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๑.ผู้น า/ผู้บริหารด้านการจัดการความรู ้
 ๑.๑  การก าหนดนโยบายการจัดการความรู้ การทบทวนและสรุปบทเรียนผลการด าเนินงานตาม
ภารกิจ เพ่ือแสวงหาแนวทาง/วิธีการในการปรับปรุงการท างานของหน่วย 
  ร่วมก าหนดตัวชี้วัด/แนวทาง/วิธีการเพ่ือควบคุม ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน ด้านการจัดการความรู้ 
เพ่ือให้มีการด าเนินการตามแผนอย่างครบถ้วนตามเป้าหมายที่ก าหนด สอดรับกับทิศทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ ทร. 
สร้างนวัตกรรมและวัฒนธรรม ในการมุ่งประโยชน์สุขผู้รับบริการ 
  กรมอุทกศาสตร์ได้ด าเนินการจัดการความรู้ ตามแนวทางที่เชื่อมโยงและส่งเสริมการบรรลุวิสัยทัศน์พร้อมทั้ง 
สนับสนุน พันธกิจของกรมอุทกศาสตร์ จากการที่เป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพเรือ และเป็นเพียงหน่วยงานเดียวของ 
ประเทศไทยที่มีหน้าที่ เกี่ยวกับงานด้านอุทกศาสตร์และสมุทรศาสตร์ การด าเนินการจัดการความรู้ของกรมอุทกศาสตร์ 
ที่นอกจากจะเป็นการสนับสนุน การบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมอุทกศาสตร์แล้ว ยังเป็ นการสนับสนุนการ 
บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของกองทัพเรือ ด้วยตัวอย่างที่ชัดเจนคือการที่กรมอุทกศาสตร์ได้รับความไว้วางใจจาก  
ประเทศสมาชิกในคณะกรรมาธิการอุทกศาสตร์ภูมิภาค เอเชียตะวันออกให้เป็นผู้แทนภูมิภาคในการเข้าเป็นสมัชชา  
อุทกศาสตร์ (IHO Council) ขององค์การอุทกศาสตร์สากล (International Hydrographic Organization : IHO) 
ซึ่งเป็นการส่งเสริมวิสัยทัศน์กองทัพเรือในด้านการมีบทบาทน าในภูมิภาค 
 เอกสารอ้างอิง 
  รายงานผลการด าเนินการ KMA 
 

 ๑.๒  การสื่อสาร ถ่ายทอด ทิศทางของหน่วยงาน และแนวทางการด าเนินงานการจัดการความรู้
เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยได้รับรู้ เข้าใจถึงเป้าหมายและน าไปสู่การปฏิบัติ  
  มีการสื่อสารจูงใจถ่ายทอดทิศทางของหน่วยงานและแนวทางการด าเนินงานการจัดการ ความรู้ ในเชิงรุก 
เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยได้รับรู้เข้าใจถึงเป้าหมายและน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนชัดเจนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  กรมอุทกศาสตร์ ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการศึกษาและการจัดการความรู้ ของกรมอุทกศาสตร์ขึ้น 
โดยมี รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ (๒) เป็นผู้น าการจัดการความรู้ของ กรมอุทกศาสตร์ (Chief Knowledge Officer: CKO) โดยมี 
หน้าที่ที่ส าคัญคือการส่งเสริมการจัดการความรู้ ก ากับการด าเนินการจัดการความรู้ของ กรมอุทกศาสตร์และของหน่วยขึ้นตรง 
กรมอุทกศาสตร์ ด้วยตนเอง ท าให้คณะท างานการจัดการความรู้ของ กรมอุทกศาสตร์ สามารถการด าเนินการเกี่ยวกับ 
การจัดการความรู้ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดการความรู้ของ ทร. โดยการประชุมและติดตามความก้าวหน้าผลการ 
ด าเนินการตามห้วงเวลาที่เหมาะสม 
เอกสารอ้างอิง 
  การจัดประชุมโครงการศึกษาและการจัดการความรู้ของ อศ. 
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 ๑.๓ ส่งเสริมการจัดการความรู้ เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านนโยบาย/กระบวนการ/ผลผลิต  
  ส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้ ให้อิสระในการคิด การท างานปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างสรรค์นวัตกรรม 
ด้านนโยบาย/กระบวนการ/ผลผลิต 
  กรมอุทกศาสตร์ ได้น าระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการความรู้ของหน่วย และเพ่ื อเป็นช่องทางที่ 
จะกระจายความรู้ไปอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ยังจัดการอบรมนายทหารจัดการความรู้ของหน่วยขึ้นตรงกรมอุทกศาสตร์ 
เพ่ือสร้างนักจัดการความรู้ของหน่วยขึ้นตรง กรมอุทกศาสตร์ โดยมีหัวข้อการอบรมความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบ  
สารสนเทศมาผลิตสื่อส าหรับเผยแพร่องค์ความรู้ของหน่วย 
 เอกสารอ้างอิง 
  ไม่ระบุ 

