
        
          ขอเชิญประชุม 
คณะท างานการจดัการความรู้ของ วศ.ทร. 

 
วันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม ๖๑  

เวลา ๑๓๐๐-๑๖๐๐ 

ณ ห้องประชุม วศ.ทร. ๑ 

 





วาระการประชุม 
• วาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

• วาระที่ ๒  การพิจารณาหัวข้อองค์ความรู้เพื่อ
น าเสนอในกิจกรรม 4ช (โชว์ แชร์ ชอ๊ป ใช้)   
ใน ๓๑ ม.ค.๖๒ ณ อาคารสโมสรวังนันทอุทยาน  

• วาระที่ ๓  แผนการด าเนินกิจกรรม KM ’62            
ของ วศ.ทร. และการด าเนินงานของ นขต.วศ.ทร. 

• วาระที่ ๔  เรื่องอื่นๆ  



วาระที่ ๑  

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่
ประชุมทราบ 



ตามข่าวราชนาวี  คณะอนุกรรมการ KM ทร. 
 สั่งการให้ นขต.ทร./กปช.จต. นรข. ด าเนินการ.. 

๑. เสนอหัวข้อองค์ความรู้จ านวน  ๒ หัวข้อ 
เพื่อน าเสนอในการจัดนิทรรศการ โชว์  แชร์  ช็อป ใช้          
( ช่วย และ ชิลด)์ ใน ๓๐/๓๑ ม.ค.๖๒ ณ อาคารสโมสร
ราชนาวี 
๒. จัดหมวดหมู่ความรู้/องค์ความรู้ที่ได้ด าเนินการแบบไฟล์ 
doc ส่งให้คณะกรรมการ KM ทร. (สปช.ทร.) ทางเมลล์ 
โดยทั้งข้อ ๑ และ ๒  ก าหนดส่งภายใน ๒๘ ธ.ค.๖๑ 

 



วาระที่ ๒  

การพิจารณาหัวข้อองคค์วามรู ้

เพื่อน าเสนอในกิจกรรม 4ช 

จัดใน ๓๐/๓๑ มกราคม ๖๒ 
 ณ อาคารราชนาวีสโมสร 



  แนวการการเลือกหัวข้อองค์ความรู้  ดังนี้ 

เรื่องที่ ๑ เป็นองค์ความรู้ที่น าเสนอผลงาน KM ที่ได้
ด าเนินการมาและได้น าผลงานไปใช้ เป็นการน า PDCA มา
ใช้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

 - เน้นการ Show เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างหน่วย และมีเป้าหมายส าคัญคือให้ นขต.ทร./หน่วย
เฉพาะกิจ ทร. มา Shop ไปใช้ในกิจการ/การปฏิบัติงาน
ของหน่วย 



เรื่องที่ ๒ เป็นองค์ความรู้ (ระดับกระบวนการ) ที่เกิดจากกระบวนการ 
KM ที่ได้ด าเนินการมาแล้วระยะหนึ่ง    
        + ไม่ใช่สิ่งที่ก าลังด าเนินการหรือจะท าขึ้นใหม่ 
        + เป็นงานที่ตอบสนองวิสัยทัศน์ ทร. และยุทธศาสตร์การ
จัดการความรู้ของ ทร. ในปีปัจจุบัน (คณะกรรมการ KM ทร. 
ก าหนด) 
        + ให้ความส าคัญกับผลลัพธ์ที่ส่งมอบต่อประชาชนหรือเกิด 
Impact กับประชาชน (ยิ่งวงกว้างยิ่งดี)  
         เป็นหัวข้อองค์ความรู้ที่จะใช้ในการน าเสนอคณะกรรมการ KM ทร.                          

