุทธ์ ค าส่ังแต่งตั้ง การก าหนดบทบาทหน้าที่ แผนงาน การควบคุม ก ากับ
ดูแล หลักฐานการขับเคล่ือนการจัดการความรู้ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ มาสนับสนุน คลังความรู้ ระบบ 
e-learning ของงานที่หน่วยรับผิดชอบ ระบบสารสนเทศ หรือหลักฐานที่ส่ือให้เห็นถึงการด าเนินกิจกรรมการ
จัดการความรู้ ในส่วนแนวความคิดของ Peter Senge จะเน้นไปยังตัวก าลังพล   ทั้งระดับบุคคล และระดับทีมงาน 
โดยพิจารณาจากพฤติกรรมที่สะท้อนเชิงสมรรถนะด้านการจัดการความรู้ ทั้งส่วนของหลักการของการจัดการ
ความรู้ตามแนวทางของ ทบ. ทักษะในการปฏิบัติในด้านการจัดการความรู้ ซึ่งอาจตรวจสอบจากแฟ้มสะสม
ผลงาน(ประวัติของก าลังพลเร่ืองการจัดการความรู้) และทัศนคติ ความเช่ือ อุปนิสัยอันพึงประสงค์ของการ
จัดการความรู ้
๗. การส ารวจหลักฐานการจัดการความรู้ 
 ๗.๑ หลักฐานเชิงประจักษ ์
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   ๗.๑.๑ หลักฐานการจัดการความรู้ของหน่วย เช่น แผนการจัดการความรู้ที่เช่ือมกับแผนกลยุทธ์/
ยุทธศาสตร์ของหน่วย ค าสั่งแต่งต้ังและมอบอ านาตหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้  
   ๗.๑.๒ หลักฐานการจัดการความรู้ของก าลังพล เช่น กิจกรรมกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (Community 
of Practice : CoP) การประชุมหารือปัญหาในงาน การสอนงานผ่านคู่มือปฏิบัติงานหรือฝึกปฏิบัติ การให้
ค าปรึกษาในรูปแบบพี่เล้ียงหรือการโค้ช สมุดบันทึกงานส่วนบุคคล ผลผลิตการจัดการความรู้ 
 ๗.๒ หลักฐานของกิจกรรม เช่น ภาพถ่าย คลิปเสียง คลิปวีดีโอ ค าสั่งที่เกี่ยวข้อง 
   ๗.๒.๑ หลักฐานการฝึกอบรมการจัดการความรู้ทั้งระดับหน่วยและระดับบุคคล ในรูปแบบต่างๆ 
รวมถึงผ่านโปรแกรม VDO Conference อาทิ VTC, Zoom เป็นต้น 
   ๗.๒.๒ หลักฐานการสร้างองค์ความรู้ เช่น คู่มือปฏิบัติงานส่วนบุคคล  
   ๗.๒.๓ การจัดวันจัดการความรู้ระดับหน่วย และการร่วมกิจกรรมของก าลังพล 
   ๗.๒.๔ หลักฐานกิจกรรมการถอดความรู้ 
   ๗.๒.๕ หลักฐานการท ากิจกรรม การทบทวนหลังท างาน หรือหลังปฏิบัติ หรือหลังกิจกรรม (After 
Action Review : AAR)/การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement : CQI) 
   ๗.๒.๖ หลักฐานท ากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning : PBL)  
   ๗.๒.๗ หลักฐานรางวัลที่ได้รับจากการประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติ (ที่มีกรรมการพิจารณา) 
และมีการเผยแพร่สู่สาธารณะอย่างเป็นทางการ 
 ๗.๓ การสัมภาษณ์ก าลังพลเชิงสมรรถนะด้านการจัดการความรู้ 
   ๗.๓.๑ ความรู้และทักษะในการจัดการความรู้ เช่น ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ แผนการ
จัดการความรู้ เคร่ืองมือการจัดการความรู้ต่าง ๆ การถอดความรู้ การจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน ฟังจับประเด็น การ
บันทึก การใช้ค าถามทรงพลัง การจัดท าสื่อเผยแพร่ความรู้ การถ่ายทอดความรู้ 
   ๗.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์อื่น ๆ เช่น ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง คิดเชิงระบบ 
มองภาพรวม มุ่งมั่นตั้งใจ อดทน มีความเพียร ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ จิตบริการ จิตสาธารณะ 