๒.การวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านการจัดการความรู้ 
 ๒.๑  กระบวนการวางแผนการจัดการความรู้ที่ตอบสนองความท้าทายบรรลุเป้าหมายของหน่วย 
การสร้างนวัตกรรม เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและมุ่งเน้นประโยชน์สุขให้กับผู้รับบริการ ด้วย
กระบวนการวิเคราะห์จัดท าแแผนที่องค์ความรู้ทั้งระดับองค์กรและกระบวนงาน (KM Map: 
Organization & Process) ตามภารกิจหน้าที่ของหน่วย การคัดเลือกหัวข้อการจัดการความรู้ด้วย
การประเมินสถานะความรู้ภายในหน่วย (KM Audit) การคัดเลือกหัวข้อการจัดการความรู้และแนว
ทางการจัดกิจกรรม (KM Landscape) เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ที่สนับสนุน
ยุทธศาสตร์/แผนขององค์กร  
  กระบวนการวางแผนการจัดการความรู้ ตอบสนองความท้าทายบรรลุเป้าหมายของหน่วยค่อนข้างมาก 
มีกระบวนการ วิเคราะห์ช่องว่างทางความรู้ (Knowledge Gap) สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี มีการวิเคราะห์  
ความท้าทาย และการคาดการณ์ถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอันมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานการให้บริการการรับรู้
การเข้าถึงของภาคส่วนต่าง ๆ 
  กรมอุทกศาสตร์ มุ่งเน้นการวิเคราะห์ช่องว่างทางความรู้ (Knowledge Gap) จากองค์ความรู้หลักที่แตกต่าง 
กันของบุคคลากรทางด้าน การส ารวจแผนที่ การสร้างแผนที่ สมุทรศาสตร์ และอุตุนิยมวิทยา ซึ่งทั้ง ๔ สาขาดังกล่าว 
เป็นองค์ความรู้ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง การวิเคราะห์ Knowledge Gap ได้จากการประชุมและวิเคราะห์ผลการ 
ปฏิบัติราชการของหน่วยขึ้นตรง เช่น พลทหารสมัครต่อ นักเรียนจ่า โดยข้าราชการที่ได้รับการบรรจุที่กรมอุทกศาสตร์ 
ทั้งหมดไม่มีความรู้ด้านอุทกศาสตร์ คณะกรรมการโครงการศึกษาและการจัดการความรู้ จึงได้น าข้อมูลเหล่านี้มาเป็น 
ข้อมูลและวิเคราะห์ แนวทางการจัดท าโครงการศึกษาในภาพรวมของกรมอุทกศาสตร์ที่มุ่งเน้นพ้ืนฐานด้านอุทกศาสตร์ 
ทุกด้าน และแนวทางการจัดท าโครงการศึกษาในระดับหน่วยขึ้นตรง ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมความรู้แบบเฉพาะทาง 
โดยการจัดท าแผนโครงการศึกษาให้สอดคล้องกับระยะเวลา เช่น การจัดท าหลักสูตรอุทกศาสตร์ขั้นมูลฐานไว้รองรับ 
ในปีงบประมาณที่กรมอุทกศาสตร์ได้รับการบรรจุนักเรียนจ่าและพลทหารสมัครต่อ และในปีต่อไปหน่วยขึ้นตรงก็จะพิจารณา 
เปิดการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางส าหรับ นักเรียนจ่าและพลทหารสมัครต่อ ที่ได้รับการบรรจุตามหน่วยขึ้นตรงต่าง ๆ 
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เอกสารอ้างอิง 
  ไม่ระบุ 
 

