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๑. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม 

วิสัยทัศน์ : 
 “กรมอุทกศาสตร์จะเป็นหน่วยงานที่ใช้ข้อมูลเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนการปฏิบัติการของ
กองทัพเรือด้วยการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ” 
 พันธกิจ : 
 ๑) สนับสนุนข้อมูลทางอุทกศาสตร์เพื่อการปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเรือ 
 ๒) พัฒนาการส่งก าลังบ ารุงสายงานอุทกศาสตร์ให้กับกองทัพเรืออย่างมีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมพ้ืนที่ปฏิบัติการ 
 ๓) ให้บริการข้อมูลเพ่ือความปลอดภัยในการเดินเรือที่มีความถูกต้องและแม่นย าที่ทันสมัยตาม
มาตรฐานสากลครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ 
 ๔) เสริมสร้างสมรรถนะก าลังพลให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล 
 ๕) เป็นศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ ของกองทัพเรือ 
 ๖) พัฒนาระบบงานอุทกศาสตร์ให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล (เสริมสร้างประสานความร่วมมือ
กับองค์การระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับงานอุทกศาสตร์และพัฒนาบุคลากร) 
 ค่านิยม : ใฝ่รู้ สู้งาน 
 ๒. ความเป็นมาและความส าคัญ 

  ตามที่ ทร. ก าหนดแผนแม่บทการจัดการความรู้กองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๗ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการใน ทร. มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริม และ
พัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการ ประกอบกับเกณฑ์การ
บริหารจัดการภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ (PMQA) ที่มุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  การจัดการความรู้ถือ
เป็นหัวใจส าคัญที่จะเป็นรากฐานให้เกิดการพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยการจัดการความ
รู้อยู่ในหมวด ๔ การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ที่จะส่งผลไปยังหมวดต่างๆ เพ่ือสร้างผลลัพธ์ตาม
เป้าหมายทีก่รมอุทกศาสตร์ต้องการ๑ อศ. ได้น าแผนแม่บทการจัดการความรู้กองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๗ 
มาจัดท าแผนการจัดการความรู้ อศ. พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๗ โดยตามกฎหมาย อศ. มีหน้าที่ อ านวยการ 
ประสานงาน แนะน า ก ากับการ ด าเนินการ ให้การสนับสนุน และให้บริการด้านอุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์ 

                                                           
๑ แผนแม่บทการจัดการความรู้กองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๗ 
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อุตุนิยมวิทยา วิศวกรรมชายฝั่ง เครื่องหมายทางเรือ การเดินเรือ เวลามาตรฐานประเทศไทย และงานเขตแดน
ระหว่างประเทศ รวมทั้งการส่งก าลังพัสดุสายอุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์ และอุตุนิยมวิทยา ตลอดจนให้การฝึก
และศึกษาวิจัยพัฒนาวิชาการอุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์  อุตุนิยมวิทยา และวิชาการอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย การด าเนินงานตามแผนฯ ฉบับนี้ท าให้ กรมอุทกศาสตร์ สามารถก าหนดทิศทางและมีแนวทางใน
การพัฒนากรมอุทกศาสตร์ไปสู่เป้าหมายที่ กรมอุทกศาสตร์ตั้งไว้สรุปได้ดังนี้ 
  ๒.๑ สร้างก าลังพลที่มีความเชี่ยวชาญ บรรลุค่าเป้าหมายตามแผนฯ คือ กรมอุทกศาสตร์มีทีม
และบุคลากรด้านการจัดการความรู้ (Excellence People) ที่มีความเข้าใจกระบวนการจัดการความรู้ และ
การน าไปใช้ในการพัฒนางานของ อศ. สามารถใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ได้หลากหลาย และเหมาะสม เกิด
ผู้เชี่ยวชาญความรู้ในสาขาต่างๆ สามารถกลั่นกรององค์ความรู้ของ อศ. ให้มีความถูกต้องมากขึ้น และบูรณา
การการจัดการความรู้เข้ากับการปฏิบัติงานของ อศ. เพ่ือสร้างระบบการท างานที่เป็นเลิศ (Excellence 
System) สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

  ๒.๒ สร้างกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ มีเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินการจัดการความรู้
ที่ใช้แนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ที่สามารถคัดกรองความรู้และแนวทางในการ
ผลักดันให้เกิดการใช้ความรู้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการติดตามประเมินการด าเนินงาน KM ท าให้ กรมอุทก
ศาสตร์ มีการจัดท าองค์ความรู้หลัก และน าองค์ความรู้มาใช้ เกิดการปรับปรุงการท างาน จัดท าเป็น
กระบวนการปฏิบัติงานของ อศ. ที่ดีข้ึน เป็นไปตามค่าเป้าหมายเป็นอย่างน้อย 

  ๒.๓ การสร้างแหล่งความรู้ของ อศ. ผ่านระบบสารสนเทศ โดยการจัดเก็บความรู้เป็นหมวดหมู่ 
ง่ายต่อการใช้งานแต่มีระบบป้องกันการบุกรุก 

  ๓. หลักการและแนวคิดของแผนการจัดการความรู้ อศ. พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๗๒ 
   ๓.๑ การจัดการความรู้คือส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(Knowledge Management is the fundamental of Public Sector Management Quality Award : 
KM & PMQA) เนื่องจาก KM ได้ถูกจัดให้อยู่ในหมวด ๔ ที่ว่าด้วย การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ของ 
PMQA ทั้งนี้ตามเกณฑ์ PMQA ๔.๐ ได้ก าหนดให้ KM อยู่ในหัวข้อที่ ๔.๓ คือ การใช้ความรู้และองค์ความรู้ของ
ส่วนราชการในการแก้ปัญหา เรียนรู้และมีเหตุผล นอกจากนี้ ในหัวข้อดังกล่าวยังจ าแนก KM ออกเป็น ๓ 
ระดับคือ 
 Basic 

