
 

 

 

 

 

แผนแม่บทการขับเคลื่อนกองทัพอากาศให้เปน็องค์การแห่งการเรียนรู้  
พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 

 
และ 

 

แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 
 

 

 

 

 

 

โดย 

คณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  
นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 











 

 

 

แผนแม่บทการขับเคลื่อนกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  
พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

โดย 

คณะกรรมการอํานวยการขับเคลื่อนกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
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บทนํา 

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ กําหนดให้ “ส่วนราชการต้องมีหน้าที่ในการพัฒนาความรู้ เพื่อให้มี
ลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ําเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และสามารถประมวลผลความรู้ ในด้านต่าง ๆ เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้ถูกต้อง 
รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริม และพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการ” และเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) กําหนดให้ส่วนราชการนําไปใช้เป็นเครื่องมือในการจัดดําเนินการของส่วนราชการ เพื่อยกระดับ 
การบริหารจัดการส่วนราชการ เพื่อให้ส่งมอบคุณค่าที่ดีขึ้นทั้งผลผลิตและบริการให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตอบสนองต่อเป้าหมายของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ด้วย 
  กองทัพอากาศตระหนักถึงความสําคัญดังกล่าว จึงจัดทําแผนแม่บทการขับเคลื่อนกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ซึ่งมีการวิเคราะห์
จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) จากการดําเนินการตามแผนแม่บทการจัดการความรู้ เพื่อเสริมสร้างกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  
พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ และพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเรื่อง “Thailand 4.0” และแนวโน้มการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุค HR 4.0 รวมทั้งนโยบาย 
ผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ นโยบายทั่วไป ด้านกําลังพล ข้อ ๑.๕ นําหลักการการจัดการความรู้มาใช้ยกระดับกําลังพลกองทัพอากาศ ให้มีขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน เพื่อมุ่งสู่การเป็นกองทัพอากาศแห่งการเรียนรู้ ซึ่งผู้บัญชาการทหารอากาศได้มอบนโยบายการพัฒนาศักยภาพของกําลังพล
กองทัพอากาศแบบบูรณาการ ในการสัมมนา “กองทัพอากาศรวมพลัง สร้างสรรค์ความดี มีผลงานคุณภาพ สืบสานปณิธานพ่อหลวง” เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
ณ ห้องบรรยายกองบัญชาการกองทัพอากาศ คือ ขอให้กําลังพลทุกหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ประพฤติปฏิบัติตามค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ ร่วมสร้างองค์ความรู้หลัก เพื่อ
เป็นพื้นฐานให้สามารถมุ่งไปสู่การเกิดนวัตกรรมในการทํางาน ร่วมสร้างชุมชนนักปฏิบัติ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนนักปฏิบัติสายวิทยาการเดียวกันและแบบข้ามสายงาน  
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลงานโดยคาดหวังถึงจุดสุดท้าย คือ มีนวัตกรรมขององค์การในอนาคต ซึ่งจะเชื่อมโยงกับการประเมิน
สมรรถนะกําลังพล และการมีจิตสํานึกทางสังคมในการให้บริการของกําลังพล เพื่อส่งผลต่อภาพลักษณ์กองทัพอากาศในความพร้อมปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มความสามารถ รวมถึง
การบริการประชาชน สังคมและประเทศชาติ 
  ทั้งนี้ แผนแม่บทการขับเคลื่อนกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ จะเป็นพื้นฐานสําคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของกําลังพลทหารอากาศ 
ทุกคน และสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการด้านการจัดการความรู้ประจําปี  
  
 
 

 
 
 



๒ 
 

นิยามและสัญลักษณ์ต่างๆ ในแผนแม่บท  

  - หน่วยงานกองทัพอากาศ หมายถึง หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ จํานวน ๔๑ หน่วยงาน และหน่วยงานอื่น ๆ ของกองทัพอากาศที่จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ด้านการขับเคลื่อนกองทัพอากาศสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ในแต่ละปีงบประมาณ 
 - งาน หมายถึง การดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ หรือกลุ่มกิจกรรมที่ดําเนินการเชิงบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนด  
  - กิจกรรม หมายถึง การดําเนินกิจกรรมในลักษณะที่ไม่ซับซ้อน ซึ่งสามารถดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยความรับผิดชอบของหน่วยงานเดียว  

  - เครื่องหมาย “ �” หมายถึง มีการดําเนินการตามโครงการ งาน หรือกิจกรรมที่กําหนด โดยใช้งบประมาณหน่วยงานหรือแหล่งงบประมาณอื่น ๆ  

  - เครื่องหมาย “ xxx ” หมายถึง มีงบประมาณดําเนินการในแต่ละปีงบประมาณ ทั้งนี้ มิได้ระบุวงเงินในแผนแม่บทฉบับนี้  
  - เครื่องหมาย “ - ” หมายถึง ไม่มีข้อมูลปัจจุบัน (Base Line) เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดใหม่หรือตัวชี้วัดที่มีการปรับปรุงใหม่  
 - ตัวหนังสือที่เป็น “ตัวเอียง” หมายถึง โครงการ งาน หรือกิจกรรมที่กําหนดมีความเชื่อมโยงกับแผนแม่บทด้านอื่น 

 

ความเชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี  

  ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) เน้น “สาน” ต่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง “เสริม” เพิ่มขีดความสามารถกําลังทางอากาศให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  
และ “สร้าง” ความเข้มแข็งในมิติไซเบอร์(Cyber Domain) เพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามด้านไซเบอร์ที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนริเริ่มและวางรากฐานมิติอวกาศ 
(Space Domain) เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยคุกคามที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นในอนาคต กองทัพอากาศมุ่งมั่นพัฒนากําลังพลให้สอดคล้องตามแนวทางทหารฉลาด อาวุธ
ฉลาด และกลยุทธ์ฉลาด เพื่อให้มั่นใจว่า กองทัพอากาศพร้อมปฏิบัติภารกิจในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มความสามารถ และเป็น
กองทัพอากาศชั้นนําในภูมิภาคได้อย่างภาคภูมิ ซึ่งแผนแม่บทการขับเคลื่อนกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔  ฉบับนี้ มีความเชื่อมโยงกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ ๒: เสริมสร้างสมรรถนะและความพร้อมในการป้องกันประเทศ  
     กลยุทธ์ที่ ๒.๑๔ เสริมสร้างกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้   
                      วัตถุประสงค์ เพื่อให้กองทัพอากาศเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน พร้อมมุ่ง สู่สังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society)   
    กลยุทธ์ที่ ๒.๑๖ พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
                         วัตถุประสงค์ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระบวนการทํางาน บุคลากร และหน่วยงานของกองทัพอากาศ เพื่อสนับสนุนการ 
                      ปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ปลอดภัย และทันต่อสถานการณ์ 
 
 



๓ 
 

แผนแม่บทการขับเคลื่อนกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 

  การจัดทําแผนแม่บทการขับเคลื่อนกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการดําเนินงานของทุกหน่วยงาน
กองทัพอากาศอย่างต่อเนื่อง มีวิธีดําเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งแผนแม่บท การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลดังนี้ 
   ๑. ทบทวนผลการดําเนินงาน จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคในการดําเนินงานตามแผนแม่บทการเสริมสร้างกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๖๐  
    ๒.  จัดทําร่างแผนแม่บทการขับเคลื่อนกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ และร่างแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนกองทัพอากาศให้เป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
   ๓.  คณะกรรมการอํานวยการและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ร่วมพิจารณา  
ให้ข้อเสนอแนะ และปรับปรุง รวมทั้งพิจารณาการประยุกต์หลักการของนักวิชาการด้านการจัดการความรู้ และการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ที่นํามาใช้เป็นกรอบแนวคิด เพื่อให้
เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 
   ๔.  ขออนุมัติใช้แผนแม่บทการขับเคลื่อนกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนกองทัพอากาศให้เป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
     ๕.  ประชาสัมพันธ์แผนแม่บทการขับเคลื่อนกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนกองทัพอากาศให้เป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้ผู้บังคับบัญชาและกําลังพลทุกระดับรับรู้ รับทราบแนวทางการดําเนินงาน  
 ๖.  กําลังพลทุกหน่วยงานดําเนินงานตามแผนแม่บทการขับเคลื่อนกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนกองทัพอากาศให้เป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้รายปีงบประมาณ 
    ๗.  คณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบการจัดการความรู้ระดับหน่วยงานและระดับกองทัพอากาศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม      
ที่วางไว้ ตามวงรอบที่กําหนด  
    ๘.  หน่วยงานกองทัพอากาศคัดเลือกผลงานคุณภาพ เพื่อส่งประกวดในระดับกองทัพอากาศ ตามเกณฑ์การตัดสินผลงานที่เสริมสร้างกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่ง 
การเรียนรู้ ที่กองทัพอากาศกําหนด 
 ๙.  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานคุณภาพที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรมของหน่วยงานกองทัพอากาศ ในงานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรม
คุณภาพ ตามวงรอบที่กําหนด  
 ๑๐.  รายงานผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณที่ดําเนินการ เสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น และจัดทําแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนกองทัพอากาศให้เป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ในปีงบประมาณถัดไป  