มุ่งผลสัมฤทธ์ิด้วยจิตส านึกรับผิดชอบ ส่ือสารอย่างสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบสูง 
   ๗.๓.๓ พฤติกรรมอันพึงประสงค์/ที่คาดหวัง เช่น ใฝ่เรียนรู้และแสวงหาความรู้มาพัฒนาหรือเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีหลักคิด/วิธีคิด (mindset) สนับสนุนแนวทางหรือปรับปรุงพัฒนาการจัดการความรู้
ของ ทบ. มีการพัฒนาแบบแผนหรือแนวทางการจัดการความรู้ให้ส าเร็จ สามารถก าหนดเป้าหมาย เล็งเห็น
ความส าเร็จย่างเป็นรูปธรรมในการจัดการความรู้และร่วมหรือแบ่งปันกับเพื่อนร่วมงานเพื่อให้เป็นทิศทางและ
แนวทางการด าเนินงานร่วมกัน มีการปรึกษาหารือหลังการปฏิบัติงานเป็นหน่วยร่วมกันและบันทึกผลการเรียนรู้
ในระดับทีมงานหรือหน่วย และใช้เป็นบทเรียนในการทบทวนก่อนที่จะเร่ิมปฏิบัติงานในวงรอบใหม่ สามารถ
อธิบายระบบงานในภาพรวม อธิบายส่วนงานที่เกี่ยวข้อง สะท้อนการท างานเชิงระบบอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ได้มี
การประสานงานกับหน่วยงานหรือก าลังพลที่เกี่ยวข้องให้เห็นกลไกการท างานร่วมกันได้เป็นหนึ่งเดียวกัน 
 ๗.๔ ผลผลิตการจัดการความรู้ 
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   ๗.๔.๑ คู่มือการปฏิบัติงานตามหน่วยสมรรถนะในงาน (Unit of Competence : UoC) (ถ้ามี UoC 
ให้อ้างอิง) 
   ๗.๔.๒ คู่มือความรู้ในประเด็นส าคัญที่หน่วยก าหนด (ระดับหน่วย) 
   ๗.๔.๓ นวัตกรรมเชิงผลิตภัณฑ์ (Product) ที่เกิดจากการจัดการความรู้ 
   ๗.๖.๔ นวัตกรรมเชิงบริการ (Service) เกิดจากการจัดการความรู้ 
 ๗.๕ ผลการปรับปรุงความรู้ด้วยกระบวนการ P-D-C-A หรือ CQI 
   ๗.๕.๑ หลักฐานการปรับปรุงกระบวนงาน 
   ๗.๕.๒ หลักฐานสะท้อนความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
   ๗.๕.๓ หลักฐานผล AAR / CQI 
   ๗.๕.๔ หลักฐานแสดงการเปล่ียนแปลง (ก่อน/หลัง) 
   ๗.๕.๕ หลักฐานผลกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน PBL 
   ๗.๕.๖ หลักฐานอื่น ๆ ที่สะท้อนการปรับปรุงพัฒนาความรู้ในงานทั้งระดับบุคคลหรือหน่วย 
 ๗.๖ การเรียนรู้ของก าลังพล 
   ๗.๖.๑ หลักฐานที่แสดงการน าคู่มือปฏิบัติงานไปใช้ 
   ๗.๖.๒ หลักฐานการถ่ายทอดความรู้ในกระบวนการจัดการความรู้ 
   ๗.๖.๓ หลักฐานการถอดความรู้โดยก าลังพลของหน่วย 
   ๗.๖.๔ แฟ้มสะสมงานส่วนบุคคล เช่นหลักฐาน เป็นผู้จัดท าคู่มือในงาน เป็นผู้ปรับปรุงคู่มือในงาน 
เป็นผู้เรียนรู้และใช้คู่มือในงานที่คนอื่นท า 
   ๗.๖.๕ หลักฐานการเรียนผ่าน e-learning ความรู้ในการปฏิบัติงานที่หน่วยริเร่ิมจัดท าด้วยตนเอง
เพื่อให้ก าลังพลของหน่วยได้เรียนรู้ (นอกหลักสูตรของ ทบ.) 
 ๗.๗ เทคโนโลยีสนับสนุนการจัดการความรู้ 
   ๗.๗.๑ ระบบคลังความรู้อิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ ผ่านอินเตอร์เน็ต 
   ๗.๗.๒ ส่ือสังคมออนไลน์ที่น ามาใช้สนับสนุนการจัดการความรู้ 
   ๗.๗.๓ ไฟล์ความรู้ในงาน 
   ๗.๗.๔ เว็บไซต์ของหน่วยที่มีความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ 
   ๗.๗.๕ ระบบงาน IT (Application) ที่น ามาใช้ปฏิบัติงานที่ได้จากการจัดการความรู้ 
   ๗.๗.๖ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