(A&D) 
Advance 

(Alignment) 
Significance 
(Integration) 

Knowledge 
Management 

การรวบรวมองค์ความรู้
อย่างเป็นระบบเพ่ือใช้ใน

วิ เคราะห์ เชื่ อมโยงกับ
ข้อมูลและองค์ความรู้จาก

น าองค์ความรู้ไปใช้ปรับปรุงจน
เกิดกระบวนการที่เป็นเลิศบรรลุ

                                                           
๒ ibid 
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การเรียนรู้  พัฒนา และ
ต่อยอด 

ภายนอกเพ่ือแก้ปัญหา
และสร้างนวัตกรรม 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ก า ร ส ร้ า ง
มูลค่าเพ่ิมสู่ประชาชน 

 
โดยมีรายละเอียดในการด าเนินการคือ 
    ๓.๑.๑ ขั้น Basic คือกระบวนการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
กรมอุทกศาสตร์อย่างเป็นระบบเพ่ือใช้ในการเรียนรู้ พัฒนา และต่อยอดการพัฒนาของกรมอุทกศาสตร์ โดย
จ าแนกเป็น 
    - กระบวนการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการท างานอย่างเป็น
ระบบ 
    - น าข้อมูลมาวิเคราะห์และรวบรวมไว้เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์และต่อยอดการเรียนรู้ภายใน
กรมอุทกศาสตร์ 
    ๓.๑.๒ ขั้น Advance มีการวิเคราะห์และเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ และองค์ความรู้
ภายนอกกรมอุทกศาสตร์เพ่ือการแก้ปัญหาและสร้างนวัตกรรม โดยจ าแนกเป็น 
    - กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศ และองค์ความรู้เชื่อมโยงกับข้อมูล 
สารสนเทศ และองค์ความรู้จากภายนอกกรมอุทกศาสตร์ 
    - น าองค์ความรู้มาใช้สร้างนวัตกรรม 
    ๓.๑.๓ ขั้น Significance มีการวิเคราะห์และน าไปสู่การแก้ไขปรับปรุงจนเกิดเป็น
กระบวนการที่เป็นเลิศ และผลลัพธ์ที่ดีสู่การบรรลุยุทธศาสตร์และการบริการหน่วยงานขึ้นตรงกองทัพเรือ และ
ประชาชนดียิ่งขึ้น โดยจ าแนกเป็น 
    - น าองค์ความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาจนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
    - การพัฒนาองค์ความรู้จนเกิดการสร้างมาตรฐานใหม่หรือรูปแบบการบริการที่สร้างมูลค่า
ให้แก่หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือและประชาชน 
  จากที่มาและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งปัจจัยผลักดันต่างๆ ทั้งที่เป็นปัจจัยภายใน อันได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ ทร. และ นโยบาย ผบ.ทร. ที่มีเป้าหมายให้ ทร. เป็นหน่วยงานที่มี ระบบการจัดการความรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ และสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ได้ด้วยวิธีที่ดีที่สุด เพื่อการพัฒนาไปสู่การปฎิบัติงานอย่าง
มืออาชีพ Professional Navy และปัจจัยภายนอกได้แก่ แนวทางการพัฒนาประเทศ Thailand 4.0 และ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีของประเทศ ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และการสร้าง
นวัตกรรม จึงเป็นเรื่องที่ต้องท าให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง กรมอุทกศาสตร์จึงได้น าแผนแม่บทการจัดการ
ความรู้ ทร. พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๗ มาจัดท าแผนจัดการความรู้ อศ. พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๗ เพ่ือให้เกิดความ
สอดคล้อง และเป็นแนวทางในการจัดการความรู้ของ อศ. ซึ่งจะช่วยให้การจัดการความความรู้ของ อศ. เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะสามารถช่วยให้ อศ. บรรลุวิสัยทัศน์ 
   ๓.๒ วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ 
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    “Integrated KM to Excellence Hydrography 2567” 
    เนื่องจากงานอุทกศาสตร์ เป็นงานที่มีความรู้อย่างจ าเพาะเจาะจง เช่น การส ารวจแผนที่ การ
สร้างแผนที่ สมุทรศาสตร์ และอุตุนิยมวิทยา ซึ่งการจัดการความรู้จะสามารถส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านอุทก
ศาสตร์ และเป็นการลดข้อจ ากัดในการปฏิบัติราชการ โดยการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้พ้ืนฐานในงานอุทก
ศาสตร์ในทุกสาขาเพ่ือให้บุคคลากรสามารถน าไปประยุกต์ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับงานหลักของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องรอรับการสนับสนุน โดยจะน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ
ความรู้ให้มีประสิทธิภาพ 
 