และจัดนิทรรศการวันการจัดการความรู้ของ ทร. ปี งป.๖๒ (ก.ค.๖๒) 



        + เป็นงานที่เป็น Core process หรือ Core Function 
ของหน่วยที่ตอบสนองวิสัยทัศน์หน่วย/ ทร.  
        + เป็นกระบวนการ (องค์ความรู้) ที่ต้องบูรณาการท างาน
กับหน่วยอื่น (ภายในและนอก ทร.) หรือเกิดการเรียนรู้ข้ามสาย
งาน (Cross functions) 
        + หรือเป็น Best Practice ที่สามารถเทียบเคียงผลงานกับ
หน่วยอื่นที่มีมาตรฐานสูงขึ้น / หรือภายในหน่วยงานตนเอง แต่
ต้องสามารถชี้ให้เห็นถึง Performance ที่ดีขึ้นอย่างประจักษ์ 
(สถิติ/ตัวเลข) เช่น ลดระยะเวลา ลดของเสีย ปลอดภัย เพิ่ม 
Productivity ฯลฯ  



หัวข้อองค์ความรู้เพือ่พจิารณา เร่ืองที ่๑ เน้น ๔ช. 
(การรวบรวมองค์ความรู้เดมิและสังเคราะห์ให้เป็นนวตักรรม) 

๑. การตรวจสอบเคร่ืองมือดับเพลิงขัน้ต้นด้วยตนเองเพื่อความ
พร้อมใช้ 

๒. การบ ารุงรักษาเคร่ืองกรองน า้ดื่มเพื่อคุณภาพน า้ดื่มที่สะอาด 
ปลอดภยัตลอดเวลา 

๓. การตรวจและประเมินคุณภาพน า้มันหล่อล่ืนใช้การประจ าเรือ 
๔. การขจัดคราบน า้มันในทะเลด้วยสารชีวภาพ 
๕. การบ าบัดน า้ทิง้อาคาร/บ้านเรือนด้วยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ 

(EM) 
๖. การเผชิญเหตุฉุกเฉินกรณีสารเคมีพษิร่ัวไหล                  

นวัตกรรมเชิงกระบวนการ และหรือส่ิงประดษิฐ์ 



เร่ืองท่ี ๒  
1.กระบวนการฝึกและปฏิบัติเพื่ อการป้องกันบรรเทา             
สาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชน กรณีเหตุฉุกเฉิน
สารเคมีร่ัวไหล 
2. การบูรณาการฝึกและปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา          
สาธารณภัยและอุบัติภัยกรณีสารเคมีและวัตถุอันตราย
ร่ัวไหล 
3.  การบูรณาการฝึกและปฏิบัติการช่วยเหลือด้าน
มนุษยธรรมและช่วยเหลือประชาชน กรณีการคัดกรอง
ผู้ประสบภยั 



วาระที่ ๓  

แผนการด าเนินกิจกรรม KM ’62            
ของ วศ.ทร. และการด าเนินงานของ 

นขต.วศ.ทร. 



แผนการด าเนินงาน KM 62 

 ๑. การประชุมเพื่อทบทวนผลการด าเนินงาน (AAR) KM’61 
• น าอุปสรรคข้อขัดข้องและช่องว่างของเป้าหมายและผลลัพธ์จริงมาพัฒนา

แก้ไข  (จาก KMA) 
 

 ๒. การบ่งชี้องค์ความรู้ท่ีจะด าเนินการในปี งป.๖๒ 
o สนองต่อยุทธศาสตร์ KM ทร. (เน้นการบูรณาการ+การเชื่อมโยงความรู้ข้ามสายงาน+ค านึงถึง

ผู้รับบริการภายนอก) 
o นขต.วศ.ทร. จัดท าองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง (ต่อยอด/เริ่มใหม่) 
o ด าเนินการตามกระบวนการ (KMP)  





การบ่งชี้องค์ความรู้และเป้าหมาย 

การส่งผลลัพธ์เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ ทร. 

- ความมั่นคงทางทะเล 
- การช่วยเหลือประชาชน 
- การบริหารจัดการ 
- ..... 

