
แผนการดำเนินงานจัดการฝึกอบรมพัฒนาทกัษะด้านการจดัการความรู้และทดสอบความรู ้
ผู้ประสานงานการจดัการความรู้ของ ทบ. (KM FA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

๑. ความมุ่งหมาย 
 เพื ่อให้การดำเนินการจัดการความรู ้ของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นไปตามแผนแม่บท 
การจัดการความรู้ของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม 

๒. แผนการปฏิบัติ 
  กลยุทธ์ เสริมสร้างทักษะด้านการจัดการความรู้ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพกำลังพลด้านการ
จัดการความรู้  

วัน เดือน ป ี การปฏิบตั ิ
๒๖ - ๒๙ 
ธ.ค. ๖๕ 

จัดการเนื้อหาการเรียนรู้ผ่านระบบ E-Learning  
และการทดสอบความรู้ผ่านระบบ E-Testing 

๓ - ๖ 
ม.ค. ๖๖ 

จัดการบัญชีผู้ใช้งานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และแจ้งให้ กองการศึกษาฯ ทราบภายใน  
๙ ม.ค. ๖๖ เวลา ๑๕๓๐ เพ่ือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

๑๐ ม.ค. ๖๖ เปิดระบบ E-Testing (ตลอดทั้งวัน) ให้ผู ้รับการทดสอบเข้าทดสอบความรู ้ก่อนเรียน  
(Pre-Test) เวลา ๐๙๐๐ - ๒๓๐๐ 

๑๑ ม.ค. ๖๖ ออกรายงานข้อมูลการเข้ารับการทดสอบความรู้และผลคะแนน ส่งให้ กองการศึกษาฯ 
ก่อนเวลา ๑๕๓๐ 

๑๒ ม.ค. - 
๑๕ ก.พ. ๖๖ 

- เปิดระบบ E-Learning (ตลอด ๒๔ ชม. ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ให้ผู้รับการฝึกอบรมเข้า
ศึกษาความรู้ด้วยตนเองได้ตามอัธยาศัย 
- ออกรายงานข้อมูลการเข้าใช้งานระบบ รวมถึงปัญหาข้อขัดข้อง ส่งให้ กองการศึกษาฯ 
ทุกวันศุกร์ ก่อนเวลา ๑๕๓๐ หรือเมื่อได้รับการร้องขอ 

๑๙ ม.ค. ๖๖ - เวลา ๐๙๐๐ - ๑๑๓๐ อบรมพัฒนาความรู้ในเรื่อง การจัดการความรู้ในหน่วย (ครัง้ที่ ๑) 
๑๕ ก.พ. ๖๖ - เวลา ๐๙๐๐ - ๑๑๓๐ อบรมพัฒนาความรู้ในเรื่อง กระบวนการและเครื่องมือที่ใช้  

ในการจัดการความรู้ของหน่วย (ครั้งที่ ๒) 
๑๖ ก.พ. ๖๖ - เวลา ๐๘๐๐ - ๐๙๐๐ เตรียมความพร้อมของระบบ E-Testing  

-  เวลา ๐๙๐๐ - ๒๓๐๐ เปิดระบบ E-Testing ให้ผู ้รับการทดสอบเข้าทดสอบความรู้ 
หลังเรียน (Post-Test) 

๑๗ ก.พ. ๖๖ - ออกรายงานข้อมูลการเข้ารับการทดสอบและผลคะแนน ส่งให้ กองการศึกษาฯ ก่อน
เวลา ๑๕๓๐ 

๑๕ มี.ค. ๖๖  - เวลา ๐๙๐๐ - ๑๑๓๐ อบรมพัฒนาความรู้ในเรื่อง กระบวนการและเครื่องมือที ่ใช้  
ในการจัดการความรู้ของหน่วย (ครั้งที่ ๓) 

๒๔ มี.ค. ๖๖  - สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานฯ  
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๓. การฝึกอบรมและทดสอบความรู้ 
  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบความรู ้ จัดจาก นขต.ทบ. (ถึงระดับกองพลหรือเทียบเท่า) จำนวน  
๑๒๖ หน่วย (ชั้นยศ ร.ต. - พ.อ. หน่วยละ ๑ นาย) ประกอบด้วย  

 

 

ลำดับ หน่วย ลำดับ หน่วย ลำดับ หน่วย 
๑ สลก.ทบ.  ๒๖ กส.ทบ. ๕๑ ศปภอ.ทบ. 
๒ กพ.ทบ.  