 
   ๓.๓ พันธกิจ 
    ด าเนินการจัดการความรู้ในทุกระดับเพ่ือพัฒนาก าลังพลให้เป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่า 
สามารถน าแนวปฏิบัติการที่เป็นเลิศไปใช้ให้เกิดระบบที่บูรณาการ สร้างประโยชน์ต่อภารกิจ ส่งมอบคุณค่าต่อ
กองทัพเรือ และเสริมสร้างความยั่งยืนด้านงานอุทกศาสตร์ของประเทศ 
   ๓.๔ เป้าประสงค ์
    ๓.๔.๑ ก าลังพลมีขีดความสามารถเชี่ยวชาญตาม Competency ที่ ทร. ก าหนด 
    ๓.๔.๒ กรมอุทกศาสตร์มีกระบวนการท างานงานดีเลิศสามารถสร้างแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
และตอบสนองภารกิจลัก และข้ามสายงาน (Cross Functional ในระดับ อศ.) 
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    ๓.๔.๓ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กรมอุทกศาสตร์ มีความเชื่อมั่นและพอใจในผลิตภัณฑ์ของ อศ. 
   ๓.๕ องค์ประกอบ 
    การจัดการความรู้ คือ ความสัมพันธ์ระหว่าง คน และข้อมูลข่าวสาร เป็นกระบวนการที่ถูก
น ามาใช้เป็นเครื่องมือที่เพ่ิมมูลค่าของกิจการกรมอุทกศาสตร์ กลุ่มคน หรือเครือข่ายอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับ
การประมวลข้อมูล ความคิด การกระท า ตลอดจนประสบการณ์ของบุคคลเพ่ือสร้างเป็นความรู้หรือนวัตกรรม
และจัดเก็บในลักษณะของแหล่งข้อมูล ที่บุคคลสามารถเข้าถึงได้ เพ่ือน าความรู้ที่มีอยู่ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งก่อให้เกิดการแบ่งปันและถ่ายโอนความรู้ ความรู้แพร่กระจายและไหลเวียนทั่วทั้งกรมอุทกศาสตร์
อย่างสมดุล เป็นไปเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการพัฒนาผลผลิตของกรมอุทกศาสตร์ และการท าให้เกิด
ความส าเร็จของการจัดการความรู้สามารถผสมผสานในด้านต่างๆ คือ 
    ๓.๕.๑ บุคคลากร (People) ในกรมอุทกศาสตร์มีการมุ่งเน้นในเรื่องก าลังพลเป็นอันดับแรก 
เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดโดยมีจุดเริ่มต้นในการจัดการความรู้ได้แก่ การสืบเสาะ แสวงหา รวบรวมองค์
ความรู้ที่มีอยู่อย่างกระจัดกระจายภายในกรมอุทกศาสตร์ ทั้งในระดับบุคคล แผนก กอง และระดับกรม โดย
มุ่งเน้นองค์ความรู้ที่มิได้อยู่ในต ารา คู่มือ หรือเอกสารทางวิชาการใดๆ แต่จะมุ่งเน้นองค์ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล
ที่เกิดจากการท างาน และสามารถน าทักษะ (skill) การท างานมาประยุกต์ พัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขปัญหา
งานที่ตนเองรับผิดชอบได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ที่มิได้มีบันทึกอยู่ในต ารา แต่เกิดจากองค์บุคคล รู้เฉพาะตน 
ไม่มีการถ่ายทอด (Tacit Knowledge) ถ่ายทอดให้กับบุคคลอ่ืนๆ ในกรมอุทกศาสตร์ ให้สามารถน ามา
ปฏิบัติงานได้ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยการท าให้ความรู้ดังกล่าวสามารถเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวาง (Explicit 
Knowledge) โดยการท าให้บุคคลเกิดการเรียนรู้สามารถน าความรู้ไปใช้งานได้ และสุดท้ายสามารถถ่ายทอด
ความรู้สู่ผู้อ่ืนๆ ต่อไป โดยมีการแบ่งระดับตั้งแต่ รู้ลึก รอบรู้ และรอบรู้เชี่ยวชาญ โดยมีแนวทางในการแปลง 
Tacit Knowledge ไปสู่ Explicit Knowledge คือ 
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   ๓.๕.๒ กระบวนการ (Process) เป็นการบริหารจัดการเพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ที่กระจัด
กระจายอยู่ในหน่วยงาน เอกสาร หรือตัวบุคคล มาจัดการให้เป็นระบบเพ่ือให้ทุกคนในกรมอุทกศาสตร์สามารถ
น าความรู้จากแหล่งความรู้ไปให้ผู้ใช้ เพ่ือให้เกิดการปรับปรุง และนวัตกรรม โดยมีแนวทางใน ๓ ระดับคือ การ
รวบรวมความรู้ที่มีอยู่อย่างกระจ้ดกระจาย (Integration) การเพ่ิมประสิทธิภาพ (Optimization) และการน า
ใช้ประโยชน์จากการจัดการความรู้ร่วมกัน (Synchronization)  โดย กรมอุทกศาสตร์ มีขั้นตอนและการ
ด าเนินการเพื่อให้บรรลุแนวทางดังกล่าวด้วยการด าเนินการตามหลักการคือ 
 

