แนวทางการจัดตั้งเว็บไซตศูนยการเรียนรูของ ทบ. และหนวยใน ทบ.
....................................................
๑. การจัดตั้ง เว็บไซต ศูนยการเรีย นรูของ ทบ. โดยใชชื่อ “ศูนยการจัด การองคความรู กองทัพ บก
(Army Knowledge Management center)” URL : http://Km.rta.mi.th หรือ Km. cloud. rta.mi.th
๒. วัตถุประสงคของการจัดตั้งเว็บไซตศูนยการเรียนรูฯ
เพื่อเปนแหลงรวบรวมองคความรูที่มีอยูในทบ. และที่กระจัดกระจายอยูในตัวคน หรือเอกสาร มา
พัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู ผูเชี่ยวชาญ มีความ
เปนทหารมืออาชีพ ที่สามารถบูรณาการการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิท ธิภาพ ดั่งคติพ จนที่ ผบ.ทบ.
ไดมอบไว ในป แ หง การพั ฒ นาบุคลากรของ ทบ. ความว า “สรางเสริ มศัก ยภาพในหนาที่ มีค วามรู
บูรณาการ สูความเปนทหารมืออาชีพ”
๓. โครงสรางการจัดการองคความรูในเว็บไซตศูนยการเรียนรูของ ทบ. แบงเปน ๒ สวน
๓.๑ การศึกษาทางไกลผานระบบอินเทอรเน็ต (e – learning) สําหรับกําลังพลทั่ว ไป โดย
รร.เหลา/สายวิทยาการ สถานศึกษาของ ทบ. และหนวยใน ทบ.
๓.๒ การจัดการความรู (KM) โดยหนวยใน ทบ. ระดับกองพันขึ้นไป

ศูน ย ก ารจั ด การองค ค วามรู ทบ. (Army
Knowledge Management center)

การจัดการความรู (KM)






ศูนยการเรียนรู กรม ฝสธ.
ศูนยการเรียนรู กรมฝายยุทธบริการ
ศูนยการเรียนรู กรมฝายกิจการพิเศษ
ศูนยการเรียนรู หนวยระดับกองทัพ
ศูนยการเรียนรู หนวยระดับกองพล
ฯลฯ

การศึกษาทางไกลผานระบบ
อินเทอรเน็ต (e – learning)
 รร.เหลา/สายวิทยาการ
 หนวยจัดการศึกษาของ ทบ.
 หนวยอื่น ๆ
หมายเหตุ : สํ า หรับ กํา ลังพลทั่วไป
ที่ ไ ม ใ ช นทน., นสน. หลั ก สู ต รตาม
แนวทางรับราชการ ซึ่งดําเนินการอยู
แลวโดย ยศ.ทบ.

๑

๔. ขอบเขตการจัดการศึกษาทางไกลผานระบบอินเทอรเน็ต (e – learning) สําหรับกําลังพลทั่วไป
ไดแก วิชาความรูพื้นฐานของเหลา/สายวิทยาการ
๕. ขอบเขตองคความรูท ี่นําเสนอในหนาเว็บไซต การจัดการความรู (KM) แบงเปน ๖ หมวดหมู ไดแก
๕.๑ ความรูทางทหาร
๕.๒ ความรูดานวิชาชีพ
๕.๓ แนวทางในการปฏิบัติงาน
๕.๔ บทเรียนจากการปฏิบัติงาน/การรบ
๕.๕ ภูมิปญญา
๕.๖ อื่น ๆ
๖. ขั้นตอนการดําเนินการของหนวย
๖.๑ หนวยขึ้นตรงของทบ. ดําเนินการเฉพาะเรื่อง การจัดการความรู (KM) ดังนี้
๖.๑.๑ หนวยขึ้นตรงของทบ. จัดทําหนาจอของหนวย (Home page) โดยใชชื่อ “ ศูนยการเรียนรู
...(ระบุชอื่ หนวย).....” : URL : http://ชื่อหนวย.Km.rta.mi.th หรือ http://ชื่อหนวย.Km.cloud.rta.mi.th
๖.๑.๒ รวบรวมองคความรูของหนวยตามประเภทหมวดหมูในขอ ๕
๖.๑.๓ นําองคความรู ตามขอ ๖.๑.๒ มาจัดทําเปนสื่ออิเล็กทรอนิกส เพื่อเผยแพรในระบบ
อินเทอรเน็ต โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๕ ดําเนินการอยางนอย ๑ เรื่อง/หนวย
๖.๑.๔ นําองคความรู ตามขอ ๖.๑.๓ เผยแพร (Up load) บนเว็บไซตศูนยการเรียนรูของหนวย