๘. เกณฑ์การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ รายละเอียดตามตารางที่ ๑ 

ตารางท่ี ๑ เกณฑ์การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ 

องค์ประกอบ 
ระดับ 

 
พฤติกรรม/เกณฑ์การพิจารณา 

วิธีการประเมิน  
(Assessment guidance) 

๑. กระบวนการจัดการความรู้ 
(Process) 

๑  พบหลักฐานท่ีแสดงให้เห็นว่า
ผู้บริหารแสดงเจตนารมณ์ชัดเจน 
ท่ีจะส่งเสริมการจัดการความรู้ใน
หน่วยงาน และน าการจัดการ
ความรู้ไปใช้ในการสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ และ/หรือภารกิจของ
หน่วยงาน และมีการตั้ง
คณะกรรมการ, คณะท างาน 
รับผิดชอบอ านวยการ และ
ประสานงานการจัดการความรู้ของ
หน่วย 

พิจารณาจากเอกสาร/หลักฐาน 
รายละเอียดตามข้อ ๖.๑ ๗.๑ 

๒  พบการปฏิบัติในระดับท่ี ๑ และ 
 มีการจัดท าแผนการจัดการ
ความรู้ท่ีสนับสนุนยุทธศาสตร์ 
และ/หรือภารกิจของหน่วย 

๓  พบการปฏิบัติในระดับท่ี ๒ และ 
 มีการด าเนินการตามแผนการ
จัดการความรู้ และมีผู้ประสานงาน
การจัดการความรู้ของหน่วย ท่ีมี
ความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับ
กระบวนการ และการใช้เครื่องมือ
การจัดการความรู้ เพื่อปรับปรุง
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพงาน 

๔  พบการปฏิบัติในระดับท่ี ๓ และ 
 มีกระบวน/กิจกรรมส่งเสริมให้
เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการ
จัดการความรู้ภายในหน่วยอย่าง
ต่อเนื่อง และครอบคลุม นขต.ของ
หน่วย  
 



๙ 
 

องค์ประกอบ 
ระดับ 

 
พฤติกรรม/เกณฑ์การพิจารณา 

วิธีการประเมิน  
(Assessment guidance) 

๕  พบการปฏิบัติในระดับท่ี ๔ และ 
 มีผลการด าเนินการตามแผน ฯ 
ได้    ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ในทุก
กิจกรรม 

๒. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(ICT) ต่าง ๆ มาสนับสนุน 

๑ มีระบบ ICT ท่ีเอื้อให้ก าลังพล
ภายในหน่วยสามารถเข้าถึงความรู้
ได้ 

พิจารณาจากการสาธิตหรือแสดง
การใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการ
จัดการความรู้ รายละเอียดตามข้อ 
๖.๗ ๗.๗ ๒  มีระบบ ICT ท่ีเอื้อให้ก าลังพล

ภายใน หน่วย และ ทบ. สามารถ
เข้าถึงความรู้ได้ แต่ยาก 

๓  มีระบบ ICT ท่ีเอื้อให้ก าลังพล
ภายใน หน่วย และ ทบ. สามารถ
เข้าถึงความรู้ได้ง่าย และ
หลากหลาย 

๔  มีระบบ ICT ท่ีเอื้อให้ก าลังพล
ภายใน ทบ.  และ นอก ทบ. 
สามารถเข้าถึงความรู้ได้ง่าย  

๕  พบการปฏิบัติในระดับท่ี ๔ และ
ระบบ ICT มีการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล มาใช้สนับสนุนงานการ
จัดการความรู้ และการแลกเปล่ียน
เรียนรู้กระบวนการท างานของหนว่ย 

๓.  ผลผลิตของการ จัดการ
ค ว าม รู้  แ ล ะ ก า ร น า ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ 

๑  พบหลักฐานของกิจกรรมและ
ผลผลิตการจัดการความรู้ เช่น 
ภาพถ่าย คลิปเสียง คลิปวีดีโอ 
ค าส่ังท่ีเกี่ยวข้อง แต่ไม่ครอบคลุม
งานตาม อฉก./อจย. 