 
   - การรวบรวมข้อมูล ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่สุดในกระบวนการจัดการความรู้ เนื่องจากหากท า
การรวบรวมข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่เก่ียวข้อง ผลลัพธ์ในการจัดการความรู้อาจจะไม่สัมฤทธิ์ตามความเป็นจริง 
ทั้งนี้การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ย่อมต้องอาศัยข้อมูลที่มีอยู่ ดังนั้นหากข้อมูลมีความผิดพลาด
หรือไม่เพียงพอ ย่อมส่งผลให้การพิจารณาด าเนินการใดๆ เป็นไปตามข้อมูลที่มีอยู่ วิธี การในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลมีอยู่หลายวิธีการ แต่สิ่งที่ควรค านึงถึงเป็นล าดับแรกคือ การเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นควรจะเป็นส่วนหนี่ง
ของการจัดการความรู้ และเม่ือได้ความรู้มาแล้วขึ้นตอนต่อไปก็คือการจ าแนกความรู้ต่างๆ ที่ประกอบอยู่ภายใน
ความรู้ดังกล่าว เช่น การส ารวจแผนที่ย่อมต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับการตั้งสถานีน้ าชั่วคราวในพ้ืนที่ส ารวจ เป็น
ต้น ดังนั้นการแตกย่อยความรู้ต่างๆ จะช่วยให้การจัดการความรู้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
   - การจัดหมวดหมู่ เป็นการจ าแนกความรู้ที่จัดเก็บมาได้ให้เป็นหมวดหมู่ จ าพวก ทั้งนี้การ
จ าแนกหมวดหมู่ความรู้ย่อมขึ้นอยู่กับ กรมอุทกศาสตร์ ว่าจะให้ความรู้แต่ละชนิดมีลักษณะเป็นอย่างไร เช่น
หมวดหมู่ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา การส ารวจแผนที่ สมุทรศาสตร์ หรือหมวดหมู่องค์ความรู้เกี่ยวเนื่อง เช่น 
การตั้งสถานีน้ าเพ่ือการส ารวจแผนที่และการเฝ้าตรวจหาระดับน้ าท านาย 
   - สรุปองค์ความรู้ ในขั้นตอนนี้เป็นการสรุปข้อมูลที่ได้จัดเก็บมาว่าความรู้ใดคือแก่นแท้ของ
ความรู้ที่ได้จัดเก็บ หรือการแปลงข้อมูลให้ไปสู่ข้อมูลข่าวสาร (Data to Information) 
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   - การวิเคราะห์ เป็นการวิเคราะห์อย่างมีขั้นตอนเพื่อหาความสัมพันธ์ขององค์ความรู้ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ในขั้นตอนนี้จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างานมาอย่างยาวนาน จนทราบ
ถึงปัญหา และสามารถสร้างสรรค์ความรู้ใดๆ เพ่ือปรับปรุง พัฒนากระบวนการท างานให้ส าเร็จไปอย่างลุล่วง 
เช่น การออกสนามส ารวจที่สามารถแก้ปัญหาเครื่องหยั่งน้ าให้ใช้งานได้ในสนามโดยไม่ต้องกลับเข้ามาแก้ปัญหา 
ณ ส านักงานชั่วคราว  
   - การสังเคราะห์ ในขั้นตอนนี้เป็นการท าให้ข้อมูลข่าวสารเป็นความรู้ ( Information to 
Knowledge) โดยผลของการสังเคราะห์มักจะเกิดเป็นแนวคิด วิธีการ และสิ่งประดิษฐ์ ในขั้นตอนนี้กรมอุทก
ศาสตร์ จะมีองค์ความรู้เกิดขึ้นภายในองค์กร ที่สามารถน าไปใช้ภายในกรมอุทกศาสตร์ โดยมาจากการจัดการ
ความรู้ภายในกรมอุทกศาสตร์ 
   ๓.๕.๓ เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือเพ่ือพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานของความรู้ใน กรมอุทกศาสตร์ ให้เป็นความรู้ที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบุคคล ในเวลาและ
รูปแบบที่บุคคลนั้นต้องการ โดยมีระบบบริหารความรู้ ได้แก่ 
   - เทคโนโลยีการสื่อสาร (communication technology) ช่วยให้บุคลากรของกรมอุทก
ศาสตร์ สามารถเข้าถึง ความรู้ต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นรวมทั้ง สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้เชี่ยวชาญในสาขา
ต่าง ๆ ค้นหาข้อมูลสารสนเทศและความรู้ที่ต้องการได้ผ่านทาง เครือข่ายอินทราเน็ตหรืออินเทอร์เน็ต 

 
     
   - เทคโนโลยีสนับสนุนการท างานร่วมกัน (collaboration technology) ช่วยให้สามารถ
ประสานการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดอุปสรรคในเรื่องของระยะทางและเวลา ทั้งนี้ภายใต้ความคิดที่ว่า 
“ความคิดดีๆ เกิดได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง” ตัวอย่างเช่นการประชุมผ่านทางไกล Application LINE เป็นต้น 
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   - เทคโนโลยีในการจัดเก็บ (storage technology) ช่วยในการจัดเก็บและจัดการความรู้ต่าง 
ๆ โดยเทคโนโลยีที่ น ามาใช้ในการจัดการความรู้ของกรมอุทกศาสตร์ ประกอบด้วยเทคโนโลยีที่สามารถจัดการ
และจัดเก็บ ความรู้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ โดยได้ก าหนดแนวทางในการน าระบบ Cloud มาใช้ในการ
จัดเก็บเพ่ือรองรับการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับความคิด แนวคิด และความรู้ต่างๆ ภายใต้แนวคิดที่ว่า เนื้อสมอง
สามารถวัดได้ แต่ความคิดที่เกิดจากเนื้อสมองนั้นมีมากจนไม่สามารถวัดได้ (The brain is bigger than the 
Universe) 
   - สังคมเครือข่าย (social networking) ปัจจุบันเครื่องมือด้านเทคโนโลยีได้มีการพัฒนา ย่าง
รวดเร็วและมีการปรับ เปลี่ยนพัฒนาตามพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคปัจจุบัน ระบบสังคมเครือข่ายบน
โลกออนไลน์ก าลังเป็นที่นิยมอย่างสูง เนื่องจากเป็นการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตที่ตอบสนองตรงต่อความ
ต้องการของผู้บริโภค ดังจะเห็นได้จากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านอุทกศาสตร์ผ่านสังคมออนไลน์ เช่น 
Application LINE เนื่องจากทันต่อสถานการณ์ นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางสื่อสารในการรับทราบข้อมูลทั้ง
ข่าวสารและความรู้จากผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคลภายนอกในการแสดงความคิดเห็น เพ่ือน ามาปรับปรุงการ
จัดการความรู้ของกรมอุทกศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น กรมอุทกศาสตร์จึงมีแนวความคิดในการใช้สังคมออนไลน์
เพ่ือการจัดการความรู้ที่ว่า “ความรู้ไร้ขอบเขต (Knowledge is limitless)” 
 