 ๒.๒ วิธีการในการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้สู่ผู้ปฏิบัติให้เกิดการด าเนินการทั่วถึง
ทั้งหน่วยงาน 
  วิธีการในการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้สู่ ผู้ปฏิบัติให้เกิดการด าเนินการทั่วถึงทั้งหน่วยงาน
ค่อนข้างมาก ๕๐ - ๗๐ %  โดยบูรณาการกับแผนงานการใช้ทรัพยากรมีการสื่อสารสู่การปฏิบัติผ่านเครือข่ายภายใน
และการใช้ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือการประสานงานให้เกิดความส าเร็จ 
  คณะกรรมการโครงการศึกษาและการจัดการความรู้ของ กรมอุทกศาสตร์ ได้ท าการประชุมพิจารณาด าเนินการ 
จัดท าแผนการจัดการความรู้ ประจ าปี งป.๖๓ เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติราชการและเพ่ือส่งเสริมการจัดการ 
ความรู้เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ได้จัดท าแผนและเสนอขออนุมัติต่อ เจ้ากรมอุทกศาสตร์และเจ้ากรมอุทกศาสตร์ได้กรุณา 
อนุมัติแผนการจัดการความรู้ของหน่วยเรียบร้อยแล้ว และได้จัดท าบันทึกการประชุมคณะกรรมการโครงการศึกษา 
และการจัดการความรู้ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น าไปใช้ศึกษาและปฏิบัติต่อไป และกรมอุทกศาสตร์ด าเนินการ 
เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดการความรู้สู่ผู้ปฏิบัติในช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ผ่านทางเว็บไซต์ การจัดการความรู้ของ อศ. 
http://www.hydro.navy.mi.th/km.php 
 เอกสารอ้างอิง 
  แผนการจัดการความรู้ของ อศ. ประจ าปี งป.๖๔ 
 

 ๒.๓ การติดตามและการประเมินผลตามแผนการจัดการความรู้  
  การติดตามรายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ มีการเตรียมการ เชิงรุกเพ่ือตอบสนองต่อการ 
เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากภายในและภายนอกและการปรับแผนที่ตอบสนองทันเวลาเชิงรุก อย่ างมีประสิทธิผล 
(Proactive and effective) 
  กรมอุทกศาสตร์ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการโครงการศึกษาและการจัดการความรู้ของกรมอุทกศาสตร์ 
เป็นระยะ ๆ เพ่ือติดตามผลการด าเนินการจัดการความรู้ และโครงการศึกษาที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ การประชุมยังเป็นการ 
ทบทวนแผนการจัดการความเพ่ือติดตามให้เกิดความสอดคล้องกับสถานการณ์และเหตุการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงมาก 
ที่สุด ทั้งนี้หากมิได้ท าการทบทวนแผน ก็จะเป็นการพิจารณาผลการด าเนินการตามแผนว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
 เอกสารอ้างอิง 
  การจัดประชุมโครงการศึกษาและการจัดการความรู้ของ อศ. 
 
 

๓.การจัดการความรู้ที่มุ่งเน้นผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
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 ๓.๑  การน าข้อมลูผู้รับบรกิารและผู้มีสว่นได้สว่นเสยีมาใชใ้นการก าหนดแผนการจัดการความรู้  
  มีการน าข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายมาวิเคราะห์สังเคราะห์ใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
ขององค์กรด้านการจัดการความรู้ค่อนข้างครบถ้วนมากกว่า ๘๐ % 
  หน่วยงานที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกรมอุทกศาสตร์ มีหลายหน่วยงาน โดยที่กรมอุทกศาสตร์ เป็นผู้ให้การสนับสนุนการ 
ปฏิบัติภารกิจในด้านต่าง  ๆของแต่ละหน่วยงานตามที่ได้รับการร้องขอหรือการปฏิบัติงานตามพันธกิจ เมื่อหน่วยต่าง ๆ ภายใน 
กรมอุทกศาสตร์ท าการผลิตผลงานออกมาแล้วนั้น ก็จะถูกส่งมอบให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค เพ่ือน าไปใช้  
เพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้เกิดผลผลิตที่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ดีที่สุดให้กับกองทัพเรือ 
  เอกสารอ้างอิง 
  ไม่ระบุ 
 