(กองธุรการฯ) 
๒๗ วศ.ทบ. ๕๒ ขกท. 

๓ ขว.ทบ. ๒๘ พธ.ทบ. ๕๓ ศบบ. 
๔ ยก.ทบ. ๒๙ พบ. ๕๔ ทภ.๑ 
๕ กบ.ทบ. ๓๐ รพ.อ.ป.ร. ๕๕ ทน.๑ 
๖ กร.ทบ. ๓๑ ศพม. ๕๖ บชร.๑ 
๗ สปช.ทบ. ๓๒ รพ.รร.๖ ๕๗ พล.พัฒนา ๑ 
๘ นรด. ๓๓ วพบ. ๕๘ พล.๑ รอ. 
๙ ศศท. ๓๔ วพม. ๕๙ พล.ร.๒ รอ. 

๑๐ ศสร. ๓๕ สพธ. ๖๐ พล.ร.๙ 
๑๑ กง.ทบ. ๓๖ สวพท. ๖๑ พล.ร.๑๑ 
๑๒ สห.ทบ. ๓๗ สพ.ทบ. ๖๒ พล.ม.๒ รอ.  
๑๓ สก.ทบ. ๓๘ ศซส.สพ.ทบ. ๖๓ มทบ.๑๑  
๑๔ สตน.ทบ. ๓๙ ศอ.สพ.ทบ. ๖๔ มทบ.๑๒ 
๑๕ ดย.ทบ. ๔๐ ยศ.ทบ. ๖๕ มทบ.๑๓ 
๑๖ สวพ.ทบ. ๔๑ ศร. ๖๖ มทบ.๑๔ 
๑๗ สบ.ทบ. ๔๒ ศม. ๖๗ มทบ.๑๕ 
๑๘ จบ. ๔๓ ศป. ๖๘ มทบ.๑๖ 
๑๙ ขส.ทบ. ๔๔ รร.จปร. ๖๙ มทบ.๑๗ 
๒๐ ศคย.ทบ. ๔๕ รร.นส.ทบ. ๗๐ มทบ.๑๘ 
๒๑ กช. ๔๖ วทบ. ๗๑ มทบ.๑๙ 
๒๒ พล.ช. ๔๗ รร.สธ.ทบ. ๗๒ ทภ.๒ 
๒๓ สส. ๔๘ พล.ป. ๗๓ ทน.๒ 
๒๔ ศทส.สส. ๔๙ นปอ. ๗๔ บชร.๒ 
๒๕ ยย.ทบ. ๕๐ พล.ปตอ. ๗๕ พล.พัฒนา ๒ 
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๔. กำหนดการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประสานงานฯ ดังนี้ 
  ผู ้ประสานงานฯ สามารถเข ้าศ ึกษาความรู ้ เก ี ่ยวก ับการจัดการความรู้ ได ้ตามอัธยาศัยผ่านระบบ  
E-Learning กพ.ทบ. ได้ที ่ https://dop-learning.rta.mi.th/ หัวข้อ “การจัดการความรู ้” ระหว่างวันที่  
๑๒ ม.ค. ๖๕ เวลา ๐๘๐๐ - ๑๕ ก.พ. ๖๖ เวลา ๒๔๐๐ รวม ๓๕ วัน (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  
๕. กำหนดการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้   
  ผู้ประสานงานฯ สามารถเข้ารับการทดสอบผ่านระบบสอบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) ได้ที่ https://dop-
learning.rta.mi.th/ ซึ่งจะทําการทดสอบ จํานวน ๕๐ ขอ เวลาสอบ ๖๐ นาที แบ่งเป็น๒ ขั้นตอน ดังนี้ 
  ๕.๑ การทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) วันที่ ๑๐ ม.ค. ๖๖ (เริ่มสอบเวลา ๐๙๐๐ - ๒๓๐๐) 
  ๕.๒ การทดสอบหลังเรียน (Post-Test) วันที่ ๑๖ ก.พ. ๖๖ (เริ่มสอบเวลา ๐๙๐๐ - ๒๓๐๐) 
  ๕.๓ คำแนะนำในการเข้าใช้งานผ่านระบบสอบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) 
 