 
 



  ๔ 
 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการจัดทําแผนแม่บทการขับเคลื่อนกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ประกอบด้วย 

  ๑. หลักการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ หมวด ๓ มาตรา ๑๑ โดยพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้กําหนดหลักการ  
ให้ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ําเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติ คือ  ๑) ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
๒) ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป  ๓) ต้องมีการ
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการ เพื่อให้ทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลา มีความสามารถ
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมีคุณธรรม  ๔) ต้องสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อนํามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติ
ราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ    
  ๒. เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) พ.ศ.๒๕๕๘ ที่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการองค์การของหน่วยงานภาครัฐ และใช้ประกอบการ
พิจารณารางวัลคุณภาพในการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ โดยสามารถส่งมอบคุณค่าผลงานที่ดีขึ้น ได้รับความนิยมชมชอบจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกิดภาพลักษณ์ที่ดี 
และมีโอกาสส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของส่วนราชการอื่น ๆ โดยการแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพื่อเป็นแบบอย่างในการนําไปประยุกต์ใช้ให้ประสบผลสําเร็จ
เช่นเดียวกัน โดยหมวด ๔ กําหนดเรื่อง การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นการประเมินทางเลือก รวบรวม วิเคราะห์ จัดการและปรับปรุงข้อมูลและสารสนเทศและ 
การจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงผลการดําเนินการขององค์การ 
   ๓. ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กลยุทธ์ที่ ๒.๑๔ เสริมสร้างกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และกลยุทธ์ที่ ๒.๑๖ 
พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๔. นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ ด้านกําลังพล ข้อ ๑.๕ นําหลักการการจัดการความรู้มาใช้ยกระดับกําลังพลกองทัพอากาศ ฯ 
    ๕. บูรณาการหลักการและแนวคิดของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๓ ท่านได้แก่ Peter Senge (๑๙๙๐) ที่มีความเชื่อว่า หัวใจของการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้อยู่ที่ 
การเสริมสร้างวินัย ๕ ประการ (วิสัยทัศน์ร่วม แบบแผนความคิด ความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง การเรียนรู้ของทีมงาน และการคิดอย่างเป็นระบบ) ในรูปของการนําไปปฏิบัติให้เกิดผลจริงจัง 
แก่บุคคล ทีม และองค์การอย่างต่อเนื่องในทุกระดับ ได้แก่ David A. Gavin (๑๙๙๓) ซึ่งเสนอหลัก ๕ ประการในการพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ ได้แก่ การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  
การทดลองทําสิ่งต่าง ๆ ด้วยวิธีการใหม่ ๆ การเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเองและเรื่องราวในอดีต การเรียนรู้จากประสบการณ์และวิธีการที่ดีที่สุดของผู้อื่น การถ่ายทอดความรู้ 
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ, Michael J. Marquardt (๑๙๙๔) ที่กล่าวถึงองค์ประกอบจําเป็น ๕ ประการที่จะเปลี่ยนองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ว่าประกอบด้วย  
การสร้างพลวัตในการเรียนรู้ การปฏิรูปองค์การสู่ความเป็นเลิศในการเรียนรู้ การเอื้ออํานาจและสนับสนุนให้บุคลากรประสบความสําเร็จ การจัดการองค์ความรู้ในองค์การ และการเพิ่ม
ความสามารถของเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ 
   การนําหลักการและแนวคิดดังกล่าว มากําหนดเป็นกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนฯ ให้เป็นบริบทของหน่วยงานกองทัพอากาศ ตามแสดงในแผนภาพหน้า ๕ 
 

         



                   

 
 
 
 
 
 
 
 

           

 

 

 

 

 

 

                                       
 
 
 
 
               

แผนภาพ “กรอบแนวคิดแผนแม่บทการขับเคลื่อนกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔”

กลยุทธ์ ๒.๑๔ RTAF LO  กลยุทธ์ ๒.๑๖ ยุทธศาสตร์ ทอ. ๒๐ปี 

๕ 

 

Strategic 
Themes ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างสมรรถนะและความพร้อมในการป้องกันประเทศ 

Vision กองทัพอากาศชั้นนําในภูมิภาค (One of the Best Air Forces in ASEAN)
พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.๒๕๔๖ หมวด ๓ มาตรา ๑๑ 
การนําหน่วยราชการไปสู่การเป็น  

องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

นโยบาย ผบ.ทอ.ปี ๖๐ - ๖๑  
นโยบายเฉพาะด้านกําลังพล ข้อ ๑.๕ 
“นําหลักการการจัดการความรู้มาใช้
ยกระดับขีดความสามารถกําลังพล

กองทัพอากาศ” 

Ends 

Ways 

Means 
 

Committee คณก.อํานวยการขับเคลื่อนกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ & คณอก.KM/ICT/ตัดสินผลงานคุณภาพ

ผลสัมฤทธิ์ที่ตอบสนองกลยุทธ์ เป้าหมายและสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ / ผลสําเร็จตามตัวชี้วัดที่กําหนด

Information and Communication Technology
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Finance
งบประมาณ

Human Resource Development 
การพัฒนากําลังพล 

การจัดการความรู้ 
พัฒนาระบบ ICT รองรับ KM สู่
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

การปรับเปลี่ยน
หน่วยงานสู่ LO 

Innovation
นวัตกรรม

กองทัพอากาศเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๔

แบบฟอร์ม/แบบประเมินต่างๆ

ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กลยุทธ์ที่ ๒.๑๔ 
“เสริมสร้างให้กองทัพอากาศเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง กลยุทธ์ที่ ๒.๑๖ พัฒนา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร

แผนงาน
โครงการ 

เสริมพลังอํานาจกําลังพล 
ในการขับเคลื่อนสู่ LO

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA)  

พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๔ 

การสร้างการเรียนรู้   
อย่างต่อเนื่อง

 

แนวคิดการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของ

นักพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์    

 

 Peter M. Senge 
David A. Gavin       

Michael J. Marquart 
 

วิสัยทัศน์กองทัพอากาศ

กองทัพอากาศแห่งการเรียนรู้ 

องค์ความรู้ แนวปฏิบัติที่ดี นวัตกรรม 

สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกกองทัพอากาศ 

การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ การจัดการความรู้ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ หน่วยงาน กําลังพล การเรียนรู้ICT



       ๖ 
 

   การกําหนดวิสัยทัศน์  นโยบาย และพันธกิจการจัดการความรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทํากลยุทธ์การขับเคลื่อนกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ดังนี้ 
วิสัยทัศน์  
      “กองทัพอากาศเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๔” (RTAF Sustainable Learning Organization in 2021) 
       กองทัพอากาศเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน หมายถึง กองทัพอากาศมีขีดความสามารถในการสร้างและใช้องค์ความรู้ที่ถูกต้อง จนเกิดแนวปฏิบัติที่ดีและนวัตกรรม 
ในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง เทคโนโลยี และภัยคุกคาม ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  

นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ด้านการพัฒนาศักยภาพของกําลังพลกองทัพอากาศแบบบูรณาการ ซึ่งให้ไว้ในการสัมมนา “กองทัพอากาศรวมพลัง สร้างสรรค์ความดี มีผลงาน
คุณภาพ สืบสานปณิธานพ่อหลวง” เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องบรรยายกองบัญชาการกองทัพอากาศ 
 ๑. สานต่อการส่งเสริมให้กําลังพลทุกหน่วยงานกองทัพอากาศ ร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์การ ด้วยการประพฤติปฏิบัติตามค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ 
 ๒. เสริมขีดความสามารถของกําลังพลให้สามารถสร้างองค์ความรู้ที่เป็นภารกิจหลัก/ภารกิจรองของหน่วยงาน เพื่อเป็นพื้นฐานการต่อยอดสู่นวัตกรรม 
 ๓. สร้างความเข้มแข็งของชุมชนนักปฏิบัติให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสายวิทยาการและแบบข้ามสายงาน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลงาน 
 ๔. พัฒนาและใช้ประโยชน์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อรองรับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ระดับหน่วยงานและระดับกองทัพอากาศ 
 ๕. สนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของทุกหน่วยงานกองทัพอากาศ 