ศูนย์การเรียนรู้ ..(ใส่ชือหน่วยเจ้าของ).....
 ความรู้ทางทหาร

 ความรู้ด้านวิชาชีพ
 แนวทางการปฏิบัติงาน
 บทเรียนจากการปฏิบัติงาน/การรบ
 ภูมิปญญา
 อืน ๆ

๖.๑.๕ ขอรับการสนับสนุนพื้นที่ และงานดานเทคนิคจาก ศทท. ตามแบบฟอรมการขอใช
พื้นที่ที่กําหนดในเว็บไซตศูนยการจัดการองคความรู กองทัพบก URL : http://Km.rta.mi.th

๒

๖.๑.๖ เมื่อดําเนินการ ตามขอ ๖.๑.๑ – ๖.๑.๕ เรียบรอยแลว ใหหนวยแจง URL ศูนยการเรียนรูของหนวย พรอมทั้งชื่อผูรับผิดชอบให กพ.ทบ. ทราบภายในวันที่ ๓๐ ก.ค.๕๕
๖.๒ รร.เหลา/สายวิทยาการ, หนวยจัดการศึกษาของ ทบ. และหนวยอื่น ๆ ซึ่งดําเนินการจัด
การศึกษาทางไกลผานระบบอินเทอรเน็ต (e – learning) สําหรับกําลังพลทั่วไป ใหดําเนินการดังนี้
๖.๒.๑ จัด ทําขอมูลความรูของเหลา/สายวิท ยาการ ในระบบ Learning Management
System (LMS)
๖.๒.๒ นําขอมูลความรู ตามขอ ๖.๒.๑ มาลงในระบบ Cloud โดยประสานกับ ศทท.
๖.๒.๓ เมื่อดําเนินการตามขอ ๖.๒.๑ – ๖.๒.๒ เรียบรอยแลว ใหแจงผลการดําเนินการให
กพ.ทบ. ทราบภายในวันที่ ๓๐ ก.ค.๕๕
๗. การเขาถึงและใชประโยชนขอมูลจากศูนยการเรียนรู
๗.๑ กพ.ทบ. และ หนวยใน ทบ. ประชาสัมพันธใหกําลังพลทราบ
๗.๒ กําลังพลลงทะเบียนเพื่อใชงานในเว็บไซต URL : http://Km.rta.mi.th โดยใชกําหนดใหใช
หมายเลขประจําตัวประชาชน เปน Username

๘. การติดตามประเมินผล : ศทท. เก็บรวบรวมสถิติและรายงานผลการเขาชมเว็บไซต ให ทบ. และ
หนวยเจาของขอมูลทราบ
๙. กรณีมีปญหาขอขัดของ หรือตองการรายละเอียดเพิ่มสามารถประสานไดที่
๙.๑ ดานองคความรูที่จะนําเสนอ : กกศ.กพ.ทบ. โทร. ๘๗๐๒๑, ๙๗๐๑๑
๙.๒ ดา นระบบและเทคนิค รวมถึง การขอรับ การสนั บสนุ น พื้ น ที่ (hosting) : กผฝ.ศทท.
โทร. ๙๘๑๐๐, ๙๘๐๘๖

๓

