
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ            กพ.ทบ.  (กองการศึกษาฯ  โทร. ๐ ๒๒๙๗ ๗๐๑๑,  โทร.ทบ. ๘๗๐๒๕)   

ที ่     กห ๐๔๐๑/๓๘๔                     วันที ่      ๑๑  ก.พ. ๖๔                                                               

เรื่อง   ขออนุมตัิหลักการการทดสอบประเมนิผลผู้ประสานงานการจดัการความรู้ของ ทบ.              
  ผ่านสื่อออนไลน ์ประจำปงีบประมาณ ๒๕๖๔ 

เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน ผช.ผบ.ทบ.(๑)) 

อ้างถึง หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๐๑/๕๔ ลง ๖ ม.ค. ๖๐ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   รายละเอียดการทดสอบประเมินผลผู้ประสานงานการจัดการความรู้ของ ทบ. ผ่านสื่อ
 ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 ๑. กพ.ทบ. ขออนุมัติหลักการการทดสอบประเมินผลผู้ประสานงานการจัดการความรู้            
ของ ทบ. ผ่านสื่อออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประสานงานการจัดการความรู้
ของหน่วย มีการพัฒนาตนเองโดยต่อเนื่อง และมีทักษะ ความรู้ ความชำนาญ ตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปได้ดังนี้ 

วัน เดือน ปี การปฏิบัติ หน่วยรับผิดชอบ 

๑ – ๑๒  
มี.ค. ๖๔ 

นขต.ทบ. ส่งรายชื่อผู้ประสานงานการจัดการ
ความรู้ที่จะเข้ารับการทดสอบฯ  

กกศ.สพบ.กพ.ทบ. 
กสท.สพบ.กพ.ทบ./ นขต.ทบ. 

๒๕ มี.ค. ๖๔ 
เปิดระบบให้เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน  
(Pre-Test) 

กสท.สพบ.กพ.ทบ. 

๒๖ มี.ค. –  
๒๑ เม.ย. ๖๔ 

เข้าศึกษาเนื้อหาการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ประสานงานการจัดการความรู้
ที่ส่งชื่อเข้ารับการทดสอบ 

๒๒ เม.ย. ๖๔ 
เปิดระบบให้เข้าทำแบบทดสอบหลังเรียน 
(Post-Test)  

กสท.สพบ.กพ.ทบ. 

๒๖ - ๓๐ 
เม.ย. ๖๔ 

ประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้/รายงานผลการ
ปฏิบัติ 
 

กกศ.สพบ.กพ.ทบ. 
กสท.สพบ.กพ.ทบ. 

 

 ๒. ข้อเท็จจรงิ 
    ๒.๑ ผบ.ทบ. (ผช.ผบ.ทบ.(๑) รับคำสั่งฯ) ได้อนุมัติแผนแม่บทการจัดการความรู้  
ของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ จำนวน ๔ กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพกำลังพล
ด้านการจัดการความรู้, กลยุทธ์บูรณาการกระบวนการจัดการความรู้เข้ากับการปฏิบัติงานประจำ ,      
กลยุทธ์สร้างแรงจูงใจและดำรงความต่อเนื่องด้านการจัดการความรู้ และกลยุทธ์พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการความรู้ ทั้งนี้ เพื่อให้ นขต.ทบ. ยึดถือเป็นแนวทางดำเนินการในการ
จัดการความรู้ของ ทบ. ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม รายละเอียดตามอ้างถึง 
 

                                                                                       /๒.๒ กพ.ทบ. ได้จดัการฝกึ..... 

(สำเนา) 



- ๒ - 

    ๒.๒ กพ.ทบ. ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้แทน นขต.ทบ. ซึ่งทำหน้าที่ 
เป็นผู้ประสานงานการจัดการความรู้ภายในหน่วย ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ ในหัวข้อเรื่อง 
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ เพ่ือเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้สามารถทำหน้าที่ให้ความรู้และ
อำนวยการให้เกิดการจัดการความรู้ภายในหน่วยได้อย่างเป็นรูปธรรม ตามเป้าหมายที่ ทบ. กำหนด     
แต่เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
ระลอกใหม่ ทำให้ไม่สามารถจัดการฝึกอบรมฯ ตามที่กำหนดได้ จึงปรับเปลี่ยนเป็นจัดการทดสอบ
ประเมินผลด้านการจัดการความรู้ ทดแทนให้กับผู้แทนหน่วยซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานการจัดการความรู้   
 ๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้วเห็นว่า การทดสอบประเมินผลผู้ประสานงานการจัดการความรู้ 
ของ ทบ. ผ่านสื่อออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามข้อ ๑ เป็นการดำเนินการเพ่ือให้เกิดความ
ต่อเนื่อง และสร้างมาตรฐานในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการจัดการความรู้ 
ซึ่งจะทำให้ผู้ประสานงานการจัดการความรู้ของ นขต.ทบ. มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของการจัดการ
ความรู้ และสามารถนำไปเป็นเครื่องมือในการพัฒนากระบวนการทำงาน และประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และมีมาตรฐาน กอปรกับเป็นการดำเนินการที่รองรับต่อสถานการณ์การ           
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ในปัจจุบัน ดังนั้นจึงเห็นควรอนุมัติ  
 ๔. ข้อเสนอ เห็นควรดำเนินการดังนี้ 
  ๔.๑ อนุมัติหลักการการทดสอบประเมินผลผู้ประสานงานการจัดการความรู้           
ของ ทบ. ผ่านสื่อออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามข้อ ๑  
  ๔.๒ สำเนาให้ นขต.ทบ. ระดับกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไป ทราบเพ่ือดำเนินการ        
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง  

 จึงเรียนมาเพ่ือกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔   
ทั้งนี้ อยู่ในอำนาจของ ผบ.ทบ. ซึ่งมอบให้ ผช.ผบ.ทบ.(๑) อนุมัติ  ตามคำสั่ง ทบ. ที่ ๑๓๒/๒๕๖๓  
ลง ๒๒ มี.ค. ๖๓ และคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๑๒๗๒/๖๓ ลง ๑ ต.ค. ๖๓  
 
 
   (ลงชือ่)  พล.ท. มานัสชัย  ศรปีระจนัทร ์
               (มานัสชัย  ศรปีระจนัทร)์ 
                          จก.กพ.ทบ. 
 
 
 
 
 

เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน ผช.ผบ.ทบ.(๑)) 
          - เห็นควรอนุมติัตามท่ี กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๔ 

  (ลงชื่อ) พล.ท. อยุทธ์  ศรวีิเศษ 
         (อยุทธ์  ศรวีิเศษ) 
          รอง เสธ.ทบ.(๑) 
            ๑๑ ก.พ. ๖๔ 

- อนุมัติตามเสนอในข้อ ๔ 
   รับคำสั่ง ผบ.ทบ. 

  (ลงชื่อ) พล.อ. พรศักดิ์  พูลสวัสดิ ์
         (พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์) 
            ผช.ผบ.ทบ.(๑) 
             ๑๕ ก.พ. ๖๔ 

สำเนาถูกต้อง   
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง จันทิรา  นิลรัตน์ 
           (จันทิรา  นิลรัตน์) 
               หน.กพ.ทบ. 
             ๑๖ ก.พ. ๖๔ 








	ปะหน้าขออนุมัติหลักการการทดสอบวัดผลประเมินฯ(ส่งให้หน่วย)
	รายละเอียด

