
แผนกสนับส นุนการบิน  

กิจกรรม การจ ัดการความ รู ้

(AVIATION SUPPORT SECTION)

(KNOWLEDGE  MANAGEMENT)



วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรที่ให้การสนับสนุนการบินที่มีมาตรฐาน เพื่อการน าเข้าสู่การบริการ
จราจรทางอากาศ และบริการข่าวอากาศ ได้อย่างมืออาชีพในระดับชั้นน า”



ภารกิจ

 -  ขับเคลื่อนการปฏิบัติด้านการสนับสนุนการบิน
 -  ควบคุมจราจรทางอากาศและบริการข่าวสารการบิน
 -  ให้บริการข่าวอากาศเพื่อการบิน



ผู้รับผิดชอบการจัดการความรู้

น.ต.ชาญศักดิ์  ศรีชาญชัย
รอง หน.ผนบ.บน.๒ และ รรก.

หน.ฝบบ.ผนบ.บน๒ 

น.ท.ประสิทธิ์  กุลสิทธิชัย
     หน.ผนบ.บน.๒



รายชื่อสมาชิก

๑. ร.ต.สุริยา  นาคนิ่ม             ประสบการณ์  ๒๑   ปี

๒. พ.อ.อ.บุญฤทธ์ิ   มาลาศรี     ประสบการณ์  ๒๔  ปี

๓. พ.อ.อ.ชาญณรงค์   สุขเกษ   ประสบการณ์  ๒๕   ปี

๔. พ.อ.อ.ศรายุทธ   อยู่วัฒนา    ประสบการณ์  ๑๙  ปี

๕. พ.อ.อ.สิทธชิัย   อ้นพรม       ประสบการณ์  ๑๓  ปี



การด าเนินกิจกรรม

• จดทะเบียนจัดตั้งกลุม่   ๒๐ พ.ย.๕๗
• เริ่มด าเนินกิจกรรม     ๑ ม.ค.๕๘
• สิ้นสุดกิจกรรม           ๓๑ มี.ค.๕๘
• รวมระยะเวลา                ๓ เดือน



การประชุมกลุ่ม

• ประชุมกลุ่ม   ๗  ครั้ง
• ประชุมกลุ่มเฉลี่ยครั้งละ ๖๐ นาที
• เฉลี่ยการประชุม ร้อยละ ๙๑ 



องค์ความรู้ที่กลุ่มสนใจ

 -  การบริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กร  : ผนบ.
 -  ข้อปฏิบัติในการออกประกาศและแจ้งเตือนผู้ท าการในอากาศ  : ฝบบ.
 -  ข้อปฏิบัติในการออกแจ้งเตือนสภาพอากาศ  : ฝขอ.



หลักการคัดเลือกปัญหา

ความเป็นไปได้ เป็นประโยชน์ต่อ 
งานของหน่วย

ผลกระทบต่อ
งานของหน่วย

หมายถึง: 
    โอกาสที่จะประสบ
ความส าเร็จในการด าเนิน
กิจกรรม

หมายถึง: 
     ข้าราชการจบใหม่ หรือ
จนท.ฝบบ. สามารถน าไปเรียนรู้
เพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมี   
ประสิทธิภาพ 

หมายถึง: 
    ผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้น
ตั้งแต่กระบวนการจัดการ
ความรู้จนถึงการน าความรู้  
ไปใช้งาน

น้ าหนักคะแนน

๑ = โอกาสส าเร็จ ๐-๒๕ % ๑ = ไม่เป็นประโยชน์ต่องาน ๑ = มีผลกระทบมาก

๒ = โอกาสส าเร็จ ๒๖-๕๐ % ๒ = เป็นประโยชนเ์ล็กน้อย ๒ = มีผลกระทบปานกลาง

๓ = โอกาสส าเร็จ ๕๑-๗๕ % ๓ = เป็นประโยชนป์านกลาง ๓ = มีผลกระทบเลก็น้อย

๔ = โอกาสส าเร็จ ๗๖-๑๐๐% ๔ = เปน็ประโยชนม์าก ๔ = ไม่มีผลกระทบ



คัดเลือกปัญหา

ปัญหา

         

