
องคก์รแหง่การเรยีนรู ้ 
หนทางสูก่ารพัฒนาทีย่ัง่ยนื 

จัดท าโดย : กลุม่ WKG HiPPS 12 



การพัฒนาบคุลากรในองคก์ร 
โดยการพัฒนาขดีความสามารถของเจา้หนา้ที ่ 

เพือ่ใหส้รา้งผลการท างานทีด่ทีีส่ดุในหนา้ทีข่องตนเอง 
รวมถงึการสง่ตอ่องคค์วามรูจ้ากผูท้ีเ่กษียณอายไุปแลว้  
คอืหวัใจส าคัญในการพัฒนาใหอ้งคก์รมุง่ไปสูเ่ป้าหมาย 



Problems 

1. การออกจากระบบราชการสง่ผลใหเ้กดิ 
    ชอ่งวา่งองคค์วามรู ้
2. ขาดการสือ่สารระหวา่งบคุคลในดา้น 
    วชิาการ 
3. ขาดแนวทาง/ระบบ/ชอ่งทาง/เครือ่งมอื   
    ในการเก็บขอ้มลูองคค์วามรูข้อง 
    ผูช้ านาญการทีเ่กษียณอายรุาชการ 
4. ขาดการสง่ตอ่งานแบบ OJT 
5. ไมม่กีารท าคูม่อืการท างาน (Manual) 



Strategic Goal 

“การสรา้งองคก์รแหง่การเรยีนรู”้ 
(Learning Organization) 



Solution Objectives 

1.  การรวบรวมองคค์วามรู ้
 

เพือ่รวบรวมและจัดเกบ็องค์
ความรูท้ัง้จากภายในและ
ภายนอกองคก์รอยา่งเป็นระบบ 
เพือ่งา่ยตอ่การสบืคน้และ
เขา้ถงึขอ้มลูตา่งๆ 

2.  การถา่ยทอดองคค์วามรู ้
 

เพือ่การถา่ยทอดองคค์วามรู ้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ ชว่ย
พัฒนาองคค์วามรูข้อง
บคุลากรในหน่วยงานไดอ้ยา่ง
เป็นระบบ 

3.  การสรา้งวัฒนธรรมแหง่
การเรยีนรู ้ 

 
เพือ่สรา้งวัฒนธรรมแหง่การ
เรยีนรูใ้นองคก์ร เพือ่ให ้
บคุลากรมกีารพัฒนาองค์
ความรูท้ีห่ลากหลาย และ
สามารถน ามาปรับใชใ้นการ
ท างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 



Stakeholders 

1. ผูบ้รหิารองคก์ร 
2. บคุลากรภายในองคก์ร 
3. ผูเ้ชีย่วชาญภายนอก 
4. ประชาชนทีรั่บบรกิาร      
   (ความพงึพอใจในการรับบรกิาร   
    ของ ปชช. ในรปูแบบ OSS &  
     Single window) 

5. หน่วยงานก ากับ ตดิตาม      
    ดแูลหน่วยงานราชการ 



Action Plans 

1. การรวบรวมองคค์วามรู ้

2. การถา่ยทอดองคค์วามรู ้

3. การสรา้งวัฒนธรรมแหง่การเรยีนรู ้



Action Plans : การรวบรวมองคค์วามรู ้

Activities Details Outcome Timeline 

1.1 จากผูเ้ชีย่วชาญ
ภายนอก (e.g. 
อาจารยม์หาวทิยาลยั) 
สูบ่คุลากรภายใน
องคก์ร 

 สรา้งความรว่มมอืระหวา่งประเทศ และ
หน่วยงานภายนอก 
o การจัดกจิกรรม Training โดยหน่วยงาน
ระหวา่งประเทศ เมือ่กลบัมาใหจ้ดัท าเป็น
รายงานขอ้มลู เพือ่การจัดเก็บอยา่งเป็น
ระบบ 

o ในการจัดกจิกรรมประชมุระหวา่งประเทศ
ขนาดใหญ ่ใหผู้บ้รหิารองคก์ร approve 
เนือ้หาบทสรปุทีไ่ดจ้ากการประชมุกอ่น
การเผยแพร ่
 

 ความรูจ้ากหน่วยงานในประเทศ 
o จัดประชมุเพือ่ขอความรูใ้นดา้นพเิศษ 
เชน่ เขยีน TOR ในดา้นพเิศษ ใหค้วามรู ้
เรือ่งการใช ้technology เฉพาะทาง เมือ่
เสร็จสรปุผลการจัดประชมุเป็นแนวทางใน
การปฏบิตังิาน 

 