CP 

CP 

CP CP 

CP CP 
CP 

หวัข้อความรู้ 





กระบวนการจัดการความรู้ (KM PROCESS) กับ PDCA  

1.ก าหนดความรู ้
- วิเคราะห์กระบวนการงานจากวิสัยทัศน/์พันธกิจ/
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
- วิเคราะห์จากปัญหา 

2.สร้างและแสวงหาความรู ้
- ภายในหน่วย/ภายนอกหน่วย, จาก EK, TK 
- แนวทางการปฏิบัติ/คู่มือปฏิบัติงาน 

3.จัดความรู้ให้เป็นระบบ 
(หมวดหมู่, หัวข้อ, ล าดับ) 

น าไปใช้ 

6.แลกเปลี่ยน 
(แลกเปลี่ยนกับหน่วยงาน/ผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง) 

4.ประมวลและกลั่นกรอง 
(ความถูกต้องด้านภาษา เนื้อหา) 

ปรับปรุง/พัฒนา 

ติดตามประเมินผล 

5.การเข้าถึง 
(ก าหนดช่องทางการน าความรู้ไปใช้ให้ง่าย สะดวก) 

7. การเรียนรู้ PDCA 

PLAN 

DO 

CHECK 

ACT 



K 
   ระหว่างการด าเนินการมีข้อพึงระลึก 
         และตรวจสอบเสมอ.... 



 ระหว่างการด าเนินการมีข้อพึงระลึกและตรวจสอบ 



การเลือกหัวข้อความรู้และการจัดการความรู้ 

2.มองหากิจกรรมใน CP/SP 

3.ในกิจกรรมนั้นต้องใช้ความรู/้องค์ความรู้อะไรบ้าง 

3.2 จะจัดการความรู้นั้นอย่างไร/เลือกใช้ KM tools ที่เหมาะสมได้อย่างไร 

3.1สาระ/เนื้อหาภายในที่ต้องเปลี่ยนแปลงจากองค์ความรู้เดิม 

1.ก าหนดและตรวจสอบเป้าหมาย 



ความรู้ที่ต้องจัดการ 

ความรู้ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
• งานในที่ตั้งปกติ 
• งานในสนาม 

คัดเลือกงานที่ส าคัญ/ 
มีความจ าเป็นเร่งด่วนไปจัดการความรู้ 
 งานที่พบปัญหาข้อผิดพลาดบ่อย 
 งานที่หากผิดพลาดจะเกิดผลกระทบ
รุนแรงต่อหน่วย 
 งานที่หน่วยปฏิบัติได้ดี Best 
practice 



วิธีการ 

วิธีที่ 1 วิเคราะห์วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์ 
• ทราบกระบวนการงานที่ส าคัญของหนว่ย 
• จัดท าแนวทางการปฏิบัติ/คู่มือการปฏิบัติของกระบวนงานที่ส าคัญ 

เพื่อให้การปฏิบัติมีมาตรฐาน 

วิธีที่ 2 วิเคราะห์จากปัญหา/ข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน  
• ทราบปัญหา หาแนวทางการแก้ไข ป้องกันข้อผิดพลาดใน

ครั้งต่อไป 

วิธีที่ 3 สิ่งที่หน่วย เก่ง ท าได้ดี 
•  Best practice 

KM จากงาน
ประจ าท าให้
มีคุณภาพ 

KM จาก  
Best 

practice 



วิธีการจัดการความรู้ (วิธีที่ 1) 

1. วิเคราะห์จากวิสัยทัศน์/         
พันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์ 

• กระบวนการงาน (หลัก, รอง,สนับสนุน) 
• เป้าหมายงาน 
• ความต้องการของผู้รับผลงาน 
• ความเสี่ยง (เกิดปัญหาบ่อย, ผิดพลาด

ส่งผลกระทบรุนแรง) 

2, 3 สร้างและแสวงหาความรู้, จัดความรู้ให้เป็นระบบ 
• คัดเลือกกระบวนการงานที่มีระดับความเสี่ยงสูงมาจัดการความรู้ 
• ศึกษาสภาพปัจจุบัน ขั้นตอนการปฏิบัติ ระเบียบ ค าสั่งที่เกี่ยวข้อง กับ
กระบวนการงานนั้น  ฯลฯ  
• น าข้อมูลความต้องการของผู้รับผลงานมาก าหนดตัวชี้วัด, เป้าหมาย 
• พิจารณาทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติ (ขั้นตอนใดใดมีความเสี่ยงที่จะเกิด
ปัญหา ก าหนดแนวทางการป้องกัน, ขั้นตอนใดซ้ าซ้อน ยุบ ยกเลิก) 
• ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติใหม่ ให้สอดคล้อง/ตอบสนองความต้องการ
ผู้รับผลงาน (แต่ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ) 
• จัดท าเป็นร่างคู่มือการปฏิบัติ (เป็นหมวดหมู่ ล าดับขั้น อ่านเข้าใจง่าย) 