พันธกิจ 
 ๑. ส่งเสริมการขับเคลื่อนหน่วยงานกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้การประพฤติปฏิบัติตามค่านิยมหลักของกองทัพอากาศในกําลังพล 
ทุกระดับ 
 ๒. เสริมสร้างศักยภาพกําลังพลในการทําหน้าที่ทีมนําการขับเคลื่อนหน่วยงานกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
 ๓. สนับสนุนการทํางานเป็นทีมของกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ให้เข้มแข็ง เพื่อใช้กระบวนการการจัดการความรู้ในการร่วมสร้างผลงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีและนวัตกรรม 
ให้กับกองทัพอากาศอย่างต่อเนื่อง 
 ๔. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) รองรับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๕. เสริมสร้างวัฒนธรรมหน่วยงานกองทัพอากาศให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ คือ เสริมสร้างสมรรถนะและความพร้อมในการป้องกันประเทศ โดยกําหนด
กลยุทธ์ที่ ๒.๑๔ เสริมสร้างกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และกลยุทธ์ที่ ๒.๑๖ พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

 
 



๗ 
 

ประเด็นกลยุทธ์ (Strategic Theme) : เสริมสร้างกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

วัตถุประสงค์ 

     �  เพื่อให้กองทัพอากาศเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  

เป้าหมาย  กองทัพอากาศเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ  
  ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานขับเคลื่อนหน่วยงานกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
 

คําอธิบายตัวชี้วัด 
  ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานขับเคลื่อนหน่วยงานกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ประเมินจากภาพรวมของการดําเนินการใน ๕ กลยุทธ์ย่อย โดย
ทุกหน่วยงานกองทัพอากาศ มีการดําเนินการได้สําเร็จทุกกลยุทธ์ย่อยตามเกณฑ์การประเมินที่กองทัพอากาศกําหนด  
    กลยุทธ์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ๕ กลยุทธ์ย่อย ประกอบด้วย 
   กลยุทธ์ย่อยที่ ๑  ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนหน่วยงานกองทัพอากาศสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 
   กลยุทธ์ย่อยที่ ๒  เสริมสร้างการเอื้ออํานาจกําลังพลกองทัพอากาศในการขับเคลื่อนสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 
   กลยุทธ์ย่อยที่ ๓  สนับสนุนให้หน่วยงานกองทัพอากาศดําเนินการจดัการความรู้ 
  กลยุทธ์ย่อยที่ ๔  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รองรับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
  กลยุทธ์ย่อยที่ ๕  สนับสนุนการสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 
 

 
 

    
                 

 
 



๘ 
 

กลยุทธ์ย่อย เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความสําเร็จ เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/นกข. และการประเมินตัวชี้วัด 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๑  ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนหน่วยงานกองทัพอากาศสู่องค์การแห่งการเรียนรู้   

วัตถุประสงค์ 

 �  เพื่อให้หน่วยงานกองทัพอากาศ มีการปรับเปลี่ยนหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ตามเกณฑ์การประเมินที่กองทัพอากาศกําหนด 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

เป้าหมาย (ร้อยละ/ระดับ
ความสําเร็จ)/ปีงบประมาณ) ข้อมูลพื้นฐาน 

ปีงบประมาณ ๖๐
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ(บาท)/ปี 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/
หน่วยเกี่ยวข้อง 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

หน่วยงาน ทอ.      
ดําเนินการปรับเปลี่ยน
หน่วยงานสู่การเป็น
องค์การแห่งการ
เรียนรู้ 

ระดับความสําเร็จของ
หน่วยงาน ทอ . ที่มีการ
ปรับเปลี่ยนหน่วยงานสู่
องค์การแห่งการเรียนรู้ 
ผ่านเกณฑ์ประเมินที่ ทอ.
กําหนด 

๓ ๔ ๔.๕ ๕ ๔.๖๔ 
(วัดเชิงปริมาณ) 

สัมมนาสรุปผลการ
ขับเคลื่อนการจัดการ
ความรู้สําหรับผู้บริหาร
ระดับสูงและการกําหนด
ทิศทางการขับเคลื่อน      
สู่การเป็นองค์การ 
แห่งการเรียนรู ้

  ปี ๖๑ = ไม่ใช้ งป.   
ปี ๖๒ =  xx,xxx       
ปี ๖๓ =  xx,xxx      
ปี ๖๔ =  xx,xxx 

- คณอก.ขับเคลื่อน ฯ       
- หน่วยงาน ทอ.             
- จร.ทอ.                    
- สพร.ทอ.                   
- กคพ.สปพ.กพ.ทอ. 

 

การประเมินตัวชี้วัด 
 

     ระดับความสําเร็จของหน่วยงานกองทัพอากาศ ที่มีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ ผ่านเกณฑ์ประเมินที่กองทัพอากาศกําหนด คิดจากจํานวนหน่วยงาน
กองทัพอากาศที่ดําเนินการผ่านเกณฑ์ประเมินที่กองทัพอากาศกําหนดครบทุกข้อ นําไปเทียบบัญญัติไตรยางศ์กับจํานวนหน่วยงานกองทัพอากาศทั้งหมด  

 
 

 

 
 



๙ 

 
กลยุทธ์ย่อยที่ ๒  เสริมสร้างการเอื้ออํานาจกําลังพลกองทัพอากาศในการขับเคลื่อนสู่องค์การแห่งการเรียนรู้  

วัตถุประสงค์     

� �  เพื่อให้หน่วยงานกองทัพอากาศดําเนินการเสริมสร้างการเอื้ออํานาจกําลังพลกองทัพอากาศในการขับเคลื่อนสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ ตามเกณฑ์การประเมิน 

ของกองทัพอากาศ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

เป้าหมาย (ร้อยละ/ระดับ
ความสําเร็จ)/ปีงบประมาณ) ข้อมูลพื้นฐาน 

ปีงบประมาณ ๖๐
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ(บาท)/ปี 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/
หน่วยเกี่ยวข้อง 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

สนับสนุนให้หน่วยงาน
ทอ.เสริมสร้าง 
การเอื้ออํานาจและ
สนับสนุนกําลังพล     
ทุกระดับให้มีความรู้
และปฏิบัติงานได้สําเร็จ 

ระดับความสําเร็จ 
ของหน่วยงาน ทอ. 
ที่เสริมสร้างการเอื้อ
อํานาจกําลังพล ในการ
ขับเคลื่อนสู่องค์การแห่ง
การเรียนรู้ ผ่านเกณฑ์
ประเมินที่ ทอ.กําหนด 

๓ ๔ ๔.๕ ๕ ๔.๕๕ 
(วัดเชิงปริมาณ) 

โครงการสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการการสร้าง
วิทยากรเครือข่าย 
การจัดการความรู้ 
 
              

ปี ๖๑ = ๕๖,๕๙๐      
(๒ วัน x ๘๔ คน)      
ปี ๖๒ = xxx,xxx      
ปี ๖๓ = xxx,xxx      
ปี ๖๔ = xxx,xxx      

(๔ วัน x ๑๐๐ คน)/ปี 

- คณอก.ขับเคลื่อน ฯ       
- หน่วยงาน ทอ.             
- จร.ทอ.                    
- สพร.ทอ.                   
- กคพ.สปพ.กพ.ทอ. 

 

การประเมินตัวชี้วัด 
 

     ระดับความสําเร็จของหน่วยงานกองทัพอากาศ ที่เสริมสร้างการเอื้ออํานาจกําลังพล ในการขับเคลื่อนสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ ผ่านเกณฑ์ประเมินที่กองทัพอากาศ
กําหนด คิดจากจํานวนหน่วยงานกองทัพอากาศที่ดําเนินการผ่านเกณฑ์ประเมินที่กองทัพอากาศกําหนดครบทุกข้อ นําไปเทียบบัญญัติไตรยางศ์กับจํานวนหน่วยงานกองทัพอากาศ
ทั้งหมด  
 
 

 

 



                          ๑๐ 
 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๓  สนับสนุนให้หน่วยงานกองทัพอากาศดําเนินการจัดการความรู้ 

วัตถุประสงค์ 

     �  เพื่อให้หน่วยงานกองทัพอากาศดําเนินการสนับสนุนให้หน่วยงานกองทัพอากาศดําเนินการจัดการความรู้ ตามเกณฑ์การประเมินของกองทัพอากาศ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เป้าหมาย (ร้อยละ/ระดับ

ความสําเร็จ)/ปีงบประมาณ) 
ข้อมูลพื้นฐาน 

ปีงบประมาณ ๖๐
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ(บาท)/ปี 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/
หน่วยเกี่ยวข้อง 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

หน่วยงาน ทอ.
ดําเนินการจัดการ
ความรู้ทั่วทั้ง
หน่วยงาน 

๑. ระดับความสําเร็จของ
หน่วยงาน ทอ. ที่ดําเนิน 
การจัดการความรู้  
ผ่านเกณฑ์ประเมินที่ ทอ.
กําหนด 

๓ ๔ ๔.๕ ๕ ๔.๕๙ 
(วัดเชิงปริมาณ) 

โครงการสัมมนาการ
จัดการความรู้ นวัตกรรม
และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพกองทัพอากาศ  

ปี ๖๑ = ๘๓,๐๐๐      
(๒ วัน x ๑๒๐ คน)     
ปี ๖๒ = xxx,xxx      
ปี ๖๓ = xxx,xxx      
ปี ๖๔ = xxx,xxx      

(๒ วัน x ๑๕๐ คน)/ปี 

- คณอก.ขับเคลื่อน ฯ       
- หน่วยงาน ทอ.             
- จร.ทอ.                    
- สพร.ทอ.                   
- กคพ.สปพ.กพ.ทอ. 