  ความรูไ้ดถ้กู
รวบรวมเก็บไว ้
อยา่งเป็นระบบ
ในองคก์ร  

 

- อยา่งนอ้ยปีละ 
1 ครัง้ 

KPIs = เกดิฐานขอ้มลูองคค์วามรูใ้นการท างานเพือ่ความสะดวกแกก่ารสบืคน้และใชง้าน 



Action Plans : การรวบรวมองคค์วามรู ้
KPIs = เกดิฐานขอ้มลูองคค์วามรูใ้นการท างานเพือ่ความสะดวกแกก่ารสบืคน้และใชง้าน 

Activities Details Outcome Timeline 

1.2 จากผูช้ านาญการ
ทีเ่กษียณอาย ุสูรุ่น่
นอ้งภายในองคก์ร  

 ใหข้า้ราชการรุน่นอ้งตดิตามเรยีนรูง้านจาก
ขา้ราชการอาวโุสทีม่คีวามช านาญในงาน
เฉพาะดา้น แลว้บนัทกึความรูล้งในระบบ
ฐานขอ้มลู 

 ขา้ราชการอาวโุสจัดท าบนัทกึถา่ยทอด
ประสบการณ์การท างาน 

 เชญิรุน่พีท่ีเ่กษียณเขา้มาท ากจิกรรมตา่ง ๆ 
รว่มกบัหน่วยงาน 

  ความรูไ้ดถ้กู
รวบรวมเก็บไว ้
อยา่งเป็นระบบ
ในองคก์ร  

 

- 6 เดอืนตอ่ครัง้ 

1.3 ระหวา่งบคุลากร
ภายในองคก์ร 

 สง่เสรมิการถา่ยทอดความรูจ้ากการอบรม 
o นอกจากเขยีนบนัทกึรายงานผูบ้รหิารแลว้
ใหเ้ขยีนเป็นบทความพรอ้มประกอบลงสือ่
ประชาสมัพันธก์รม 
o ใหค้นทีไ่ปท า ppt และจัด KM ใหค้นใน
องคก์ร 

 รวบรวมความรูจ้ากการท างาน 
o จัดท าคูม่อืการปฏบิตังิานประจ ากลุม่งาน 

- 2 ครัง้ตอ่ปี 
 
 
 

- 1 เลม่/กลุม่
งาน 

1.4 DNA center   จัดตัง้คณะท างาน โดยมอบหมาย
ผูร้ับผดิชอบหลกัในการรวบรวมขอ้มลู ใน
แตล่ะกลุม่งาน 

 DNA center เป็นศนูยร์วบรวมความรูข้อง
กรม 

  มกีารจัดเกบ็ 
  ขอ้มลูอยา่ง                
  เป็นระบบ 



Action Plans 

1. การรวบรวมองคค์วามรู ้

3. การสรา้งวัฒนธรรมแหง่การเรยีนรู ้

2. การถา่ยทอดองคค์วามรู ้



Action Plans : การถา่ยทอดองคค์วามรู ้
KPIs =บคุลากรในองคก์รสามารถเขา้ถงึและน าองคค์วามรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับภารกจิหนา้ทีไ่ป      
          ใชไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

Activities Details Outcome Timeline 

2.1 จากผูเ้ชีย่วชาญ
ภายนอก (e.g. 
อาจารยม์หาวทิยาลยั) 
สูบ่คุลากรภายใน
องคก์ร 

 สรา้งความรว่มมอืระหวา่งประเทศ และ
หน่วยงานภายนอก 
o การสง่บคุลากรเขา้รับการอบรมพัฒนา
ความรูค้วามสามารถในกจิกรรม 
workshop / training ระดบันานาชาติ
อยา่งตอ่เนือ่ง 

o จัดการประชมุระหวา่งประเทศขนาดใหญ ่
เพือ่แลกเปลีย่นองคค์วามรูโ้ดยตอ้งใหค้น
ทีร่ับผดิชอบงานหลกัๆ ไปคูก่บัคนทีม่ี
ความสามารถทางภาษา 

o การจัดกจิกรรม Coaching เพือ่สง่
บคุลากรเขา้รับการฝึกอบรมกบั
ผูเ้ชีย่วชาญภายนอกองคก์ร 

 มคีวามรูท้ี่
ทันสมยั
เทยีบเทา่กบั
ตา่งประเทศ 
ความรูเ้ฉพาะ
ทางไดร้ับการ
ถา่ยทอดสู่

บคุลากรใน
องคก์ร 

- อยา่งนอ้ยปีละ 
1 ครัง้ 
 



Action Plans : การถา่ยทอดองคค์วามรู ้
KPIs =บคุลากรในองคก์รสามารถเขา้ถงึและน าองคค์วามรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับภารกจิหนา้ทีไ่ป      
          ใชไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