   

  ๓.๖ ค้นหาช่องว่างทางความรู้เพ่ือการพัฒนา ปรับปรุง องค์ความรู้ยังต้องการในการเสริมสร้าง
ศักยภายของบุคคลากรภายในกรมอุทกศาสตร์ โดยการน าผลการประเมินขีดสมรรถนะที่คาดหวังที่ได้ก าหนดไว้
ในระบบก าลังพลกองทัพเรือมาเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการก าหนด Knowledge Gap โดยการหา Knowledge 
Gap ที่ประสบผลส าเร็จสามารถน าไปใช้งานได้จริงจะต้องประกอบด้วย 
   ๓.๖.๑ ก าหนดขีดสมรรถนะที่ต้องการในการปฏิบัติงานด้านที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ขีดสมรรถนะที่
ดีควรจะมีการทบทวนอย่างสม่ าเสมอ 
   ๓.๖.๒ ได้รับการยอมรับจากทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน โดยจะต้องมีการตกลงร่วมกัน
ตั้งแต่ก่อนการปฏิบัติราชการประจ าปี 
   ๓.๖.๓ ผู้ประเมินท าการประเมินตามความเป็นจริง 
   ๓.๖.๔ น าผลการประเมินรายบุคคลมาพิจารณาหา Knowledge Gap เพ่ือการพัฒนา
ปรับปรุงองค์ความรู้ของผู้ถูกประเมิน 
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 ๔. ขั้นตอนการจัดการความรู้และองค์ประกอบท่ีส่งเสริมการจัดการความรู้ 
  ความรู้จ าแนกเป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) คือ ความรู้
ที่ฝังอยู่ในคน คือ ประสบการณ์ ทักษะ พรสวรรค์ เทคนิค การท างานที่สั่งสมมาจนช านาญไม่มีในต ารา  และ
ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) คือ ความรู้ที่สามารถจับต้องได้ เช่น หนังสือ เอกสาร รายงาน ซีดี 
เทป เป็นต้น กรมอุทกศาสตร์ ได้ก าหนดขั้นตอนการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ ให้บุคลากรสามารถน าความรู้
มาใช้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ โดยน าแนวทางของสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ  มาเป็นแนวทางในการ
ก าหนดขั้นตอนในการด าเนินการทั้งแผนระยะสั้น (๑ ปี) และแผนระยะยาว (๕ ปี) โดยมีขั้นตอนในการ
ด าเนินการจัดการความรู้ และองค์ประกอบในการส่งเสริมการจัดการความรู้ดังนี้ 
  ๔.๑ องค์ประกอบในการจัดการความรู้๓ 
   ๔.๑.๑ การบ่งชี้ความรู้ กรมอุทกศาสตร์ท าการส ารวจความรู้ที่บุคลากรจ าเป็นต้องใช้เพ่ือให้
การท างานบรรลุเป้าหมาย โดยส ารวจว่า เราต้องการความรู้อะไร และท่ีมีอยู่เพียงพอหรือไม่ 
   ๔.๑.๒ การสร้างและแสวงหาความรู้  เมื่อส ารวจแล้วเห็นว่าความรู้ที่มีอยู่ไม่เพียงพอ กรม
อุทกศาสตร์ด าเนินการแสวงหาเพ่ิมเติมให้ได้ครบถ้วนสมบูรณ์มากท่ีสุด 
   ๔.๑.๓ การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ เมื่อได้ความรู้มาเพียงพอแล้ว ก็น ามาจัดหมวดหมู่ให้
ชัดเจน และจัดเก็บไว้ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้ง เอกสาร หนังสือ เทป วีซีดี เป็นต้น 
   ๔.๑.๔ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เป็นการน าความรู้ที่จัดเก็บเป็นหมวดหมู่ไว้แล้วมา
ทบทวน กลั่นกรอง ให้มีความทันสมัย 
   ๔.๑.๕ การเข้าถึงความรู้ มีการจัดช่องทางเผยแพร่ความรู้ทางช่องทางต่าง ๆ ที่หลากหลาย 
เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าถึงความรู้ได้สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง 
   ๔.๑.๖ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ จัดกิจกรรมให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น 
กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ ( Community of Practice หรือ Cop.) การสอนงาน ( Coaching ) และระบบพ่ี
เลี้ยง (Mentoring) เป็นต้น 
   ๔.๑.๗ การเรียนรู้ เป็น ก าหนดให้บุคลากรในกรมอุทกศาสตร์ต้องใช้ KM เข้ามาช่วยในการ
ท างานเพ่ือผลงานที่มีประสิทธิภาพ โดย อาจก าหนดเป็นนโยบาย จากผู้บริหารของกรมอุทกศาสตร์ก็ได้ 
                                                           