๒. ร้อยละของหน่วยงาน 
ทอ.ที่สร้างสรรค์ผลงาน
คุณภาพที่เป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดี/นวัตกรรม และ
นําไปใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงาน 

๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ ๔๐.๕          
(๑๗/๔๒หน่วย  
วัดตามเกณฑ์ 

การตัดสินผลงาน
ที่เสริมสร้าง ทอ.
ให้เป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้) 

กิจกรรมของหน่วยงาน 
ทอ.เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน
คุณภาพเป็นแนวปฏิบัติที่
ดี/นวัตกรรม และนําไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติ 
งาน และการคัดเลือก
ผลงานส่งประกวด 

 คณอก.ขับเคลื่อน ฯ         
- หน่วยงาน ทอ.             
- คณอก.ตัดสินผลงานฯ    
- กคพ.สปพ.กพ.ทอ. 

การประเมินตัวชี้วัด 
    ๑. ระดับความสําเร็จของหน่วยงานกองทัพอากาศที่ดําเนินการจัดการความรู้ ผ่านเกณฑ์ประเมินที่กองทัพอากาศกําหนด คิดจากจํานวนหน่วยงานกองทัพอากาศ 
ที่ดําเนินการจัดการความรู้ผ่านเกณฑ์ประเมินที่กองทัพอากาศกําหนดครบทุกข้อ นําไปเทียบบัญญัติไตรยางศ์กับจํานวนหน่วยงานกองทัพอากาศทั้งหมด  
     ๒. ร้อยละของหน่วยงานกองทัพอากาศ ที่สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม และนําไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน คิดจากจํานวนหน่วยงาน
กองทัพอากาศ ที่สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพฯ ผ่านเกณฑ์การตัดสินผลงานที่เสริมสร้างกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นําไปเทียบบัญญัติไตรยางศ์กับจํานวน
หน่วยงานกองทัพอากาศทั้งหมด  



               ๑๑ 
 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๔  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรองรับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

วัตถุประสงค์   

� �  เพื่อให้หน่วยงานกองทัพอากาศดําเนินการให้กําลังพลมีการเรียนรู้ และใช้งานระบบงานการจัดการความรู้กองทัพอากาศอย่างต่อเนื่อง ตามเกณฑ์การประเมินของ

กองทัพอากาศ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เป้าหมาย (ร้อยละ/ระดับ

ความสําเร็จ)/ปีงบประมาณ) 
ข้อมูลพื้นฐาน 

ปีงบประมาณ ๖๐
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ
(บาท)/ปี 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/
หน่วยเกี่ยวข้อง 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

๑. หน่วยงาน ทอ. 
มีการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ และส่งเสริม
การใช้งานระบบงานการ
จัดการความรู้ ทอ. 
ทั้งระดับหน่วยงาน  
และระดับ ทอ. 

ระดับความสําเร็จของ
หน่วยงาน ทอ.  
ที่ใช้งานระบบงาน 
การจัดการองค์ความรู้ 
ทอ. ผ่านเกณฑ์ประเมิน 
ที่ ทอ.กําหนด 

๓ ๔ ๔.๕ ๕ ๔.๔๑ 
(วัดเชิงปริมาณ) 

เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้
ระบบงานการจัดการความรู้ ทอ. (ทอ.
จ้างพัฒนา) ทั้งระดับหน่วยงาน ทอ. 
(Org.KM Web Portal) และระดับ 
ทอ. (RTAF KM Web Portal) ตาม
แนวทางที่ ทอ.กําหนด 

 - คณอก.ขับเคลื่อน ฯ       
- หน่วยงาน ทอ.             
- คณอก.พัฒนาระบบ
สารสนเทศฯ                 
- จร.ทอ.                    
- สพร.ทอ.                   
- กคพ.สปพ.กพ.ทอ. 

๒. มีแผนงานรองรับการ
พัฒนาระบบงานการ
จัดการความรู้ในอนาคต 

มีแผนพัฒนาระบบ งาน
การจัดการความรู้ ทอ. 
ระยะที่ ๒  
(พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) 

- - - - อนุมัติโครงการ  
จัดหารระบบงาน
การจัดการความรู้
ทอ.ปี งป.๖๐ 

จัดทําแผนพัฒนาระบบงานการจัดการ
ความรู้กองทัพอากาศ ระยะที่ ๒  
(พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๖๘) ระหว่างการใช้
งานระบบฯ ที่ ทอ.จัดหา ในปีที่ ๔) 

ปีงบประมาณ 
๖๕x,xxx,xxx 

 

การประเมินตัวชี้วัด 
     ๑. ระดับความสําเร็จของหน่วยงานกองทัพอากาศที่ ใช้งานระบบการจัดการองค์ความรู้กองทัพอากาศ ผ่านเกณฑ์ประเมินที่กองทัพอากาศกําหนด คิดจาก
จํานวนหน่วยงานกองทัพอากาศ ที่ใช้งานระบบการจัดการองค์ความรู้กองทัพอากาศ  ผ่านเกณฑ์ประเมินที่กองทัพอากาศกําหนดครบทุกข้อ นําไปเทียบบัญญัติไตรยางศ์ 
กับจํานวนหน่วยงานกองทัพอากาศทั้งหมด  
     ๒. แผนพัฒนาระบบงานการจัดการความรู้กองทัพอากาศ ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๖๘) หลังการใช้งานครบปีที่ ๔ 

 

                 



 ๑๒ 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๕  สนับสนุนการสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง   
วัตถุประสงค์    

  �  เพื่อให้หน่วยงานกองทัพอากาศดําเนินการสนับสนุนการสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตามเกณฑ์การประเมินของกองทัพอากาศ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

เป้าหมาย (ร้อยละ/ระดับ
ความสําเร็จ)/ปีงบประมาณ) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
ปีงบประมาณ ๖๐ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ(บาท)/ปี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ/

หน่วยเกี่ยวข้อง 
๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

หน่วยงาน ทอ.
ดําเนินการ
สนับสนุนการสร้าง
การเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 

๑. ระดับความสําเร็จของ
หน่วยงาน ทอ.  
ที่ดําเนินการสนับสนุน 
การสร้างการเรียนรู้ 
อย่างต่อเนื่อง ผ่านเกณฑ์
ประเมินที่ ทอ.กําหนด 

๓ ๔ ๔.๕ ๕ ๔.๔๒ 
(วัดเชิงปริมาณ) 

โครงการส่งเสริมกิจกรรม 
การจัดการความรู้ 
นวัตกรรมและกิจกรรมการ
พัฒนาคุณภาพงาน ทอ. 

ปี ๖๑ = ๗๑๔,๐๐๐     
(๑๗,๐๐๐ X ๔๒ หน่วย)  

ปี ๖๒ = x,xxx,xxx     
ปี ๖๓ = x,xxx,xxx     
ปี ๖๔ = x,xxx,xxx     

(xx,xxx) x จํานวนหน่วย

- คณอก.ขับเคลื่อน ฯ       
- หน่วยงาน ทอ.             
- จร.ทอ.                    
- สพร.ทอ.                   
- กคพ.สปพ.กพ.ทอ. 

๒.ร้อยละของกลุ่มชุมชน
นักปฏิบัติ (CoP) ของ
หน่วยงาน ทอ.ที่สร้าง
ผลงาน ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินแนวปฏิบัติที่ดี/
นวัตกรรมได้คะแนน       
มากว่าร้อยละ ๘๐    

๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ ๖๘.๒ 
(๓๐/๔๔หน่วย)   
วัดตามเกณฑ์ 

การตัดสินผลงานฯ ที่
กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ 

(CoP) ร่วมสร้างผลงาน
ผ่านเกณฑ์การตัดสินฯ

กิจกรรมของหน่วยงาน 
ทอ.เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน
คุณภาพเป็นแนวปฏิบัติที่
ดี/นวัตกรรม และนําไปใช้
ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงาน และคัดเลือก
ผลงานส่งประกวด

 - คณอก.ขับเคลื่อน ฯ       
- หน่วยงาน ทอ.             
- คณอก.ตัดสินผลงานฯ    
- กคพ.สปพ.กพ.ทอ. 