Activities Details Outcome Timeline 

2.2 จากผูช้ านาญการ
ทีเ่กษียณอาย ุสูรุ่น่
นอ้งภายในองคก์ร  

 ใหข้า้ราชการรุน่นอ้งตดิตามเรยีนรูง้านจาก
ขา้ราชการอาวโุสทีม่คีวามช านาญในงาน
เฉพาะดา้น เพือ่สามารถถา่ยโอนองคค์วามรู ้
ในการปฏบิตังิาน 

 ขา้ราชการอาวโุสจัดท าบนัทกึถา่ยทอด
ประสบการณ์การท างาน 

 เชญิรุน่พีท่ีเ่กษียณเขา้มาเป็นวทิยากรโดย
จา่ยคา่ตอบแทนตามระเบยีบราชการ 

 เชญิเขา้ราชการผูม้คีวามสามารถสงูทีอ่อก
จากราชการ เขา้มาเป็นทีป่รกึษางานส าคญั 

 จัดกจิกรรมรุน่พีเ่กษียณ Q&A กบัคนใน
องคก์ร เป็นกจิกรรมวนัดดีแีกไ้ขปัญหาทีไ่ม่
มคี าตอบดว้ยผูเ้ชยีวชาญ 

 มคีวามรูท้ี่
ทันสมยั
เทยีบเทา่กบั
ตา่งประเทศ 
ความรูเ้ฉพาะ
ทางไดร้ับการ
ถา่ยทอดสู่

บคุลากรใน
องคก์ร 

 
 
 
 
 
- อยา่งนอ้ยปีละ 
1 ครัง้ 



Action Plans : การถา่ยทอดองคค์วามรู ้

Activities Details Outcome Timeline 

2.3 ระหวา่งบคุลากร
ภายในองคก์ร 

 จัดอบรมเพือ่พัฒนาทกัษะในการน าเสนอ
และถา่ยทอดผลงานองคค์วามรู ้

 สง่เสรมิการถา่ยทอดความรูจ้ากการอบรม 
o นอกจากเขยีนบนัทกึรายงานผูบ้รหิารแลว้
ใหเ้ขยีนเป็นบทความพรอ้มประกอบลงสือ่
ประชาสมัพันธก์รม 
o จัด KM ใหค้นในองคก์ร 

 รวบรวมความรูจ้ากการท างาน 
o จัดท าคูม่อืการปฏบิตังิานประจ ากลุม่งาน 

 มคีวามรูท้ี่
ทันสมยั
เทยีบเทา่กบั
ตา่งประเทศ 
ความรูเ้ฉพาะ
ทางไดร้ับการ
ถา่ยทอดสู่

บคุลากรใน
องคก์ร 

- อยา่งนอ้ยปีละ 
1 ครัง้ 
- 6 เดอืน/1 ครัง้ 
 
 
1 เลม่/กลุม่งาน 
 

2.4 DNA center   จัดท า News letter รายเดอืนเพือ่เวยีน
ความรูใ้หแ้กค่นในองคก์ร 

 จัดท าชอ่งทางเผยแพรค่วามรู ้
 หาวธิกีารแกปั้ญหาทีก่ระทบภารกจิหลกั 

และหามาตรการแกไ้ขเพือ่ใหก้ารท างาน
สามารถลืน่ไหลไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 ดงึผูเ้กษียรตอิายมุาเป็นทีป่รกึษาเพือ่ชว่ย
แกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ 

 จัดสอบวัดความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัหนา้ทีแ่ต่
ละสว่นงานขององคก์ร โดยผลสอบจะถกูใช ้

ในการประเมนิเลือ่นขัน้ 

ความง่ายในการ
สบืคน้และเขา้ถงึ
ขอ้มลู 

KPIs =บคุลากรในองคก์รสามารถเขา้ถงึและน าองคค์วามรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับภารกจิหนา้ทีไ่ป      
          ใชไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 



Action Plans 

1. การรวบรวมองคค์วามรู ้

2. การถา่ยทอดองคค์วามรู ้

3. การสรา้งวัฒนธรรมแหง่การเรยีนรู ้



Action Plans : การสรา้งวัฒนธรรมแหง่การเรยีนรู ้
KPIs = คนในองคก์รตระหนักถงึความส าคัญของการเรยีนรูอ้ยา่งตอ่เนือ่งและสม า่เสมอ 

Activities Details Output Timeline 

3.1 ระดบับรหิาร  จัดเวทใีหผู้ท้ีผ่า่นการฝึกอบรมใน
หลกัสตูรทีส่ าคญั ไดแ้สดงศกัยภาพ
ดว้ยองคค์วามรูท้ีไ่ดร้บัจากการอบรม
นัน้ๆ 