ความ
เป็นไปได้

เป็นประโยชน์ต่อ 
งานของหน่วย

ผลกระทบต่อ
งานของหน่วย

คะแนน
รวม

%๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

๑. การบริหารจัดการ
ข้อมูลภายในองค์กร

๘๓.๓๓

๒. ข้อปฏิบัติในการออก
ประกาศและแจ้งเตือนผู้ 
ท าการในอากาศ 

  ๑๐๐

๓. ข้อปฏิบัติในการออก
แจ้งเตือนสภาพอากาศ 

๘๓.๓๓



องค์ความรู้

“ข้อปฏิบัติในการออกประกาศ และแจ้งเตือนผู้ท าการในอากาศ”
NOTAM : NOTICE TO AIRMEN



วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ ทอ.

“เป็นกองทัพอากาศชั้นน าในภูมิภาค” 
ยุทธศาสตร์ พ.ศ.2551-2562

ยุทธศาสตร์ที ่1 พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างสมรรถนะและความพร้อมในการป้องกันประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที ่3 รักษาความมั่นคงของรัฐ 
ยุทธศาสตร์ที ่4 รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
ของรัฐบาล 



หลักการ และเหตุผล

ในการปฏิบัติการบินผู้ท าการในอากาศมีความจ าเป็นอย่างมากที่จะต้อง
ทราบถึงข้อมูลข่าวสารการบินหรือประกาศผู้ท าการในอากาศ ( NOTAM )     
ซึ่งเน้นถึงความปลอดภัย อันหมายถึง ทรัพยส์ินจ านวนมหาศาล และชีวิตของ
บุคลากรทางการบินที่ประเมินมูลค่าไม่ได้



ชื่อกิจกรรมกลุ่ม

Smart  Notam  Manager

“ข้อปฏิบัติในการออกประกาศ และแจ้งเตือนผู้ท าการในอากาศ”
NOTAM : NOTICE TO AIRMEN



ค าขวัญของกลุ่ม

พลังความรู้สู่หน่วยงาน    กิจการพัฒนาภาคภูมิ



วัตถุประสงค์

 -  เพื่อให ้ข้าราชการฝ่ายบังคับการบิน ของ แผนกสนับสนุนการบิน 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความปลอดภัยสูงสุด

 -  มีการน าระบบสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อให้การเข้าถึงความรู้ 
จัดเก็บ แลกเปลี่ยน รวมทั้งน าความรู้ไปใช้งานได้ง่าย และรวดเร็ว

 -  มีการบริหารกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงเชิงนวัตกรรม ให้ทันกับยุคสมัย



ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 -  ข้าราชการฝ่ายบังคับการบิน ของ แผนกสนับสนุนการบิน สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว และเกิดความปลอดภัย
สูงสุดต่อผู้ท าการในอากาศ

 -  มีแหล่งเรียนรู้ผ่านระบบสารสนเทศที่ผ่านการคัดกรอง และสามารถ
เรียกใช้ข้อมูลความรู้ได้อย่างงา่ย สะดวก รวดเร็ว 

 -  มีนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นในหน่วยงาน เพื่อพัฒนากระบวนการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น



เป้าหมาย

          เจ้าหน้าที่สามารถหาความรู้จากระบบสารสนเทศได้ง่าย และน าความรู้ที่ได้
จากการด าเนินงานของกลุ่มกจิกรรมการจัดการความรู้แผนกสนับสนุนการบิน
มาใช้ในการปฏิบัติงาน พัฒนาศักยภาพ ของตัวบุคลากร ระบบงาน หน่วยงาน
จนกระทั่งเกิด นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด



แผนการจัดการความรู้ : KM Action Plan

“ข้อปฏิบัติในการออกประกาศ และแจ้งเตือนผู้ท าการในอากาศ”
NOTAM : NOTICE TO AIRMEN

-  การบ่งชี้ความรู้
-  การสร้างและแสวงหาความรู้
-  การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
-  การประมวลและการกลั่นกรองความรู้
-  การเข้าถึงความรู้
-  การแลกเปลี่ยนความรู้
-  การเรียนรู้