การประเมินตัวชี้วัด        
    ๕.๑  ร้อยละความสําเร็จของหน่วยงานกองทัพอากาศที่สนับสนุนการสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ผ่านเกณฑ์ประเมินที่กองทัพอากาศกําหนด คิดจากจํานวนหน่วยงาน
กองทัพอากาศ ที่สนับสนุนการสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ผ่านเกณฑ์ประเมินที่กองทัพอากาศกําหนดครบทุกข้อ นําไปเทียบบัญญัติไตรยางศ์กับจํานวนหน่วยงานกองทัพอากาศทั้งหมด  
   ๕.๒ ร้อยละของกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ของหน่วยงานกองทัพอากาศที่สร้างผลงาน ผ่านเกณฑ์การประเมินแนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรมได้คะแนนมากกว่าร้อยละ ๘๐ 

คิดจากจํานวนกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติที่เสนอผลงานคุณภาพด้วยกระบวนการจัดการความรู้ส่งประกวดระดับกองทัพอากาศผ่านเกณฑ์การตัดสินผลงานคุณภาพกองทัพอากาศ 
ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ ๘๐ นําไปเทียบบัญญัติไตรยางศ์กับจํานวนกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวดในปีนั้นๆ  

 



        ๑๓ 
 

ปัจจัยสู่ความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนแม่บทการขับเคลื่อนกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 

  ปัจจัยสู่ความสําเร็จในการดําเนินการของหน่วยงาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนแม่บทการขับเคลื่อนกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
ประกอบด้วย 
 ๑. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับเห็นความสําคัญและให้การสนับสนุน รวมทั้งเป็นต้นแบบที่ดีในการดําเนินการขับเคลื่อนหน่วยงานสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
 ๒. กําลังพล รับรู้ รับทราบ และตระหนักถึงความสําคัญและความจําเป็น รวมทั้งมีส่วนร่วมในการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่กําหนด เพื่อขับเคลื่อน
หน่วยงานกองทัพอากาศไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้  
 ๓. การใช้งานระบบงานการจัดการความรู้ รวมทั้งการมีเครือข่ายการจัดการความรู้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกกองทัพอากาศ 
 ๔. การสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนรู้ ในการดําเนินตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ อย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งการให้รางวัลผลงาน 
ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินที่กองทัพอากาศกําหนด  
      ๕. การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการแบ่งปันความรู้ 
 ๖. การมีเกณฑ์การประเมินการขบัเคลื่อนหน่วยงานสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และสร้างผลงานการจัดการความรู้ที่มีคุณภาพ เพื่อใช้ในระบบติดตามประเมินผล
อย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม และสะท้อนความเป็นจริง รวมทั้งนําผลประเมินไปใช้ในการให้รางวัล/ผลตอบแทนระดับบุคคล ระดับทีมงาน และระดับหน่วยงานอย่างเป็นธรรม 

การติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลการดําเนินการมี ๒ ขั้นตอน ดังนี้ 
  ๑.  การติดตามกํากับงาน 
  วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามและกํากับการดําเนินงานว่าเป็นไปตามที่วางแผนไว้หรือไม่ ผลลัพธ์ที่ได้จากการดําเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้หรือไม่  
และมีปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานหรือไม่ อย่างไร 
  วิธีการ หน่วยงานกองทัพอากาศต้องดําเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กองทัพอากาศกําหนดไว้ในคู่มือประเมินการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
แล้วรายงานความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคในการดําเนินงานให้กรมกําลังพลทหารอากาศ ทุกวงรอบปีงบประมาณตามวัน เวลาที่กําหนด และรายงานตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการด้านการขับเคลื่อนหน่วยงานสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ให้สํานักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ ตามวงรอบที่กําหนดในแต่ละปี รวมถึงรับการตรวจเยี่ยม
ความก้าวหน้าการดําเนินงานของหน่วยงานกองทัพอากาศที่ต้องรับการตรวจเยี่ยม ณ ที่ตั้งหน่วย โดยกรมจเรทหารอากาศและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกองทัพอากาศให้เป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
 

 
 



๑๔ 
 
     ๒. การประเมินผลการดําเนินงาน 
  วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินระดับความสําเร็จในการดําเนินงานขับเคลื่อนหน่วยงานสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
  วิธีการ คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานการจัดการความรู้ ซึ่งรับผิดชอบในการจัดทําแผนงานและโครงการขับเคลื่อนหน่วยงานสู่การเป็นองค์การ 
แห่งการเรียนรู้ของหน่วยงาน สรุปรายงานผลสําเร็จของการขับเคลื่อนหน่วยงานสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ตาม ๕ องค์ประกอบพร้อมหลักฐานเชิงประจักษ์ เมื่อการดําเนินการเสร็จ 
ส่งให้กรมกําลังพลทหารอากาศ ทุกวงรอบปีงบประมาณ (ภายในสัปดาห์ที่ ๔ ของเดือนสิงหาคม)  

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
 ๑. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ จัดทําแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนกองทัพอากาศ 
ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ รายปีงบประมาณ กําหนดแนวทางในการดําเนินการ และกํากับติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผน 
 ๒. ฝ่ายเลขานุการ (กองควบคุมและพัฒนากําลังพล สํานักการปกครองและพัฒนากําลังพล กรมกําลังพลทหารอากาศ) ชี้แจงหรือให้คําแนะนําหน่วยปฏิบัติให้ทราบถึง
รายละเอียดของแผนแม่บทการขับเคลื่อนกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนกองทัพอากาศให้เป็นองค์การ 
แห่งการเรียนรู้ ประจําปีงบประมาณ  
  ๓. หน่วยงานกองทัพอากาศ ดําเนินการจัดการความรู้ โดยร่วมสร้างองค์ความรู้ที่เป็นภารกิจ/กระบวนงานหลัก ภารกิจ/กระบวนงานรอง งานสําคัญ/งานจําเป็น งานที่ได้รับ
มอบหมายพิเศษของหน่วย, กําหนดผู้รับผิดชอบในรูปคณะกรรมการหรือคณะทํางาน, จัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP), ใช้งานระบบงานการจัดการความรู้ที่กองทัพอากาศจัดสรรให้, 
จัดทําแผนการจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนหน่วยให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ตลอดจนกําหนดขอบเขตการจัดการความรู้ เป้าหมาย และปัจจัยแห่งความสําเร็จของหน่วย โดยมีแผนงานและโครงการที่สอดคล้องกับกรอบแผน 
ที่กําหนด ให้ความร่วมมือกับฝ่ายเลขานุการในการส่งกําลังพลของหน่วยเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ หรือให้การสนับสนุนอื่น ๆ ตามที่ได้รับการร้องขอ  
 ๔. การใช้งบประมาณตามแผนการขับเคลื่อนกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ หน่วยงานสามารถดําเนินการได้ ๓ แนวทาง ได้แก่ 
        ๔.๑ ใช้งบประมาณโดยขอบรรจุไว้ในโครงการศึกษาของกองทัพอากาศประจําปี ซึ่งต้องดําเนินการให้สอดคล้องตามวงรอบการจัดทําโครงการศึกษาตลอด
ระยะเวลาของแผน 
  ๔.๒ ใช้งบประมาณของหน่วยงาน ในกรณีที่หน่วยงานสามารถดําเนินการได้เอง 
  ๔.๓ ไม่ใช้งบประมาณ 
 ๕. การรายงานผลการดําเนินงาน หน่วยงานกองทัพอากาศที่เป็นหน่วยเจ้าของแผนงานและโครงการหรือผู้รับผิดชอบ รายงานผลการดําเนินงานขับเคลื่อนหน่วยงาน      
ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในรอบปีงบประมาณ ต่อประธานคณะกรรมการอํานวยการขับเคลื่อนกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมและกิจกรรพัฒนาคุณภาพ 
(รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็นประธาน) ผ่านกรมกําลังพลทหารอากาศ (กองควบคุมและพัฒนากําลังพล สํานักการปกครองและพัฒนากําลังพล กรมกําลังพลทหารอากาศ)  
ตามวงรอบที่กําหนดในแต่ละปีงบประมาณ (ภายในสัปดาห์ที่ ๔ ของเดือนสิงหาคม)  เพื่อนําเสนอต่อผู้บัญชาการทหารอากาศ ภายในสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือนกันยายน   

--------------------------------------------------- 



 

 

 
 

 

แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนกองทัพอากาศใหเปนองคการแหงการเรียนรู  

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

โดย 

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกองทัพอากาศใหเปนองคการแหงการเรียนรู นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 

 



สารบัญ 
 

เรื่อง หนา 

 บทนํา   ๑ 
 ตัวช้ีวัดในภาพรวม มาตรการ/วิธีการ และตัวช้ีวัดความสําเร็จในแตละกลยุทธยอย                  ๒ 

• กลยุทธยอยท่ี ๑  สงเสริมการปรับเปล่ียนหนวยงานกองทัพอากาศสูองคการแหงการเรียนรู   ๒ 

• กลยุทธยอยท่ี ๒  เสริมสรางการเอ้ืออํานาจกําลังพลในการขับเคล่ือนสูองคการแหงการเรียนรู             ๒ 

• กลยุทธยอยท่ี ๓  สนับสนุนใหหนวยงานกองทัพอากาศดําเนินการจัดการความรู                 ๓ 