 จัดการแขง่ขนัเพือ่รวบรวมองคค์วามรู ้
ในการจดัการแกไ้ขปัญหาตา่งๆ 

 สรา้งโอกาสในการแบง่ปันองคค์วามรู ้
ใหม่ๆ  ของบคุลากรตอ่ผูบ้รหิารองคก์ร
ประจ าปี (ความรูใ้หม ่ใน 5 นาท)ี 

 ใหง้บในการจัดการฝึกอบรมโดย
ก าหนดเป็นสดัสว่นตอ่งบประมาณ
ประจ าปี ใหเ้หมาะสมกบัจ านวน
บคุลากร 

  ความตอ่เนือ่ง
ของการด าเนนิ
นโยบายการ
สรา้งวัฒนธรรม
แหง่การเรยีนรู ้

- อยา่งนอ้ยปีละ 1 
ครัง้ 
 

- ปีละ 1 ครัง้ 
 

- อยา่งนอ้ยปีละ 1 
ครัง้ 
 
 

3.2 ระดบัปฏบิตักิาร  ก าหนด KPIs ใหส้อดคลอ้งกบั
นโยบายดา้นสรา้งวัฒนธรรมองคก์รที่
เกีย่วขอ้งกบั Learning Org. 

 น าองคค์วามรูจ้ากการสรา้งวัฒนธรรม
องคก์รดา้น Learning Org. ไปใชใ้น
การท างานจรงิ 

 

  บคุลากรมกีาร
พัฒนาองค์
ความรู ้ที่
หลากหลาย 
และสามารถ
น ามาปรับใชใ้น
การท างานได ้
อยา่งมี
ประสทิธภิาพ 

 



Summary 

 ทัง้นี ้จากแนวทางการสรา้ง “องคก์รแหง่การเรยีนรู”้ (Learning Organization) 
ขา้งตน้ จะเกดิประโยชนต์อ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีขององคก์รในดา้นตา่ง ๆ ดงันี ้
 1. ผูบ้รหิารองคก์ร – สามารถพัฒนาองคก์รไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง และชว่ยเพิม่
ประสทิธภิาพขององคก์รใหส้ามารถท างานไดบ้รรลตุามเป้าหมาย รวมถงึผลกัดนัใหอ้งคก์รมี
ศกัยภาพในการตอบสนองตอ่ความทา้ทายใหม ่ๆ 
 2. บคุคลากรภายในองคก์ร – มกีารพัฒนาความรูแ้ละศกัยภาพอยา่งตอ่เนือ่ง จัดการ
ปัญหาอยา่งมปีระสทิธภิาพ มคีวามรบัผดิชอบ ความพรอ้มในการท างานทีม่คีวามทา้ทายมากขึน้ 
 3. ผูถ้า่ยทอดความรู ้– ไดเ้ผยแพรค่วามรู ้ทกัษะ และประสบการณ์ ไดส้รา้งคณุคา่
ของงาน 
 4. ประชาชนผูร้บับรกิาร – ไดร้ับคณุภาพของการบรกิารทีด่ขี ึน้ 
 5. หนว่ยงานก ากบั ตดิตาม ดแูลหนว่ยงานราชการ – มกี าลงัคนคณุภาพในระบบ
ราชการ ระบบราชการไดร้ับการพัฒนาใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง  



รายชือ่สมาชกิในกลุม่ WKG HiPPS12 
(WE all want the KNOWLEDGE, no matter what GENERATION) 

 
1. นางสาวมนชนก ธนสนัต ิ กรมทรัพยส์นิทางปัญญา 
2. นายวัชระ เจยีมอนุกลูกจิ กรมเจา้ทา่ 
3. นายรัฐ  ค าภรีธัมโม  กรมศลุกากร 
4. นางสาวกนกวรรณ คณุาธรรม  กรมหมอ่นไหม 
5. นางสาวณัฐณิี ปัณฑรสตูร กรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม 
6. นางสาวบวรนัต นพปศักดิ ์ กรมหมอ่นไหม 
7. นายสทิธา เกตปุระทมุ  กรมชลประทาน 
8. นางสาวภมุมร ีศรวีงศ ์ กรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม 
9. นางสาวณัฐยาพัชญ ์ศรอนันตก์ลุ ส านักงานมาตรฐานสนิคา้

 เกษตรและอาหารแหง่ชาต ิ
10.นายอนุชติ สขุเจรญิพงษ์ กรมอตุสาหกรรมพืน้ฐาน

 และการเหมอืงแร ่
 



THANK YOU 