 ๓.๒  การติดตามผลลัพธ์/ความพึงพอใจที่เกิดกับผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มาจากการ
จัดการความรู้ 
  มีการติดตามผลลัพธ์/ความพึงพอใจที่เกิดกับผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มาจากการจัดการความรู้ค่อนข้างมาก 
น าผลไป ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ มากกว่า ๘๐ % การน าข้อมูล(ขอร้องเรียนและความต้องการ) 
ของผู้มีส่วนได้สวนเสีย/ผู้รับบริการมาใช้เป็นข้อมูลส าคัญและน าผลที่ได้ไปปรับปรุงกระบวนการท างานเพ่ือให้การ 
บริการดีขึ้น 
  มีการจัดการประชุมคณะกรรมการโครงการศึกษาและการจัดการความรู้ของ อศ. เป็นระยะๆ เพ่ือติดตามผล 

การด าเนินการตามว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยหรือไม่มี รวมทั้งมีการจัดท าข้อร้องเรียนข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น ผ่านทาง 

เว็บไซต์ของกรมอุทกศาสตร์ 

  เอกสารอ้างอิง 
  ไม่ระบุ 
 

๔.การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู ้
 ๔.๑ การเลือกตัวชี้วัดที่ส าคัญของการจัดการความรู้ได้พิจารณาถึงความสอดคล้องไปในแนวทาง
เดียวกันกับตัวชี้วัดที่ส าคัญของหน่วย 
  การเลือกตัวชี้วัดที่ส าคัญของการจัดการความรู้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับตัวชี้วัดที่ส าคัญของหน่วย  
ค่อนข้างครบถ้วน มากกว่า ๘๐ % มีการเลือกรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัด/สถิติ/ผลการด าเนินการที่เกี่ยวข้องให้พร้อม 
ต่อการปฏิบัติงาน หรือถูกติดตาม/ตรวจสอบจากทุกภาคส่วน มีการน าตัวชี้วัดของหน่วย มาวิเคราะห์เพ่ือจัดการ 
ความรู้ และน าสู่การเรียนรู้ มีการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและดิจิทัลที่ทันสมัยเพ่ือติดตามตัวชี้วัดและผลการ  
ด าเนินการเพือ่รายงานผลได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์   

  กรมอุทกศาสตร์ด าเนินการบ่งชี้องค์ความรู้เริ่มจากพิจารณากระบวนงานของกรมอุทกศาสตร์ประกอบด้วย 
กระบวนการหลัก เช่น กระบวนการสนับสนุนพัสดุสายอุทกศาสตร์ กระบวนการซ่อมบ ารุงพัสดุสายอุทกศาสตร์ กระบวนการ 
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บริการด้านแผนที่ กระบวนการบริการด้านสมุทรศาสตร์ กระบวนการบริการด้านอุตุนิยมวิทยา กระบวนการให้บริการข้อมูล 
ข่าวสารในการเดินเรือ กระบวนการบริการเครื่องหมายทางเรือ กระบวนการด้านเวลามาตรฐานประเทศไทยและกระบวนการ 
พัฒนาก าลังพล ส่วนกระบวนการสนับสนุน เช่น กระบวนการจัดการด้านการส ารวจความต้องการและความพึงพอใจของ 
ลูกค้า/ผู้รับบริการ กระบวนการจัดการด้านการบริหารงานภายในองค์กร การธุรการและการสารบรรณ กระบวนการ 
จัดการด้านงบประมาณ กระบวนการจัดการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ กระบวนการจัดการด้านการติดตามและประเมินผล 
กระบวนการจัดเตรียมความพร้อมเรือใช้งานอุทกศาสตร์และเครื่องหมายทางเรือกระบวนการจัดการด้านสารสนเทศและ 
ฐานข้อมูลทางอุทกศาสตร์ กระบวนการประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายในประเทศ และองค์การระหว่าง 
ประเทศที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทกศาสตร์ เป็นต้น เพ่ือแจกแจงองค์ความรู้ออกมาให้ได้อย่างครบถ้วน 
  เอกสารอ้างอิง 
  ไม่ระบุ 
 