• กลยุทธยอยท่ี ๔  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารรองรับการเปนองคการแหงการเรียนรู         ๔ 

• กลยุทธยอยท่ี ๕  สนับสนุนการสรางการเรียนรูอยางตอเนื่อง ๔ 
 การขับเคล่ือนกองทัพอากาศใหเปนองคการแหงการเรียนรู ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ ตาม ๕ กลยุทธยอย   ๕ 
 แนวทางการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการการขับเคล่ือนหนวยงานใหเปนองคการแหงการเรียนรู ประจาํปงบประมาณ ๒๕๖๑  ๙ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทนํา 

 ตามนโยบายผูบัญชาการทหารอากาศ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ นโยบายท่ัวไป ดานกําลังพล ขอ ๑.๕ นําหลักการการจัดการความรูมาใชยกระดับกําลังพล
กองทัพอากาศ ใหมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน เพ่ือมุงสูการเปนกองทัพอากาศแหงการเรียนรู และผูบัญชาการทหารอากาศ ไดมอบนโยบายการพัฒนา
ศักยภาพของกําลังพลกองทัพอากาศแบบบูรณาการในงาน “กองทัพอากาศรวมพลัง สรางสรรคความดี มีผลงานคุณภาพ สืบสานปณิธานพอหลวง” เม่ือวันจันทรท่ี  
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ หองบรรยายกองบัญชาการกองทัพอากาศ คือ ขอใหกําลังพลทุกหนวยงานกองทัพอากาศ ประพฤติปฏิบัติตามคานิยมหลักกองทัพอากาศ รวมสราง 
องคความรูหลักเปนพ้ืนฐาน ใหสามารถมุงไปสูการเกิดนวัตกรรมในการทํางาน รวมสรางชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูใน CoP  
สายวิทยาการและแบบขามสายงานผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลงานโดยคาดหวังถึงจุดสุดทายคือ มีนวัตกรรมขององคการในอนาคต ซ่ึงจะเชื่อมโยง
กับการประเมินสมรรถนะกําลังพล และการมีจิตสํานึกทางสังคมในการใหบริการของกําลังพล เพ่ือสงผลตอภาพลักษณกองทัพอากาศในการบริการประชาชน สังคมและประเทศชาติ นั้น 
     คณะกรรมการอํานวยการขับเคลื่อนกองทัพอากาศใหเปนองคการแหงการเรียนรู นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ ไดจัดทําแผนแมบท
การขับเคลื่อนกองทัพอากาศใหเปนองคการแหงการเรียนรู พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ซ่ึงมีความตอเนื่องมาจากแผนแมบทการจัดการความรูเพ่ือเสริมสรางกองทัพอากาศใหเปนองคการ
แหงการเรียนรู พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ และสอดคลองกับยุทธศาสตรกองทัพอากาศ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ ความพรอมในการปองกันประเทศ  
ในกลยุทธท่ี ๒.๑๔ เสริมสรางกองทัพอากาศใหเปนองคการแหงการเรียนรู และกลยุทธท่ี ๒.๑๖ พัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยกําหนดเปนกลยุทธยอย 
ในแผนแมบทฯ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ไว ๕ กลยุทธยอย แตละกลยุทธยอยมี ๕ มาตรการๆ และ ๑ ตัวชี้วัดความสําเร็จในภาพรวม ไดแก  
     กลยุทธยอยท่ี ๑  สงเสริมการปรับเปลี่ยนหนวยงานกองทัพอากาศสูองคการแหงการเรียนรู 
 กลยุทธยอยท่ี ๒  เสริมสรางการเอ้ืออํานาจกําลังพลในการขับเคลื่อนสูองคการแหงการเรียนรู 
 กลยุทธยอยท่ี ๓  สนับสนุนใหหนวยงานกองทัพอากาศดําเนินการจัดการความรู 
 กลยุทธยอยท่ี ๔  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรองรับการเปนองคการแหงการเรียนรู 
   กลยุทธยอยท่ี ๕  สนับสนุนการสรางการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
 เพ่ือใหการขับเคลื่อนกลยุทธยอยท้ัง ๕ กลยุทธ สามารถดําเนินการไดตามแผนแมบทการขับเคลื่อนกองทัพอากาศใหเปนองคการแหงการเรียนรู พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 
จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนกองทัพอากาศใหเปนองคการแหงการเรียนรู ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ เพ่ือใหทุกหนวยงานกองทัพอากาศ ๔๔ หนวยงาน (๔๑ หนวย 
ข้ึนตรงกองทัพอากาศ, สํานักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ, สํานักงานคลังสมองกองทัพอากาศ และ ศูนยการสงครามทางอากาศ) ใชเปนแนวทางการดําเนินงาน 
เพ่ือพัฒนาหนวยงานสูการเปนองคการแหงการเรียนรู อันจะนําไปสูการบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน “กองทัพอากาศเปนองคการแหงการเรียนรูอยางยั่งยืน ภายในป พ.ศ.๒๕๖๔” 
 
 

 
 



๒ 

 
ตัวช้ีวัดในภาพรวม มาตรการ/วิธีการ และตัวช้ีวัดความสําเร็จในแตละกลยุทธยอย 

   ตัวชี้วัดในภาพรวม คือ ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนหนวยงานกองทัพอากาศใหเปนองคการแหงการเรียนรู ซ่ึงคิดจากคาเฉลี่ยการประเมินระดับความสําเร็จ 
ของการดําเนินการตาม ๕ กลยุทธยอย ประกอบดวย 

กลยุทธยอยท่ี ๑  สงเสริมการปรับเปล่ียนหนวยงานกองทัพอากาศสูองคการแหงการเรียนรู  

มาตรการ 
       ๑.๑ หนวยงานกองทัพอากาศมี วิสัยทัศน /นโยบาย/แผนงาน/กลยุทธท่ีสงเสริมใหหนวยงานเปนองคการแหงการเรียนรู  
        ๑.๒ หนวยงานกองทัพอากาศมีการจัดโครงสรางหนวยงานท่ีใหความสําคัญในการทํางานเปนทีม และ/หรือเครือขาย สนับสนุนเวลาและโอกาสใหเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรูในการทํางานรวมกัน 
       ๑.๓ หนวยงานกองทัพอากาศมีการสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ใหการยอมรับยกยองและใหรางวัลจนเกิดแรงจูงใจสรางสรรคผลงาน 
        ๑.๔ หนวยงานกองทัพอากาศมีวัฒนธรรมในการเรียนรูสงเสริมโอกาสการพัฒนาตนเองของกําลังพลในการปฏิบัติงาน  
       ๑.๕ หนวยงานกองทัพอากาศมีความมุงม่ันในการพัฒนาคุณภาพของหนวยงาน ใหเกิดงานสรางสรรค/หรืองานนวัตกรรมอยางตอเนื่อง 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ  
  ระดับความสําเร็จของหนวยงานกองทัพอากาศท่ีมีการปรับเปลี่ยนหนวยงานสูองคการแหงการเรียนรู ผานเกณฑประเมินท่ีกองทัพอากาศ กําหนด 

กลยุทธยอยท่ี ๒  เสริมสรางการเอ้ืออํานาจกําลังพลกองทัพอากาศในการขับเคล่ือนสูองคการแหงการเรียนรู 

มาตรการ 
     ๒.๑ ผูบริหาร/ผูนําหนวยงานกําหนดทิศทาง สรางวิสัยทัศนรวม และสรางบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการจัดการความรูสูองคการแหงการเรียนรู    
    ๒.๒ ผูบริหาร/ผูนําหนวยงานมีภาวะผูนํา และ/หรือ แสดงบทบาทเปนผูสอน ผูชี้แนะ พ่ีเลี้ยงท่ีจะชวยใหกําลังพลกองทัพอากาศสามารถทํางานไดอยางเปนระบบ 
  ๒.๓ ผูบริหาร/ผูนําหนวยงานเปนแบบอยางท่ีดีดานการจัดการความรู สงเสริมใหกําลังพลทุกระดับตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการความรู สนับสนุนความคิด
สรางสรรค/การสรางนวัตกรรม 
     ๒.๔ กําลังพลไดรับการมอบหมายงานโดยใหท้ังอํานาจและความรับผิดชอบ มีอิสระในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน 
       ๒.๕ กําลังพลทุกระดับมุงม่ันพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เกิดความเชี่ยวชาญในงาน สามารถนําความรูและประสบการณมาพัฒนางาน/รวมสรางผลงานคุณภาพ  
 

 



๓ 

  
ตัวชี้วัดความสําเร็จ   

  ระดับความสําเร็จของหนวยงานกองทัพอากาศท่ีเสริมสรางการเอ้ืออํานาจกําลังพลกองทัพอากาศในการขับเคลื่อนสูองคการแหงการเรียนรู ผานเกณฑประเมิน 
ท่ีกองทัพอากาศกําหนด 