Smart  Notam  Manager



หมายเหตุ

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

1. การบง่ช้ีความรู้

2. การสร้างและแสวงหาความรู้

3. การจัดการความรู้ให้เปน็ระบบ

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้

5. การเข้าถึงความรู้

6. การแบง่ปนัและแลกเปลี่ยนความรู้

7. การเรียนรู้

ข้ันตอนการปฏิบติังาน
ม.ีค.๕๘ก.พ.๕๘ม.ค.๕๘

ระยะเวลาด าเนินการ

หมายเหตุ * ตามแผน ปฏิบัติจริง



๑. การบ่งชี้ความรู้

ประชุมกลุ่มเพื่อก าหนดองค์ความรู้ที่จ าเป็น
- เทคนิคการรับข้อมูลและข่าวที่จะออก NOTAM 
- ศัพท์เทคนิค ค าย่อของผู้ท าการในอากาศ
- เทคนิคกระบวนการส่งเรื่องขอออก NOTAM
- ประเภทของข่าวที่จะน ามาออก / ไม่ออก NOTAM
- แบบฟอร์มของ NOTAM
- เทคนิค และนวัตกรรมการแจกจ่าย NOTAM



๑. การบ่งชี้ความรู้

  ความรู้นามธรรม
Tacit  Knowledge
(ความรู้ที่ต้องสร้างขึ้นใหม่)

- เทคนิคการรับข้อมูลที่จะออก
- เทคนิคการส่งเรื่องขอออกข่าวฯ
- เทคนิคและนวัตกรรมแจกจ่าย

 ความรู้ที่ชัดแจ้ง
Explicit  Knowledge

(ความรู้ที่มีอยู่แล้ว)
- ความหมาย ศพัท์เทคนิค ค าย่อ
- ประเภทของข่าวที่จะน ามาออก
- แบบฟอร์มของ NOTAM

ก าหนดประเด็นความรู้และข้อมูล



๒. การสร้างและแสวงหาความรู้

๒.๑ รวบรวมเอกสาร ต ารา คู่มือการปฏิบัติในอดีตและปัจจุบันที่มีอยู่
รวมถึงข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการระบบ NOTAM



๒. การสร้างและแสวงหาความรู้

๒.๒ สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 



๒. การสร้างและแสวงหาความรู้

๒.๓ สอบถามข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ



๒. การสร้างและแสวงหาความรู้

๒.๔ การเข้าร่วมประชุมวิชาการ



๓. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ

รวบรวมข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับการออก NOTAM หรือ TK  ให้ง่ายและ
สะดวกต่อการค้นหาและใช้งาน โดยการจัดท าลงฐานข้อมูล EK ในรูปแบบแฟ้ม
เอกสาร และเอกสารอิเลคทรอนิกส์ ( PDF File )



๔. การประมวลและการกลั่นกรองความรู้

-  ประชุมกลุ่มเพื่อสรุปเนื้อหา ในการท าเป็นข้อมูล จัดท าเอกสาร คู่มือ 
รวมทั้งระเบียบข้อปฏิบัติ ให้ทันสมัย และตรงตามความต้องการ



๔. การประมวลและการกลั่นกรองความรู้

-  เชิญผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลที่กลุ่มสรุปขึ้นมา   

น.อ.วีระ แก้วแดง
ปฏิบัติราชการในสายงานบังคับการบิน ๓๙ ปี
ขณะนี้ด ารงต าแหน่ง ผู้บังคับศูนย์บริการการบิน
กองบังคับการบิน คปอ.



๔. การประมวลและการกลั่นกรองความรู้

-  เชิญผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลที่กลุ่มสรุปขึ้นมา   

น.อ.ปราโมทย์  ลายกระนก
ปฏิบัติราชการในสายงานบังคับการบิน ๓๙ ปี
ขณะนี้ด ารงต าแหน่ง ประจ า คปอ. ช่วยราชการ
กองบังคับการบิน



๕. การเข้าถึงความรู้

 ๕.๑  จัดท าสื่อ/คู่มือในรูปของฉบับร่าง เพื่อส่งให้กลุ่มตัวอย่างศึกษาถึง
ความยากง่ายในการท าความเข้าใจกับการออกประกาศและแจ้งเตือนผูท้ าการ
ในอากาศ (NOTAM) 



๕. การเข้าถึงความรู้

 ๕.๒  จัดท าเวบ็เพจเพื่อให้บุคลากรเข้าถึงความรู้ได้สะดวกและง่าย ในการ
ค้นคว้า หรือเรียกใช้ข้อมูลจากกิจกรรมการจัดการความรู้ ได้จากเครื่องมือที่อยู ่
ใกล้ตัว ( Smart Phone )