 ๔.๒  การบ่งชี้ สร้าง แสวงหาข้อมูล/ความรู้ การก าหนดองค์ความรู้ที่ส าคัญ (Body of Knowledge) 
จากแหล่งต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากองค์กรที่มีการให้บริการคล้ายคลึงกัน (ถ้ามี) อย่างเป็นระบบ
และมีจริยธรรม  
  มีการบ่งชี้  สร้างแสวงหาข้อมูล/ความรู้จากแหล่งต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากองค์กรที่มีการให้บริการ  
คล้ายคลึงกัน (ถ้ามี) อย่างเป็นระบบและมีจริยธรรม  มีการก าหนด จ าแนก องค์ความรู้ที่ส าคัญ(Body of Knowledge) 
ค่อนข้างครบถ้วนมากกว่า ๘๐ % 
  กรมอุทกศาสตร์มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศที่มีรูปแบบการท างานที่  
คล้ายคลึง เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และเสริมสร้างการท างานท่ีดีต่อกัน 
  เอกสารอ้างอิง 
  ไม่ระบุ 
 

 ๔.๓ การใช้เคร่ืองมือการจัดการความรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และแหล่งความรู ้ 
  มีการสร้าง แสวงหาความรู้  และใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย  
และแหล่งความรู้อย่างครบถ้วนมากกว่า ๘๐ % 
  การสร้าง การแสวงหาความรู้ และการจัดการความรู้ให้เป็นระบบผ่าน โรงเรียนอุทกศาสตร์ โดยจะท าการ 
เปิดฝึกอบรมวิชาชีพของทหารเหล่าอุทกศาสตร์ และการเสริมสร้างสมรรถนะก าลังพล โดยจัดท าหลักสูตรเฉพาะด้าน 
เพ่ือขีดความสามารถของก าลังพลให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและเป็นไปตามมาตรฐานสากล  
  เอกสารอ้างอิง 
  ไม่ระบุ 
 

 ๔.๔  การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การก าหนด จ าแนก องค์ความรู้ หลัก และองค์ความรู้วิกฤติ ที่ส่งผลให้
เป้าหมายของหน่วยงาน การจัดหมวดหมู่ประเภทความรู้ KM Taxonomy 
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  มีการจัดความรู้อย่างเป็นระบบในบางส่วน มีการจัดหมวดหมู่ประเภทความรู้  KM Taxonomy  ค่อนข้างมาก 
๕๐ - ๗๐ % 
  ผลการด าเนินงาน 
  ผลผลิตการด าเนินการจัดการความรู้ของ กรมอุทกศาสตร์ได้มีการประยุกต์ใช้ในกระบวนงานทั้งการส ารวจ  
และผลิตแผนที่เดินเรืออย่างเร่งด่วนเป็นแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) และให้สอดคล้องตามกรอบ 
แนวทางการจัดการความรู้ของ ทร. 
  เอกสารอ้างอิง 
  ไม่ระบุ 
 

 ๔.๕ การประมวลกลั่นกรองความรู้  
  มีการประมวลกลั่นกรองความรู้จากผู้เชี่ยวชาญตามสาขา ที่เข้าใจง่ายค่อนข้างมาก ๕๐ - ๗๐ % 
  เอกสารอ้างอิง 
  ไม่ระบุ 
 

 ๔.๖  การเข้าถึงองค์ความรู้ มีวิธีการหรือช่องทางที่ท าให้บุคลากรเข้าถึงและน าความรู้ไปใช้งาน 
   มีวิธีการหรือช่องทางที่ท าให้บุคลากรเข้าถึงและน าความรู้ไปใช้งานได้อย่ างสะดวก เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายและแหล่งความรู้ค่อนข้างครบถ้วนมากกว่า ๘๐ % 
  มีวิธีการหรือช่องทางที่ท าให้บุคลากรเข้าถึงและน าความรู้ไปใช้งานได้อย่างสะดวก เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
และแหล่งความรู้ค่อนข้างครบถ้วนมากกว่า ๘๐ % 
  เอกสารอ้างอิง 
  ไม่ระบุ 
 

 ๔.๗  การแบ่งปันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้    
  มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ข้ามสายงานกับหน่วยงานต่างระดับ และกลุ่มงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องค่อนข้าง 
ครบถ้วนมากกว่า ๘๐ % 
  ผลการด าเนินงาน 
  กรมอุทกศาสตร์มีการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร โดยการจัดการคัดเลือกแบบรายงาน 
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเพ่ือท าการแลกเปลี่ยนความรู้ที่เกิดขึ้นในขณะท างานเพ่ือร่วมกันปรับปรุงและเสนอแนะเพ่ือให้  
การท างานในภาพรวมเกิดประสิทธิภาพ 
  เอกสารอ้างอิง 
  วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 