 
 

ลำดับ หน่วย ลำดับ หน่วย ลำดับ หน่วย 
๗๖ พล.ร.๓ ๙๓ พล.พัฒนา ๓ ๑๑๐ บชร.๔ 
๗๗ พล.ร.๖ ๙๔ พล.ร.๔ ๑๑๑ พล.พัฒนา ๔ 
๗๘ พล.ม.๓ ๙๕ พล.ร.๗ ๑๑๒ พล.ร.๑๕ 
๗๙ มทบ.๒๑ ๙๖ พล.ม.๑ ๑๑๓ พล.ร.๕ 
๘๐ มทบ.๒๒ ๙๗ มทบ.๓๑ ๑๑๔ มทบ.๔๑ 
๘๑ มทบ.๒๓ ๙๘ มทบ.๓๒ ๑๑๕ มทบ.๔๒ 
๘๒ มทบ.๒๔ ๙๙ มทบ.๓๓ ๑๑๖ มทบ.๔๓ 
๘๓ มทบ.๒๕ ๑๐๐ มทบ.๓๔ ๑๑๗ มทบ.๔๔ 
๘๔ มทบ.๒๖ ๑๐๑ มทบ.๓๕ ๑๑๘ มทบ.๔๕ 
๘๕ มทบ.๒๗ ๑๐๒ มทบ.๓๖ ๑๑๙ มทบ.๔๖ 
๘๖ มทบ.๒๘ ๑๐๓ มทบ.๓๗ ๑๒๐ รพ.ค่ายวชริาวธุ 
๘๗ มทบ.๒๙ ๑๐๔ มทบ.๓๘ ๑๒๑ นสศ. 
๘๘ มทบ.๒๑๐ ๑๐๕ มทบ.๓๙ ๑๒๒ ศสพ. 
๘๙ รพ.ค่ายสุรนารี ๑๐๖ มทบ.๓๑๐ ๑๒๓ พล.รพศ.๑ 
๙๐ ทภ.๓ ๑๐๗ รพ.ค่ายสมเด็จพระ

นเรศวรมหาราช 
๑๒๔ สธน.ทบ. 

๙๑ ทน.๓ ๑๐๘ ทภ.๔ ๑๒๕ ศซบ.ทบ. 
๙๒ บชร.๓ ๑๐๙ ทน.๔ ๑๒๖ สง.ปรมน.ทบ. 
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เข้าเว็บไซต์ตามลิงก์ https://dop-learning.rta.mi.th/ เลือก “การจัดการความรู้ (Knowledge Management” 
และกดปุ่ม ReadMore 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
กรอก username และ password (username = เลขบัตรประชาชน, password = เลขประจำตัวทหาร  
ที่ลงข้อมูลผ่าน QR Code) และ กดปุ่ม LOG IN 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://dop-learning.rta.mi.th/
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๖. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๖.๑ คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ท่ี ๖๑๒/๕๕ ลง ๒๕ พ.ค. ๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ของ ทบ. 
  ๖.๒ คำสั่งคณะกรรมการจัดการความรู้ของ ทบ. ที่ ๒/๒๕๖๕ ลง ๒๘ พ.ย. ๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน
ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการจัดการความรู้ของ ทบ. 
 ๖.๓ คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการความรู้กองทัพบก  
  ๖.๔ แผนแม่บทการจัดการความรู้ของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐  
  ๖.๕ แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
 
 

         ตรวจถูกต้อง 
                                                                        พ.ท.หญงิ อลิสา  ชชู่วย 
                                                                                    (อลิสา  ชูช่วย) 
                                                                                      หน.กพ.ทบ. 
                                                                                       ๖ ธ.ค. ๖๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  เอกสารที่เกีย่วข้อง 