๖. การแลกเปลี่ยนความรู้

องค์ความรู้ที่ก าหนดได้ผ่านผู้เชี่ยวชาญในขั้นตอนที่ ๔ ซึ่งกลั่นกรองข้อมูล
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เผยแพร่ให้กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ

 ๖.๑  จัดท าคู่มือในรูปแบบเอกสาร และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ
สารสนเทศ



๖. การแลกเปลี่ยนความรู้

องค์ความรู้ที่ก าหนดได้ผ่านผู้เชี่ยวชาญในขั้นตอนที่ ๔ ซึ่งกลั่นกรองข้อมูล
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เผยแพร่ให้กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ

๖.๒  จัดท า Web board และ Web site ในการแลกเปลี่ยนความรู้



๖. การแลกเปลี่ยนความรู้

องค์ความรู้ที่ก าหนดได้ผ่านผู้เชี่ยวชาญในขั้นตอนที่ ๔ ซึ่งกลั่นกรองข้อมูล
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เผยแพร่ให้กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ

 ๖.๓  จัดท ากลุ่ม สมาชิกผ่านทาง Social Network (Facebook, Line)
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ กับหน่วยอื่นๆ



๗. การเรียนรู้ (ฐานความรู้ EK + ระบบพี่เลี้ยง)

๗.๑  จัดฝึกอบรมให้กับข้าราชการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



๗. การเรียนรู้ (ฐานความรู้ EK + ระบบพี่เลี้ยง)

๗.๒  แจกจ่ายสื่อที่จัดท าทั้งในรูปแบบคู่มือ และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้กับผู้ท าการในอากาศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าต่อไป



๗. การเรียนรู้ (ฐานความรู้ EK + ระบบพี่เลี้ยง)

๗.๓  เผยแพรข่้อมูลที่ศึกษาค้นคว้า ผ่านทางระบบอินทราเน็ต ทอ. เพื่อให ้ 
ผู้ท าการในอากาศน าไปใช้ในการวางแผนการบิน 

https://notamkkt.wordpress.com/



ผลจากการจัดการเรียนรู้

๑  มีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 



ผลจากการจัดการเรียนรู้

๒  ผู้ท าการในอากาศสามารถ เรียนรู้หรือรับประกาศผู้ท าการในอากาศ   
ได้จากทุกสถานที่จากเครือข่ายอินทราเน็ต ทอ. หรือ Smart Phone 



ผลจากการจัดการเรียนรู้

๓  ข้าราชการบรรจุใหม่ สามารถเรียนรู้ท าความเข้าใจระบบงานได้อย่าง
รวดเร็ว และ งา่ยในการเข้าถึงข้อมูล ผ่านระบบสารสนเทศของหน่วยงาน



ผลจากการจัดการเรียนรู้

๔  มีช่องทางในการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสานการปฏิบัติ      
ภายในองค์กร ผ่านทาง Social Network (Facebook, Line)



ผลจากการจัดการเรียนรู้

๕  ตอบสนองวสิัยทัศน์ของ แผนกสนับสนุนการบิน อย่างตรงประเด็น คือ
“เป็นองค์กรที่ให้การสนับสนุนการบินที่มีมาตรฐาน เพื่อการน าเข้าสู่การบริการ
จราจรทางอากาศ และบริการข่าวอากาศ ได้อย่างมืออาชีพในระดับชั้นน า”
และร่วมเป็นแรงขับเคลื่อนส่วนหนึ่งของ กองบิน๒ และ กองทัพอากาศ

One of The Best Helicopter Air Base in ASEAN
One of The Best Air Forces in ASEAN

  



ผลจากการจัดการเรียนรู้ (นวัตกรรม)

๖  จากกิจกรรมการจัดการความรู้ ท าให้เกิดการพัฒนาต่อยอดในเชิง
สร้างสรรค์เป็นนวัตกรรม ในส่วนของการเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ และแจกจ่าย
ประกาศผู้ท าการในอากาศ จากอดีต จะท าการปริ้นเป็นสิ่งพิมพ์ แล้วให ้จนท.
บังคับการบินเดินทางไปแจกจ่ายให้กับยุทธการของฝงูบินในฐานบินโคกกกะเทียม
ต่อมามีการแจกจ่ายผ่าน เว็บเพจ  https://notamkkt.wordpress.com/
ปัจจุบัน มีการพัฒนาต่อยอดให้ตอบโจทย์การใช้งานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้แก่