 ๔.๘  การเรียนรู้การน าองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
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  มีการน าองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมสามารถปรับปรุงกระบวนการท างานของหน่วยงาน 
และหน่วยงานต่างๆ อย่างแพร่หลายค่อนข้างครบถ้วนมากกว่า ๘๐ % 
  ผลด าเนินการจัดการความรู้ของ กรมอุทกศาสตร์ อย่างเป็นระบบ ตามกระบวนงานหลักและกระบวนการ  
สนับสนุน ท าให้เกิดการพัฒนาการจัดการความรู้ของหน่วยอย่างต่อเนื่อง 
  เอกสารอ้างอิง 
  ไม่ระบุ 
 
 

 

๕.การมุ่งเน้นบุคลากรด้านการจัดการความรู ้
 ๕.๑  มีการก าหนดทีมงาน/คณะกรรมการ เพื่อรับผิดชอบการด าเนินการการจัดการความรู้อย่าง
ชัดเจน 
  มีการก าหนดหน่วยงาน/ทีมงานเพ่ือรับผิดชอบการด าเนินการการจัดการความรู้อย่างชัดเจน ครอบคลุม  
ในทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ 
  กรมอุทกศาสตร์ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการศึกษาและการจัดการความรู้ อศ. โดยมีหน้าที่ก าหนด 
นโยบายและแนวทางของ อศ. สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการป้องกันประเทศและแผนพัฒนาองค์ความรู้ 
ภายใน อศ. ให้มีความสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ของ อศ. 
  เอกสารอ้างอิง 
  ไม่ระบุ 
 

 ๕.๒  บุคลากรของหน่วยได้รับความรู้ และการฝึกอบรมด้านการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความรู้ 
ความเข้าใจในเรื่องการจัดการความรู้ ในระดับต่าง ๆ 
  มีการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ของหน่วยให้กับบุคลากรในระดับต่าง ๆ มากกว่า ๘๐ % 
รวมทั้งบุคลากรใหม่ ที่เหมาะสมกับบุคลากรด้าน KM ในระดับต่างๆอย่างเหมาะสมและครอบคลุมเชื่อมโยงในแต่ละ 
ระดับงาน บุคลากรของหน่วยได้รับการฝึกอบรมด้านการจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการ  
จัดการความรู้อย่างเป็นระบบ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  กรมอุทกศาสตร์ ส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยได้เข้ารับการอบรมด้านการจั ดการความรู้อย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงค าสั่งให้ข้าราชการเข้าร่วมการสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการที่ สปช.ทร. จัดขึ้น และจะมี  
การจัดท าส าเนารายงานผลการปฏิบัติราชการส่งให้ หน่วยขึ้นตรงกรมอุทกศาสตร์รับทราบและน าไปปฏิบัติ  
เป็นแนวทาง หรือหากมีส่วนที่จ าเป็นต้องด าเนินการเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ เจ้ากรมอุทกศาสตร์ 
จะกรุณาสั่งการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  เอกสารอ้างอิง 
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  ไม่ระบุ 
 

 ๕.๓  มีวิธีการสนับสนุน ส่งเสริม จูงใจให้บุคลากรมีส่วนร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ รวมทั้งการ
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร 
  มีวิธีการสนับสนุน ส่งเสริม จูงใจให้บุคลากรมีส่วนร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้มากกว่า ๘๐ % รวมทั้งการ 
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรข้ามสายงานในทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่อง 
  ผลการด าเนินงาน 
  กรมอุทกศาสตร์มีการสร้าง การแสวงหาความรู้ และการจัดการความรู้ให้เป็นระบบผ่าน โรงเรียนอุทกศาสตร์ 
โดยจะท าการเปิดฝึกอบรมวิชาชีพของทหารเหล่าอุทกศาสตร์ และการเสริมสร้างสมรรถนะก าลังพล  โดยจัดท า 
หลักสูตรเฉพาะด้าน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของก าลังให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและเป็นไปตาม 
มาตรฐานสากล อาทิเช่น การเปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพ่ือเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอกและพันจ่าเอก และหลักสูตร  
มาตรฐานนักส ารวจอุทกศาสตร ชั้นนายทหารสัญญาบัตรและประทวน 
  เอกสารอ้างอิง 
  หลักสูตรการฝึกอบมาตรฐานนักส ารวจส าหรับสัญญาบัตรและนายทหารประทวน 
 