พิ จ า ร ณา จ า ก ห ลั ก ฐ า น ข อ ง
กิจกรรม รายละเอียดตามข้อ ๖.๒ 
๗.๒ และ ๖.๔ ๗.๔ 

๒  พบการปฏิบัติในระดับท่ี ๑  ซึ่ง
ครอบคลุมงานตาม อฉก./อจย. 

๓  พบการปฏิบัติในระดับท่ี ๒ และ 
 มีการเพิ่มขึ้นของคู่มือ/ส่ือความรู้ 
ท่ีเกิดจากการสกัดความรู้ ถอด



๑๐ 
 

องค์ประกอบ 
ระดับ 

 
พฤติกรรม/เกณฑ์การพิจารณา 

วิธีการประเมิน  
(Assessment guidance) 

ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับงานในภารกิจ
จากแหล่งต่างๆ ท้ังภายในและ
ภายนอกหน่วย 

๔  พบการปฏิบัติในระดับท่ี ๓ และ 
 มีการทบทวน และปรับปรุง
เนื้อหาความรู้ให้มีความทันสมัยอยู่
ตลอดเวลา  

๕  พบการปฏิบัติในระดับท่ี ๔ และ 
 มีการทบทวน และปรับปรุง
เนื้อหาความรู้ให้มีความทันสมัยอยู่
ตลอดเวลา และง่ายต่อการน าไปใช้ 

๔. การเรียนรู้ระดับบุคคล และ
องค์กร 

๑  บุคลากรในหน่วยมีความรู้ ความ
เข้าใจในการน าการจัดการความรู้ 
(KM) ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา
งานในความรับผิดชอบ 

 สัมภาษณ์ก าลังพล และ/หรือ
ผู้ร่วมงาน รายละเอียดตามข้อ  
๖.๓  ๗.๓ 
 พิจารณาจากเอกสาร/หลักฐาน 
รายละเอียดตามข้อ ๖.๕ ๗.๕ 
และ ๖.๖ ๗.๖ 

๒  พบการปฏิบัติในระดับท่ี ๑  
และ 
 มีบุคลากรในองค์กรท่ีสามารถ
ท าหน้าท่ีผู้ประสานงานการจัดการ
ความรู้ (Facilitator)/ ผู้เช่ียวชาญ
ในการถอดความรู้ ได้อย่างมี
คุณภาพในทุกหน่วยงานย่อยของ
องค์กร 

๓  พบการปฏิบัติในระดับท่ี ๒ และมี 
 บุคลากรในองค์กรท่ีสามารถ
ประยุกต์/ใช้เทคนิค KM ไปพัฒนา
งานในความรับผิดชอบได้อย่างน้อย
หน่วยละ ๑ คน 

๔  พบการปฏิบัติในระดับท่ี ๓ และ 
 มีกิจกรรมท่ีแสดงสะท้อนถึง
พฤติกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน, การ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ซึ่งกัน



๑๑ 
 

องค์ประกอบ 
ระดับ 

 
พฤติกรรม/เกณฑ์การพิจารณา 

วิธีการประเมิน  
(Assessment guidance) 

และกัน ของบุคลากรภายใน
หน่วยงาน ในการปรับปรุงพฒันา
คุณภาพ ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของ
ทีม และ/หรือหน่วยที่ดีขึ้น 

๕  พบการปฏิบัติในระดับท่ี ๔ และมี 
 กิจกรรมท่ีแสดงสะท้อนถึง
พฤติกรรมการเรียนรู้ แลกเปล่ียน
ประสบการณ์กับบุคลากรภายนอก
หน่วยงาน ในการปรับปรุงพฒันา
คุณภาพ ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของ
หน่วยที่ดีขึ้น 

 

๙. ระดับที่คาดหวัง : ระดับ ๕ ในทุกองค์ประกอบ 

๑๐. แนวทางการรับการตรวจนิเทศ ฯ ของ นขต.ทบ. :  

 ๑๐.๑ จัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ทุกองค์ประกอบ ซึ่งหน่วยได้ด าเนินการ เพื่อเป็นข้อมูลให้
คณะกรรมการ ฯ พิจารณาและให้ค าแนะน า 

 ๑๐.๒ เตรียมการบรรยายสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ของหน่วยให้คณะกรรมการ ฯ รับทราบ
และให้ค าแนะน า 

 

  

 
 

 

ตรวจถูกต้อง 

     พ.อ.หญิง 
                 (อรยา  พูลทรัพย์) 
               รอง ผอ.กอง กพ.ทบ. 
                ......./........../........... 
      