๓ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาต ิ
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  ๔.๒ ขั้นตอนต่าง ๆ ทั้ง ๗ ขั้นตอนนี้ เมื่อลงมือปฏิบัติจริง ๆ ต้องใช้เวลาพอสมควร โดยเฉพาะใน
ขั้นตอนที่ ๗ เป็นขั้นตอนท่ีต้องการให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจริงจังกล่าวคือ บุคลากรทุกคนต้องท างานโดยมี KM 
อยู่ในสายเลือด โดยการท างานที่ต้องใช้องค์ความรู้ที่ถูกต้อง ทันสมัย ครบถ้วน มาประกอบการ ปฏิบัติราชการ
ในความรับผิดชอบทุกเรื่อง แล้วงานที่ออกมาก็จะเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด หรือ ไม่เกิดความผิดพลาด เลย 
ทั้งนี้ อศ. ได้พิจารณาองค์ประกอบอื่นๆ ที่ส่งเสริมการจัดการความรู้ กรมอุทกศาสตร์ ได้แก่ 
   ๔.๒.๑ การท างานเป็นทีม (Teamwork) 
   ๔.๒.๒ การมีคุณธรรมจริยธรรม (Ethics and Morality) 
   ๔.๒.๓ ความรอบรู้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Active Lifelong and Knowledge ability) 
   ๔.๒.๔ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative and Initiative Thinking) 
   ๔.๒.๕ ความมุ่งมั่นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ (Holistic Efficiency and Commitment to Goal 
Achievement) 
 ๕ การจัดความรู้ของ อศ. มุ่งเน้นเพื่อให้กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส าคัญ โดยสามารถ
จัดกลุ่มผู้เกี่ยวข้องได้ดังนี้ 
  ๕.๑ ผู้รับบริการที่ส าคัญได้แก่ เรือในกองทัพเรือ ทัพเรือภาคที่ ๑ ทัพเรือภาคที่ ๒ ทัพเรือภาคที่ ๓ 
กองการฝึกกองเรือยุทธการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ศูนย์
ปฏิบัติการกองทัพเรือ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด 
หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล าแม่น้ าโขง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โรงเรียนนายเรือ 
  ๕.๒ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ ได้แก่ กองทัพเรือ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย การท่าเรือแห่งประเทศไทย บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย ส ารวจและผลิต จ ากัด 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมเจ้าท่า กรมชลประทาน ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประชาชนผู้อาศัยใน
บริเวณชายฝั่ง นักเดินเรือ เรือของทางราชการ (ที่ไม่ใช่เรือในกองทัพเรือ) ต ารวจน้ า กรมประมง กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง ผู้ประกอบการตลาดหลักทรัพย์ ธนาคาร สถาบันการเงิน 
  ๕.๓ กิจทีห่น่วยงานได้รับมอบหมายเป็นพิเศษจาก ทร. และกิจการกับต่างประเทศ ดังนี้ 
   ๕.๓.๑ ท าหน้าที่เป็นศูนย์สนับสนุนข้อมูลต่างๆ เพ่ือแจ้งเตือนภัย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
กองทัพเรือ โดยการเฝ้าตรวจติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ และให้ค าแนะน าในสั่งการของ ศูนย์บรรเทาสา
ธารณภัยกองทัพเรือ 
   ๕.๓.๒ ท าหน้าที่ผู้แทนประเทศไทยเป็นสมาชิกองค์การอุทกศาสตร์สากล ท าหน้าที่ในการ
ด าเนินการด้านอุทกศาสตร์ การเข้าร่วมประชุมหารือทางวิชาการ และการให้ความร่วมมือกับประเทศสมาชิกใน
องค์การอุทกศาสตร์สากล 
   ๕.๓.๓ ท าหน้าที่ผู้แทนประเทศไทยเป็นสมาชิกสมาคมประภาคารและทุ่น ท าหน้าที่ในการ
ด าเนินการด้านเครื่องหมายทางเรือในน่านน้ าไทยเพ่ือสนับสนุนการเดินเรือในประเทศให้มีความปลอดภัย การ
เข้าร่วมประชุมหารือทางวิชาการ และการให้ความร่วมมือกับประเทศสมาชิกในสมาคมประภาคารและทุ่น 
 ๖. ผู้น า/ผู้บริหารด้านจัดการความรู้ของหน่วย 
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  กรมอุทกศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดการความรู้ตามกรอบการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ ที่
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ที่
ก าหนดให้ส่วนราชการ มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลข้อมูลความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติราชการ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคคลที่มีประสิทธิ์
ภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ ตามพระราชกฤษฎีกานี้ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตาม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กรมอุทกศาสตร์ จึงได้น าการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการบริหาร
กรมอุทกศาสตร์ เพ่ือยกระดับความพร้อมในการปฏิบัติงาน มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และนวัตกรรม 
โดยมีเป้าหมายให้หน่วยขึ้นตรงของกรมอุทกศาสตร์ เกิดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ของ กองทัพเรือ และนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานในเรื่ององค์ความรู้ เพื่อให้กรมอุทกศาสตร์เป็นองค์กรที่สามารถปฏิบัติงานตามพันธกิจที่
รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเสริมสร้างขีดสมรรถนะหลักของกรมอุทกศาสตร์ พร้อมทั้งก าหนด
แนวทางการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ผู้บริหารระดับสูงของ
หน่วย ประกอบด้วย เจ้ากรมอุทกศาสตร์ รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ รวมถึง หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กรมอุทก
ศาสตร์ ให้ความส าคัญต่อการจัดการความรู้ของหน่วย โดย กรมอุทกศาสตร์ ได้ก าหนดต าแหน่งในการจัดการ
ความรู้ดังนี้ 
  ๖.๑ รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ (๒) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานคณะกรรมการโครงการ
ศึกษาและการจัดการความรู้ของกรมอุทกศาสตร์ โดยท าหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะท างานและผู้น าการจัดการ
ความรู้ของกรมอุทกศาสตร์ (Chief Knowledge Officer : CKO) เพ่ือบริหารจัดการความรู้ และมอบนโยบาย
ในการด าเนินการจัดการความรู้ ให้ค าแนะน า และเป็นที่ปรึกษาเมื่อคณะท างานฯ ต้องการค าแนะน าวิธีในการ
ด าเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด 
  ๖.๒ ผู้อ านวยการกองวิทยาการ กรมอุทกศาสตร์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ท าหน้าทีเ่ป็น
นายทหารประสานงานการจัดการความรู้ของ กรมอุทกศาสตร์ (KM Coordinator) 
  ๖.๓ รองผู้อ านวยการกองวิทยาการ กรมอุทกศาสตร์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และผู้ที่ได้รับ