- มีระบบการใช้งานที่ง่ายขึ้น
    - สามารถแจ้ง NOTAM บนเส้นทางบิน และเขตภูมิภาค ได้

- มีการจัดการ เว็บบอร์ด ส าหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล ให้น่าใช้ยิ่งขึ้น
- มีการอัพเดทข้อมูลให้ทันเหตุการณ์ และช่วงเวลาที่ชัดเจน
- มีการปรับแต่งหน้าเว็บเพจ ให้สวยงาม และเหมาะแก่การใช้งานมากขึ้น

https://notamkkt.wordpress.com/


ผลจากการจัดการเรียนรู้ (นวัตกรรม)

๖.๑  มีช่องทางแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ รวมทั้งประกาศผู้ท าการ
ในอากาศ ( NOTAM ) แก่ผูท้ าการในอากาศ ภายในกองบิน ๒
 - ฝูงบิน ๒๐๑ รอ.

- ฝูงบิน ๒๐๓
- ฝูงบิน ๒๐๖ วัฒนานคร
- สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศ ฯ ( Chandy )



ผลจากการจัดการเรียนรู้ (นวัตกรรม)

๖.๒  มีช่องทางแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ รวมทั้งประกาศผู้ท าการ
ในอากาศ ( NOTAM ) แก่ ฝูงบินต่างๆ ภายในกองทัพอากาศ ที่มาปฏิบัติภารกิจ
ในเขตพื้นที่ของฐานบินโคกกะเทียม
 - ฝูงบิน ๖๐๔       ภารกิจ ฝกึบิน

- ฝูงบิน ๖๐๑       ภารกิจ สนับสนุนการฝึก กระโดดร่ม
- ฝูงบิน ๔๐๑       ภารกิจ สนับสนุนการฝึกโจมตีภาคพื้น ทบ.
- โรงเรียนการบิน  ภารกิจ ฝกึบินเดินทาง
- หน่วยบินอื่นๆ ที่ต้องการข้อมูล



ผลจากการจัดการเรียนรู้ (นวัตกรรม)

๖.๓  มีช่องทางแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ รวมทั้งประกาศผู้ท าการ
ในอากาศ ( NOTAM ) แก่ หน่วยบินอื่น ภายนอกกองทัพ ที่มาปฏิบัติภารกิจ
ในเขตพื้นที่ของฐานบินโคกกะเทียม
 - หน่วยบินเกษตร         ภารกิจ ฝนหลวง

- ศูนย์การบินทหารบก   ภารกิจ รับส่ง VIP ทบ.
- กรมแผนทีท่หาร        ภารกิจ ส ารวจ และซ่อมบ ารุง กซอ.2
- บริษัทนิมิแบร์           ภารกิจ บินเดินทางในเขตพื้นที่การบิน
- หน่วยบินอื่นๆ ที่ต้องการข้อมูล



ผลจากการจัดการเรียนรู้ (นวัตกรรม)

๖.๔  มีช่องทางแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ รวมทั้งประกาศผู้ท าการ
ในอากาศ ( NOTAM ) แก่ หน่วยบินต่างประเทศ ที่มาปฏิบัติภารกิจ
ในเขตพื้นที่ของฐานบินโคกกะเทียม
 - ภารกิจ COBRA GOLD

- ภารกิจ COPE TIGER
- ฝึกบินฝ่ายเดียว ทอ.สป.
- หน่วยบินต่างประเทศอื่นๆ ที่ต้องการข้อมูล



แผนพัฒนาในอนาคต

แผนพัฒนาในอนาคตของระบบการจัดการความรู้แผนกสนับสนุนการบิน
ในอนาคตจะมีการจัดท า Application for Smart Phone เพื่อให้มีการเข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



ค าถามและข้อเสนอแนะ



แผนกสนับส นุนการบิน  

กิจกรรม การจ ัดการความ รู ้

(AVIATION SUPPORT SECTION)

(KNOWLEDGE  MANAGEMENT)