กลยุทธยอยท่ี ๓  สนับสนุนใหหนวยงานกองทัพอากาศดําเนินการจัดการความรู 

มาตรการ 
      ๓.๑ มีการวิเคราะหอยางเปนระบบเพ่ือหาองคความรูท่ีสําคัญ/จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 
       ๓.๒ มีการสรางและแสวงความรู ท้ังความรูท่ีเปน Explicit - Tacit Knowledge จากแหลงตาง ๆ ท่ีจําเปน อยางเพียงพอในการพัฒนางาน 
        ๓.๓ มีการจัดเก็บความรูท่ีผานการกลั่นกรองเปนระบบงายตอการเขาถึงและนําไปใชในการปฏิบัติงานของกําลังพลในหนวยงาน 
      ๓.๔ มีการสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูท้ังภายในและ/หรือภายนอกหนวยงาน 
        ๓.๕ มีการนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานจนเกิดผลงานท่ีมีคุณภาพ ตอบสนองตอยุทธศาสตรกองทัพอากาศ/ วิสัยทัศนกองทัพอากาศ/นโยบายผูบัญชาการทหารอากาศ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
      ระดับความสําเร็จของหนวยงานกองทัพอากาศท่ีดําเนินการจัดการความรู ผานเกณฑประเมินท่ีกองทัพอากาศกําหนด และรอยละของหนวยงานกองทัพอากาศ 
ท่ีสรางสรรคผลงานคุณภาพท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม และนําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน  

กลยุทธยอยท่ี ๔  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รองรับการเปนองคการแหงการเรียนรู  

มาตรการ 
   ๔.๑ มีการนําระบบงานการจัดการความรูกองทัพอากาศมาใชในหนวยงาน และมีผูรับผิดชอบ ดูแลระบบใหสามารถใชงานไดในทุกระดับ  
     ๔.๒ มีฐานขอมูลท่ีทันสมัยพรอมใชงานขอมูลและสารสนเทศ/ความรูอยางมีประสิทธิภาพ ในระบบงานการจัดการความรูกองทัพอากาศ 
 ๔.๓ มีการสืบคน แลกเปลี่ยน และ/หรือเชื่อมโยงความรูผานระบบงานการจัดการความรูกองทัพอากาศจนเกิดเปนนิสัยในการปฏิบัติงาน 
   ๔.๔ มีการจัดทําคลังความรูท่ีเปนองคความรูสําคัญ/จําเปน ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรมใหมๆ ไวในระบบงานการจัดการความรูกองทัพอากาศ และ/หรือสามารถ
เปนเครื่องมือในการตัดสินตกลงใจสําหรับ ผูบริหาร  
 ๔.๕ มีการประเมินการใชงานระบบงานการจัดการความรูกองทัพอากาศ เพ่ือการพัฒนาอยางตอเนื่อง  
 

 



๔ 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
    ระดับความสําเร็จของหนวยงานกองทัพอากาศท่ีใชงานระบบงานการจัดการองคความรูของกองทัพอากาศ ผานเกณฑประเมินท่ีกองทัพอากาศกําหนด 

กลยุทธยอยท่ี ๕  สนับสนุนการสรางการเรียนรูอยางตอเนื่อง  

มาตรการ 
 ๕.๑ มีความพรอมในการสรางการเรียนรูอยางตอเนื่องและเปนระบบ ในระดับ บุคคล, กลุม/ทีมงาน และหนวยงาน  
      ๕.๒ มีการเรียนรูท่ีทําใหเกิดการปฏิบัติงานท่ีมุงตอบสนองตอยุทธศาสตร/วิสัยทัศนของกองทัพอากาศอยางตอเนื่อง และปรับใหเขากับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง  
     ๕.๓ มีการสรางการเรียนรูเพ่ือพัฒนาตอยอดความรู จนเกิดผลลัพธท่ีดีข้ึน หรือเกิดนวัตกรรมในการปฏิบัติงานจริง 
          ๕.๔ มีการพัฒนารูปแบบการเรียนรูท่ีหลากหลาย มีการฝกฝนใหเกิดทักษะการเรียนรูและความเชี่ยวชาญในการเรียนรูดวยตนเอง 
      ๕.๕ มีการสื่อสารท่ีทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการทํางาน เกิดเกลียวความรูและการพัฒนางานอยางตอเนื่อง  

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
         ระดับความสําเร็จของหนวยงานกองทัพอากาศท่ีสนับสนุนการสรางการเรียนรูอยางตอเนื่อง ผานเกณฑประเมินท่ีกองทัพอากาศกําหนด  และรอยละของกลุมชุมชน 
นักปฏิบัติ (CoP) ของหนวยงานกองทัพอากาศท่ีสรางผลงานผานเกณฑการประเมินแนวปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม ไดคะแนนระดับดีข้ึนไป (มากกวารอยละ ๘๐) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



๕ 
 

การขับเคลื่อนกองทัพอากาศใหเปนองคการแหงการเรียนรู ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ ตาม ๕ กลยุทธยอย 
 

กลยุทธยอย เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
คา

เปาหมาย 
ขอมูล 
ป ๖๐ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยปฏิบัติ 

๑. สงเสริมการ
ปรับเปลีย่น
หนวยงาน ทอ.  
สูองคการ 
แหงการเรียนรู   

หนวยงาน ทอ.  
ดําเนินการปรับเปลี่ยน
หนวยงานสูการเปน
องคการแหงการเรยีนรู 

ระดับความสําเร็จในการปรับเปลีย่น
หนวยงานสูองคการแหงการเรียนรู 
ผานเกณฑประเมนิท่ี ทอ.กําหนด 

สําเรจ็ 
ระดับ 

๓ ข้ึนไป 

๔.๖๔ สรุปผลการขับเคลื่อนหนวยงานใหเปน
องคการแหงการเรยีนรู ในปงบประมาณ 
๖๐ และช้ีแจงแนวทางดําเนินการให
หนวยงาน ทอ.รับทราบ  

- - คณอก.ขับเคลื่อนฯ  
- หนวยงาน ทอ.   
- จร.ทอ.   
- สพร.ทอ.    
- กคพ.สปพ.กพ.ทอ. 

๒. เสริมสรางการ
เอ้ืออํานาจกําลังพล 
ทอ.ในการ
ขับเคลื่อนสูองคการ
แหงการเรียนรู 

สนับสนุนใหหนวยงาน ทอ.
เสรมิสรางการเอ้ืออํานาจ
และสนับสนุนกําลังพลทุก
ระดับใหมีความรูและ
ปฏิบัติงานไดสําเร็จ  

ระดับความสําเร็จของหนวยงาน 
ทอ. ท่ีเสริมสรางการเอ้ืออํานาจ
กําลังพล ในการขับเคลื่อนสูองคการ
แหงการเรียนรู ผานเกณฑประเมนิท่ี 
ทอ.กําหนด 

สําเรจ็ 
ระดับ 

๓ ข้ึนไป 

๔.๕๕ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสราง
วิทยากรเครือขายการจดัการความรู      

๕๖,๕๙๐ - คณอก.ขับเคลื่อน ฯ 
- หนวยงาน ทอ.  
- คณอก.ตัดสินผลงานฯ  
- กคพ.สปพ.กพ.ทอ. 

๓.  สนับสนุนให
หนวยงาน ทอ.
ดําเนินการจัดการ
ความรู 

หนวยงาน ทอ.ดําเนินการ
จัดการความรูท่ัวท้ัง
หนวยงาน 

๑. ระดับความสําเร็จของ
หนวยงาน ทอ. ท่ีดําเนิน การจัดการ
ความรู ผานเกณฑประเมินท่ี ทอ.
กําหนด 

สําเรจ็ 
ระดับ 

๓ ข้ึนไป 

๔.๕๙ โครงการสัมมนาการจดัการความรู 
นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
กองทัพอากาศ  
 

๘๓,๐๐๐ 
(๒ วัน x  
๑๒๐ คน) 

- คณอก.ขับเคลื่อนฯ                  
- หนวยงาน ทอ.                           
- จร.ทอ.                    
- สพร.ทอ.                   
- กคพ.สปพ.กพ.ทอ. 

  ๒. รอยละของหนวยงาน ทอ. ท่ี
สรางสรรคผลงานคณุภาพท่ีเปนแนว
ปฏิบัติท่ีด/ีนวัตกรรม และนําไปใช
ประโยชนในการปฏิบัติงาน 

๗๐ ๔๐.๕              
(๑๗/๔๒
หนวย)   

กิจกรรมของหนวยงาน ทอ.เพ่ือ
สรางสรรคผลงานคณุภาพเปนแนว
ปฏิบัติท่ีด/ีนวัตกรรม และนําไปใช
ประโยชนในการปฏิบัต ิงาน และการ
คัดเลือกผลงานสงประกวด 

 
 

- คณอก.ขับเคลื่อน ฯ                    
- หนวยงาน ทอ.                           
- คณอก.ตัดสินผลงานฯ                   
- กคพ.สปพ.กพ.ทอ. 