มอบหมายระดับหัวหน้าแผนก ท าหน้าที่เป็นผู้ส่งเสริมการจัดการความรู้ (KM Facilitator) ทั้ง ๒ นาย เป็นผู้
ส่งเสริมการจัดการความรู้ของกรมอุทกศาสตร์ ขั้นตอนและกระบวนการจัดการความรู้ที่เก่ียวข้องก ากับการ
จัดท าแผนการจัดการความรู้ของหน่วย เพ่ือตอบสนองตามแนวทางการจัดการความรู้ของกองทัพเรือที่ก าหนด 
  ๖.๔ แผนกกรรมวิธีข้อมูล กองวิทยาการ กรมอุทกศาสตร์ รับผิดชอบในการด าเนินการเกี่ยวกับ
การจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดการความรู้ของหน่วย และเพ่ือให้เป็นอีกช่องทางที่จะกระจาย
ความรู้ไปอย่างกว้างขวางต่อไป 
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  ๖.๕ จัดการอบรมนายทหารจัดการความรู้ของหน่วยขึ้นตรง กรมอุทกศาสตร์ เพ่ือสร้างนักจัดการ
ความรู้ของหน่วยขึ้นตรง กรมอุทกศาสตร์ โดยมีหัวข้อการอบรมความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศมาผลิต
สื่อส าหรับเผยแพร่องค์ความรู้ของหน่วย 
 ๗. การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 
  กรมอุทกศาสตร์ส่งเสริมให้เกิดการแบ่งปัน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกกรมอุทก
ศาสตร์ เช่น จัดให้มีการบรรยายความรู้ทางวิชาการกับข้าราชการด้วยกันเอง และกับหน่วยภายนอกอย่าง
ต่อเนื่อง อาทิเช่น การจัดส่งข้าราชการไปประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งภายในและต่างประเทศแล้ว จัดบรรยายเพ่ือ
แบ่งปันความรู้ในเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐาน ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ทางทะเล (Marine Spatial Data Infrastructure 
Symposium) การปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน และเรื่อง Marine Safety Information 
เป็นต้น ส่วนการประชุมหารือ แลกเปลี่ยนเรียนกับหน่วยงานสร้างแผนที่ เช่น กรมแผนที่ทหาร หรือหน่วยงาน
อุทกศาสตร์ของประเทศเพ่ือนบ้าน เป็นต้น 
 ๘. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
  ๘.๑ นโยบายและแผนการจัดการความรู้ของกรมอุทกศาสตร์ ใช้แนวทางเช่นเดียวกันกับของ
กองทัพเรือ โดยเน้นการจัดการความรู้ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับภารกิจหลักตอบสนองต่อยุทธศาสตร์เป็นอันดับ
แรก  เพ่ือสนับสนุนการน ากรมอุทกศาสตร์ไปสู่วิสัยทัศน์ โดยภายในแผนการจัดการความรู้ประจ าปีของกรม
อุทกศาสตร์ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น ๓ ประการคือ 
   ๘.๑.๑ ยุทธศาสตร์การสร้างก าลังพลให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการความรู้ 
     กลยุทธ์ : การสร้างต้นแบบนักจัดการความรู้ของกรมอุทกศาสตร์ 
    ๘.๑.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
     กลยุทธ์ : การสร้างต้นแบบและกระบวนการปฏิบัติงาน ที่เป็นเลิศ ของกรมอุทกศาสตร์  
    ๘.๑.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างศูนย์ความรู้ของ อศ. ผ่านระบบสารสนเทศ 
     กลยุทธ์ : ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการเผยแพร่องค์ความรู้ 
   ๘.๒ แผนการจัดการความรู้และกระบวนการการจัดการความรู้ของหน่วย 
    ๘.๒.๑ การสร้างต้นแบบนักจัดการความรู้ของกรมอุทกศาสตร์ โดยมุ่งเน้นในการสร้างนัก
จัดการความรู้ให้กับ หน่วยขึ้นตรงกรมอุทกศาสตร์ เพ่ือน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการด าเนินการจัดการความรู้ของหน่วย 
    ๘.๒.๒ การสร้างกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ยุทธศาสตร์นี้ มุ่งเน้นให้นายทหารจัดการ
ความรู้ของหน่วยขึ้นตรงกรมอุทกศาสตร์ มีความเข้าใจในกระบวนการท างานหลักของหน่วย สามารถน าไป
วิเคราะห์กระบวนการเพ่ือพัฒนากระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพในการท างานยิ่งขึ้น ตอบสนองต่อ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ภารกิจของหน่วย 
    ๘.๒.๓ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการความรู้และ
เตรียมการในระบบสารสนเทศของหน่วยเพื่อสนับสนุนการจัดการความรู้ของกรมอุทกศาสตร์ 
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  ๙. การวัด วิเคราะห์ในการจัดการความรู้ กรมอุทกศาสตร์ได้ก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือเป็นเครื่องมือใน
การติดตามวิเคราะห์และประเมินผลการจัดการความรู้ โดยหน่วยที่วัดจะมีผลเป็นตัวเลขที่นับได้จริง และสื่อถึง
เป้าหมายในการจัดการความรู้ เพ่ือความชัดเจนในการก าหนดเป้าหมาย การติดตาม และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ กรมอุทกศาสตร์มีขั้นตอนในการด าเนินการเกี่ยวกับ
การก าหนดตัวชี้วัดคือ 
   ๙.๑ วิเคราะห์สิ่งที่ต้องการวัด ได้แก่ คุณค่าของงาน ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
   ๙.๒ ก าหนดตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดควรจะมีลักษณะคือ 
    ๙.๒.๑ สามารถวัดผลได้ 
    ๙.๒.๒ มีความคงเส้นคงวา 
    ๙.๒.๓ มีความชัดเจน เฉพาะเจาะจง ไม่คลุมเครือ 
    ๙.๒.๔ เปรียบเทียบกับหน่วยงานอ่ืนที่มีลักษณะงานเหมือนกันได้ 
    ๙.๒.๕ มีข้อมูลจริง 
   ๙.๓ ก าหนดค่าเป้าหมาย โดยมีช่วงตั้งแต่ข้ันต่ าที่ยอมรับได้ จนถึงเป้าหมายในอุดมคติ 
   ๙.๔ ก าหนดผู้รับผิดชอบ บุคคล/หน่วยงานที่มีหน้าที่วางแผน ติดตาม ควบคุม ให้ตัวชี้วัดเป็นไป
ตามเป้าหมาย 
  ๑๐. ผลลัพธ์ที่เกิดจากการจัดการความรู้ 
   การจัดการความรู้ที่กรมอุทกศาสตร์ก าหนดขึ้นเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนด้านองค์ความรู้เพ่ือส่งเสริม
การปฏิบัติราชการของหน่วยซึ่งจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการขับเคลื่อนกรมอุทกศาสตร์ให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์
โดยการจัดการความรู้นั้นจะต้องด าเนินไปพร้อมกันในทุกภาคส่วน เช่น การส่งเสริมและสนับสนุนจาก
ผู้บังคับบัญชา ความพร้อมของเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ของผู้น าด้านการ
จัดการความรู้และการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการน าการประเมินการจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management Assessment : KMA) มาประเมินผลการด าเนินงานในทุกๆ ปี โดย
หัวข้อในการจัดการความรู้นั้นมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันตามที่กล่าวมาข้างต้น โดยสามารถสรุปเป็นแผนภาพ
ได้คือ 
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ภาพความการประเมินการจัดการความรู้ (สปช.ทร.) 