 ๕.๔ มีการก าหนดท าเนียบผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านที่ครอบคลุมขีดสมรรถนะหลัก  
  มีการก าหนดบัญชีผู้เชี่ยวชาญและผู้ฝึกสอนและได้มีการน าไปใช้อย่างเป็นรูปธรรมครอบคลุ่มค่อนข้างครบถ้วน 
ในทุกกระบวนงานครอบคลุมขีดสมรรถนะหลักในทุกด้านมีการน าผู้เชี่ยวชาญมาช่วยตรวจสอบความถูกต้อง  
ในแต่ละองค์ความรู้ 
  กรมอุทกศาสตร์ได้มีการจัดท าแบบฟอร์มท าเนียบผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือระบุความเชี่ยวชาญในงานด้านต่าง ๆ  
เพ่ือรับรองว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในงานของกรมอุทกศาสตร์ตามประสบการณ์และความรู้ความสามารถในสายงานนั้น ๆ  
อย่างต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า ๓ ปี 
  เอกสารอ้างอิง 
  ผู้เชียวชาญ 
 

๖.การมุ่งเน้นการจัดการความรู้ ในกระบวนการปฏิบัติงาน 
 ๖.๑  การจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับกระบวนการหลัก (Core Process) ขององค์กร 
  มีการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับกระบวนการหลักมากกว่า ๘๐ % มีการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับระบบ 
การปรับปรุงคุณภาพขององค์กร เช่น QCC, Kaizen, TQM , Safety, CQI, PMQA 
  จากภารกิจของกรมอุทกศาสตร์ ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดเตรียมการและส่งก าลังบ ารุงให้กับเรือใน ทร. ในพัสดุสาย 
อุทกศาสตร์ โดยการจัดเตรียมและสนับสนุนแผนที่เพ่ือการวางแผนทางทหารและการฝึกก็เป็นอีกหนึ่ งภารกิจส าคัญ 
ของ อศ. และจากจ านวนแผนที่หลากหลายชนิดซึ่ง อศ. จะต้องจัดเตรียมความพร้อมด้านแผนที่ให้หน่วยต่าง ๆ 
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ที่ขอรับการสนับสนุนให้ทันกับเวลาที่หน่วยต้องการในการปฏิบัติภารกิจที่ ทร. มอบหมาย เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
แผนที่ฐานและข้อมูลภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ให้มีความเหมาะสมและช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพใน การจัดเก็บ 
และสืบค้นข้อมูล เพ่ือพัฒนาระบบให้บริการแผนที่ฐานและข้อมูลภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ผ่านระบบเครือข่าย  
ในรูปแบบ Web Map Service  และเพ่ือให้หน่วยต่าง ๆ ภายใน ทร. ได้รับการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
ด้านแผนที่อย่างไม่จากัดสถานที่ช่วงเวลา และเป็นไปตามความต้องการของผู้รับบริการผ่านช่องทางการใช้งาน  
จากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ Smart Device ประเภทต่าง ๆ ร่วมกับการใช้งานข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย 
ภายในของ ทร. 
  เอกสารอ้างอิง 
  ไม่ระบุ 
 

 ๖.๒ การจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับกระบวนการสนับสนุน (Supporting Process) ขององค์กร
  มีการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับกระบวนการสนับสนุนมากกว่า ๘๐ % 
  กรมอุทกศาสตร์ได้พิจารณาให้ กองสร้างแผนที่ ด าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการติดตั้งแผนที่เดินเรือ  
อิเล็กทรอนิกส์ ให้กับเจ้าหน้าที่ กองบริการการเดินเรือ ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ เนื่องจากหากเจ้าหน้าที่ไปท าการ 
ติดตั้งอุปกรณ์ช่วยในการเดินเรือก็จะสามารถติดตั้งแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ได้ในคราวเดียวกัน 
  เอกสารอ้างอิง 
  ไม่ระบุ 
 