 
 

 



๖ 
 

กลยุทธยอย เปาประสงค ตัวชี้วัด คา
เปาหมาย 

ขอมูล 
ป ๖๐ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

หนวยปฏิบัติ 

๔. พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารรองรับการ
เปนองคการแหง
การเรยีนรู 

หนวยงาน ทอ.มีการ
เสรมิสรางความรูความ
เขาใจ และสงเสริมการใช
งานระบบงานการจดัการ
ความรู ทอ.ท้ังระดับ
หนวยงาน และระดับทอ. 

ระดับความสําเร็จของหนวยงาน 
ทอ. ท่ีใชงานระบบงานการจัดการ
องคความรู ทอ. ผานเกณฑประเมนิ 
ท่ี ทอ.กําหนด 

สําเรจ็ 
ระดับ 

๓ ข้ึนไป 

๔.๔๑ เสรมิสรางความรู ความเขาใจในการใช
ระบบงานการจดัการความรู
กองทัพอากาศ  
 

 - คณอก.ขับเคลื่อนฯ  
- หนวยงาน ทอ.  
- จร.ทอ.  
- สพร.ทอ.  
- กคพ.สปพ.กพ.ทอ. 

๕. สนับสนุนการ
สรางการเรียนรู
อยางตอเน่ือง   

๑. ระดับความสําเร็จของ
หนวยงาน ทอ. ท่ีดําเนิน   
การสนับสนุนการสราง
การเรยีนรูอยางตอเน่ือง  
ผานเกณฑประเมินท่ี ทอ.
กําหนด 

ระดับความสําเร็จของหนวยงาน 
ทอ. ท่ีใชงานระบบงานการจัดการ
องคความรู ทอ. ผานเกณฑประเมนิ 
ท่ี ทอ.กําหนด 

สําเรจ็ 
ระดับ 

๓ ข้ึนไป 

๔.๔๒ โครงการสงเสริมกิจกรรมการจัดการ
ความรู นวัตกรรมและกิจกรรมการ
พัฒนาคุณภาพงาน ทอ. 

๗๑๔,๐๐๐ - คณอก.ขับเคลื่อนฯ 
- หนวยงาน ทอ.  
- จร.ทอ. 
- สพร.ทอ.  
- กคพ.สปพ.กพ.ทอ. 

๒. รอยละของกลุมชุมชน
นักปฏิบัติ (CoP) ของ
หนวยงาน ทอ.ท่ีสราง
ผลงาน ผานเกณฑการ
ประเมินแนวปฏิบัติท่ีดี/
นวัตกรรมไดคะแนน
มากกวารอยละ ๘๐ 

มีแผนพัฒนาระบบ งานการจัดการ
ความรูกองทัพอากาศ ระยะท่ี ๒ 
(พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๖๘) 

๗๐ ๖๘.๒ 
(๓๐/๔๔
หนวย) 

กิจกรรมของหนวยงาน ทอ.เพ่ือ
สรางสรรคผลงานคณุภาพเปนแนว
ปฏิบัติท่ีด/ีนวัตกรรม และนําไปใช
ประโยชนในการปฏิบัต ิงาน และ
คัดเลือกผลงานสงประกวด 

 - คณอก.ขับเคลื่อนฯ  
- หนวยงาน ทอ. 
- คณอก.ตัดสินผลงานฯ  
- กคพ.สปพ.กพ.ทอ. 
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แนวทางการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนกองทัพอากาศใหเปนองคการแหงการเรียนรู ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

  การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนกองทัพอากาศใหเปนองคการแหงการเรียนรู ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ มีวัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงานกองทัพอากาศ 
มีการดําเนินการขับเคลื่อนหนวยใหเปนองคการแหงการเรียนรู ตามแนวทางท่ีกองทัพอากาศกําหนด โดยมีเปาหมาย คือ หนวยงานกองทัพอากาศ ดําเนินการขับเคลื่อนหนวย 
ใหเปนองคการแหงการเรียนรู ผานเกณฑการประเมินท่ีกองทัพอากาศกําหนด ท้ัง ๕ กลยุทธยอย 

วิธีดําเนินการ 

 ๑. แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการขับเคลื่อนกองทัพอากาศใหเปนองคการแหงการเรียนรู ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ และคณะอนุกรรมการ ๓ คณะ ไดแก  
       ๑.๑ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกองทัพอากาศใหเปนองคการแหงการเรียนรู นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
    ๑.๒  คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือขับเคลื่อนกองทัพอากาศใหเปนองคการแหงการเรียนรู นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
           ๑.๓  คณะอนุกรรมการตัดสินผลงานท่ีเสริมสรางกองทัพอากาศใหเปนองคการแหงการเรียนรู นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
 ๒.  จัดประชุมชี้แจงแผนแมบทการขับเคลื่อนกองทัพอากาศใหเปนองคการแหงการเรียนรู พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ และแนวทางดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
การขับเคลื่อนกองทัพอากาศใหเปนองคการแหงการเรียนรู ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ ใหกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกองทัพอากาศใหเปนองคการแหงการเรียนรู และผูแทน
หนวยงานกองทัพอากาศ 
    ๓.  จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสรางวิทยากรเครือขายการจัดการความรู ใหกับผูแทนหนวยงานกองทัพอากาศท่ีไดรับมอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบงานจัดการความรู (KM) 
และผูรับผิดชอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของหนวยงาน เพ่ือใหสามารถนําความรูและประสบการณไปถายทอดและขยายผลสูกําลังพลทุกระดับ 
ในการขับเคลื่อนหนวยงานใหเปนองคการแหงการเรียนรู 
   ๔. จัดโครงการสัมมนาการจัดการความรู นวัตกรรมและกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพงานกองทัพอากาศ เพ่ือใหกําลังพลทุกหนวยงานกองทัพอากาศ รับทราบแนวทาง
การสรางผลงานคุณภาพท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม ดวยเครื่องมือการจัดการความรู โดยมีทีมวิทยากรการจัดการความรูเปนผูใหความรูและแนวทางดําเนินการ  
    ๕.  จัดอบรมแกกําลังพลของหนวยงานกองทัพอากาศ ใหมีความรู ความเขาใจ มีทักษะในการใชงานระบบงานการจัดการความรูกองทัพอากาศ และสามารถถายทอด 
ใหกําลังพลในหนวยใชงานได จํานวน ๓ หลักสูตร ตามหนาท่ีรับผิดชอบ ไดแก ผูดูแลระบบ (Admin/Web Master) ผูสรางขอมูล ขาวสาร องคความรู เพ่ือนําเขาสูระบบ (Publisher) 
และผูเขามาดู/ใชขอมูล ขาวสาร องคความรูในระบบ (User)  
 ๖. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการใชงานระบบ RTAF KM Web Portal ของกรมกําลังพลทหารอากาศ สําหรับนายทหารกําลังพลของหนวยงานกองทัพอากาศ 
เพ่ือพัฒนาฐานขอมูลสายงานดานกําลังพล 
 

 



๘ 
 

 ๗.  จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ผานระบบ RTAF KM Web Portal เพ่ือใหกําลังพลหนวยงานกองทัพอากาศนําไปพัฒนา
ฐานขอมูลดานชุมชนนักปฏิบัติของหนวยงานตนเองได  
       ๘.  จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรูการใชเครื่องมือการจัดการความรู นวัตกรรม และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ เพ่ือใหกําลังพลเพ่ิมพูนความรู 
ทักษะและประสบการณ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม โดยมีคณะอนุกรรมการตัดสินผลงานท่ีเสริมสรางกองทัพอากาศใหเปนองคการแหงการเรียนรูและ
ผูเชี่ยวชาญสายวิทยาการ เปนท่ีปรึกษา  
    ๙.  จัดโครงการสงเสริมกิจกรรมการจัดการความรู นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพกองทัพอากาศ เพ่ือใหกําลังพลทุกหนวยงานกองทัพอากาศจัดตั้งชุมชน 
นักปฏิบัติ (CoP) ท่ีมีผูเชี่ยวชาญในงาน และ/หรือผูเชี่ยวชาญสายวิทยาการ รวมสรางผลงานคุณภาพท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม  
     ๑๐. จัดเวทีประกวดผลงานสรางสรรคท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม โดยกําหนดใหทุกหนวยงานกองทัพอากาศสงผลงานท่ีผานการกลั่นกรองจากหนวยงาน สงประกวด
ระดับกองทัพอากาศตามแนวทางท่ีคณะอนุกรรมการตัดสินผลงานท่ีเสริมสรางกองทัพอากาศใหเปนองคการแหงการเรียนรู นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ กําหนด 
      ๑๑.  จัดงานมหกรรมการจัดการความรู นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ครั้งท่ี ๓๕ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ เพ่ือเปนเวทีเสนอผลงานท่ีผานการประกวดระดับ
กองทัพอากาศและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ระยะเวลาดําเนินการ 

   ระหวาง ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑ 
 

--------------------------------------- 