 
ซึ่งผลลัพธ์เกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่กรมอุทกศาสตร์ก าหนดไว้คือ 
   ๑๐.๑ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร  
   ๑๐.๒ ป้องกันการสูญหายของภูมิปัญญา ในกรณีที่บุคคลากรเกษียณอายุ ลาออก หรือเสียชีวิต  
   ๑๐.๓ กรมอุทกศาสตร์ มีสภาพเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันกับ
องค์กรอื่นได้ 
   ๑๐.๔ เป็นการลงทุนในต้นทุนมนุษย์ ในการพัฒนาความสามารถที่จะแบ่งปันความรู้ที่ได้เรียนรู้มา
ให้กับคนอื่นๆ ใน กรมอุทกศาสตร์ และน าความรู้ไปปรับใช้กับงานที่ท าอยู่ให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เป็นการ
พัฒนาคน และพัฒนาองค์กร 
   ๑๐.๕ ช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการตัดสินใจและวางแผนด าเนินงานให้รวดเร็ว และดีขึ้น 
เพราะมีสารสนเทศ หรือแหล่งความรู้เฉพาะที่มีหลักการ เหตุผล และน่าเชื่อถือช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ 
   ๑๐.๖ ผู้บังคับบัญชาสามารถท างานเชื่อมโยงกับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น ช่วยเพ่ิม
ความกลมเกลียวในหน่วยงาน 
   ๑๐.๗ เมื่อพบข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานสามารถหาวิธีแก้ไขได้ทันท่วงที 
   ๑๐.๘ แปรรูปความรู้ให้เป็นทุน ซึ่งเป็นการสร้างความท้าทายให้กรมอุทกศาสตร์ ผลิตสินค้าและ
บริการจากความรู้ที่มี เพ่ือเพ่ิมคุณค่า และรายได้ให้กับกรมอุทกศาสตร์ 
   ๑๐.๙ เพ่ือการสร้างสรรค์ และบรรลุเป้าหมายของจินตนาการที่ยิ่งใหญ่ 
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   ๑๐.๑๐ เปลี่ยนวัฒนธรรม จาก วัฒนธรรมอ านาจในแนวดิ่ง ไปสู่วัฒนธรรมความรู้ในแนวราบ  ซึ่ง
ทุกคนมีสิทธิในการเรียนรู้เท่าเทียมกัน  
   ๑๐.๑๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ดีขึ้น หรือได้นวัตกรรมใหม่ 
   ๑๐.๑๒ บุคลากร เกิดการพัฒนาการ เรียนรู้ เกิดชุมชนการเรียนรู้ทั้งในระดับ กรม กอง แผนก
และบุคคล 
   ๑๐.๑๓ ความรู้ของบุคคลและกรมอุทกศาสตร์ มีการจัดระบบและสั่งสมไว้พร้อมที่จะน าไปใช้
ประโยชน์ 
 
 
 

  