 ๖.๓  การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ที่เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพ 
  มีผลการปรับปรุงกระบวนการการปฏิบัติงานที่ส าคัญไม่น้อยกว่า ๒ วงรอบ มีการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับ 
กระบวนการสนับสนุนมากกว่า ๘๐% 
  การพัฒนาการให้บริการแผนที่ฐานและข้อมูลภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ด้วยระบบ Web Map Service 
เป็นไปตามแนวทางท่ีองค์การอุทกศาสตร์สากลแนะน า และมีหน่วยงานอุทกศาสตร์ประเทศต่าง ๆ ใช้เป็นหลักในการ 
พัฒนาการให้บริการข้อมูลแผนที่และข้อมูลอุทกศาสตร์ของหน่วยงาน 
  เอกสารอ้างอิง 
  ไม่ระบุ 
 
 
 

๗.ผลลัพธ์ขององค์กรทีเ่กิดจากการสนับสนุนการจัดการความรู้ 
 ๗.๑ การบรรลุผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ  เป็นการวัดผลด้านการให้ความส าคัญ
กับผู้รับการบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้รับบริการจากการบริการส่วนราชการในด้านต่างๆ 
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ได้แก่ ความพึงพอใจความไม่พึงพอใจ ความผูกพัน การเติบโตของโครงการที่มุ่งเน้นประโยชน์แก่
กลุ่มผู้รับบริการ การสร้างสัมพันธ์และความร่วมมือ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลทั้งในด้านคุณภาพ ความ
ปลอดภัยต้นทุน เพ่ือการส่งมอบคุณค่าต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตอบสนองเกิดความ
คาดหวังของผู้รับบริการ เป็นผลมาจากการวัดวิเคราะห์และการแบ่งปันแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้ 
  ผลการประเมินผู้รับการบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการจากการบริการส่วนราชการในด้านต่างๆ มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับสูงมาก ความไม่พึงพอใจอยู่ในระดับต่ ามาก ก่อเกิดความผูกพันอันดีกับผู้รับบริการฯ 
ตอบสนองเกิดความคาดหวังของผู้รับบริการ 
  การด าเนินการตามแนวทางการพัฒนาการให้บริการแผนที่ฐานและข้อมูลภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์  
ด้วยระบบ Web Map Service สนับสนุนการวางแผนทางทหารและการน าเสนอข้อมูลประกอบการตัดสินใจของ 
ผู้บังคับบัญชาท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น โดยเจ้าหน้าที่ได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
(Geospatial Data) และระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (Geodatabase) ตลอดจนการเพ่ิมพูนทักษะในด้านการ 
จัดท าข้อมูลภูมิสารสนเทศและการจัดท าข้อมูลเพ่ือการบริการ (Service) ตลอดจนการจัดท า Web Application 
เพ่ือให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านต่าง ๆ มีการพัฒนาการให้บริการตามความต้องการของผู้รับบริการ 
  เอกสารอ้างอิง 
  ไม่ระบุ 
 

 ๗.๒  การบรรลุผลลัพธ์ด้านการลดต้นทุนการสร้างนวัตกรรมและการจัดการกระบวนการเป็นการ
วัดความส าเร็จของการด าเนินการบรรลุเป้าหมายด้านการบริหารจัดการเพื่อการลดต้นทุน การสร้าง
นวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ เป็นผลมาจากการวัดวิเคราะห์และการแบ่งปันแลกเปลี่ยน
องค์ความรู ้
  การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงปรับปรุงผลผลิต กระบวนการ พัฒนา  
บุคลากร  พัฒนาการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรของส่วนราชการพัฒนาการบริการบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด 
ด้านการเป็นต้นแบบและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันสามารถบรรลุเป้าหมายด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี  
หรือการเป็นต้นแบบของผู้บริหารและบุคลากรของส่วนราชการ เพ่ือน าไปสู่องค์กรขีดสมรรถนะสูง 
  การริเริ่มพัฒนางานบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านแผนที่ด้วยระบบ Web Map Service มีแนวทางปฏิบัติ 
สอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ ของรัฐบาล โดยให้บริการข้อมูลแบบไม่ต้องร้องขอ ผ่านระบบ 
อินเตอร์เน็ต โดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ร่วมกับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาและการเสียสละเวลาของก าลังพล  
รวมทั้งการบริหารการปฏิบัติที่มีระบบและ มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนส่งผลให้การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
และผลงานที่ได้มีคุณภาพ ซึ่งสามารถให้บริการได้ตลอดเวลา เป็นการน าข้อมูลด้านแผนที่ทางทะเลให้บริการ 
สู่ผู้รับบริการอย่างกว้างขวาง 
  เอกสารอ้างอิง 
  ไม่ระบุ 
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