7.1 การน า
ความรู้ไปใช้ 

7.2 ติดตาม
ประเมินผล 

7.3 น าผลไป
ปรับปรุงพัฒนา 

7.4 เกิดแนวทาง
การปฏิบัติใหม่ PDCA PDCA 

4.ประมวลและกลั่นกรอง 
น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องด้าน
ภาษา เนื้อหา) 

5. การเข้าถึงความรู้ 
- ก าหนดช่องทางเผยแพร่/ปชส.  
- น าความรู้ไปทดลองใช/้ปรับปรุงพัฒนา 

6. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
น าความรู้ไปแลกเปลี่ยนกับหน่วยงาน/ผู้อื่นที่
เกี่ยวข้อง/ปรับปรุง 

7. การเรียนรู้ 



วิเคราะห์จากปัญหาหรือ
ข้อผิดพลาด  

เพื่อหาแนวทางแก้ไข 

ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา 
สาเหตุ ความต้องการ 
- ศึ กษาจากระ เบี ยบ  ค า สั่ ง 
หลักเกณฑ ์
- สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติ 
- สังเกตการปฏิบัติ 

ก า ห น ด แ น ว ท า ง 
กระบวนการปฏิบัติ เพื่ อ
แก้ไขปัญหา 
1. ก าหนดประเด็นความรู้ 
2. แสวงหาความรู้ 
3. สร้างความรู ้
4. จัดให้เป็นระบบ 

น า ค ว า ม รู้ ไ ป
ตรวจสอบกลั่นกรอง 

แนวทางการปฏิบัติที่ดี  
(Best Practice) 

เผยแพร่สู่ภายนอก และ
จัดเก็บเข้าคลัง 

การเข้าถึงความรู้ 
- ก าหนดช่องทางเผยแพร/่ปชส.  
- น าความรู้ไปทดลองใช้/ปรับปรุงพัฒนา 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
น าความรู้ไปแลกเปลี่ยนกับหน่วยงาน/
ผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง/ปรับปรุง 

การเรียนรู้  
- น าความรู้ไปเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ใช้ประโยชน์ 
- ติดตามประเมินผล/น าผลมาปรับปรุง 

PDCA 

PDCA PDCA 

วิธีการจัดการความรู้ (วิธีที่ 2) 



วิธีการจัดการความรู้ (วิธีที่ 3) 
(ค้นหาสิ่งที่หนว่ย เก่ง ท าได้ด)ี 

ค้นหาสิ่งที่หน่วย 
เก่ง ท าได้ดี 

ถอดความรู้นั้นมาจัดเก็บในรูปแบบที่
น าไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย เช่น 
  เอกสาร 
  วีดีโอ/ คลิป 

น าความรู้ไป
ตรวจสอบกลั่นกรอง 

ก าหนดช่องทางในการเข้าถึง
ความรู้ และประชาสัมพันธ์

ให้ก าลังพลทราบ 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
น า ค ว า ม รู้ ไ ป แ ล ก เ ป ลี่ ย น กั บ
หน่วยงาน/ผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง/ปรับปรุง 

การน าความรู้
ไปใช ้

ติดตาม
ประเมินผล 

น าผลไป
ปรับปรุงพัฒนา 

เกิดแนวทาง
การปฏิบัติใหม่ PDCA PDCA 



ขั้นตอนการท า Cycle 

Do - ปฏิบัต ิ

Check - ตรวจสอบ 

Act - แก้ไขให้ได้
มาตรฐาน 

6. การติดตามผล 

5. การก าหนดมาตรการตอบโต้และการปฏบิัติ 

1. การก าหนดหัวข้อปัญหา 

2. การส ารวจสภาพปัจจุบันและตั้งเป้าหมาย 
3. การวิเคราะห์สาเหต ุ

4.การวางแผนแก้ไข 

 

7. การปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

วงจรบริหาร PDCA เพื่อการแก้ปัญหาปรับปรุง 

Plan คิด/วางแผน 



KM-Focus Area 

1. ปัญหาการท างานที่
เกิดขึ้น 

2. ความรู้ที่ต้องใช้ 
ในงานประจ า 

3. สิ่งที่จะต้องพัฒนา 
เพ่ือขับเคลื่อน 
กลยุทธ ์

1. หน่วยงานของท่านก าลังประสบปัญหาอะไรบ้างที่รุนแรง 
เร่งด่วน จะต้องแก้ไขทันที 

2. หากหน่วยงานของท่านมีบุคลากรใหม่มาปฏิบัติงาน มี
อะไรบ้างที่เขาจ าเป็นจะต้องทราบก่อนเป็นล าดับต้นๆ 

3. บุคลากรในหน่วยงานของท่านจ าเป็นจะต้องรู้+เข้าใจเรื่อง
อะไร ในกลยุทธ์ที่หน่วยงานของท่านได้รับมอบหมาย 

การระบุประเด็นหัวข้อการจัดการความรู้ในหน่วยงาน   หากยังไม่สามารถมองเห็น
ภาพที่ชัดเจน ขอให้ก าหนดประเด็น จากค าตอบในค าถามต่างๆ นี้ 



3. การด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการพัฒนาก าลังพล 

 
การน า KM Tools มาใช้ในการพัฒนาก าลังพลและงาน 

การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ Core Process/ 
Supporting Process 

การด าเนินการจัดการความรู้และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ภายในหน่วย (ทุก นขต.วศ.ทร.) อย่างทั่วถึง 





๔. แผนงานอื่นๆ  

๔.๑ จัดท าแผนการจัดการความรู้ของ วศ.ทร. (ระยะยาว) 

๔.๒ จัดเก็บหัวข้อความรู้เป็นหมวดหมู่ในระบบสารสนเทศ 
(K Mapping/Taxonomy) 

๔.๓ จัดท าแผนการส่งเสริมการน าองค์ความรู้ที่ได้จากการ
จัดการความรู้ไปใช้ 

๔.๔ เตรียมและจัดแสดงผลงาน 
– การน าเสนอต่อคณะกรรมการ KM ทร. 

– การจัดนิทรรศการวันการจัดการความรู้ กองทัพเรือ ประจ าปี ๒๕๖๒ 



๔. แผนงานอื่นๆ  

๔.๓ จัดท าแผนการส่งเสริมการน าองค์ความรู้ที่ได้จากการ
จัดการความรู้ไปใช้ 

๔.๔ คู่มือการจัดการความรู้ของ วศ.ทร. 

๔.๕ เตรียมและจัดแสดงผลงาน 
การน าเสนอต่อคณะกรรมการ KM ทร. 

การจัดนิทรรศการวันการจัดการความรู้ กองทัพเรือ ประจ าปี ๒๕๖๒ 



งานที่ นขต.วศ.ทร.สามารถด าเนินการได้ทันที.... 

• การรายงานผลการฝึกอบรมตามโครงการศึกษาปี  งป.๖๒ 

ส าเนารายงานให้คณะท างานฯ เพื่อถอดความรู้/
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ทุกครั้ง) 

• ด าเนินการจัดการความรู้ในระดับกอง/แผนก 

 การถอดบทเรียนหลังการฝึก 

 การประชุมเพื่อบ่งชี้องค์ความรู้/หัวข้อความรู้ที่จะจัดท า
ในปี งป. ๖๒ โดยใช้แนวทาง/วิธีการเลือกหัวข้อตามที่แจ้ง 



งานที่ นขต.วศ.ทร.สามารถด าเนินการได้ทันที.... 

 การจัดสถานที่เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรูใ้นระดับกอง/แผนก 

 การสร้างนวัตกรรม(เล็กๆ) ในระดับแผนกเพื่อการพัฒนาหรือแก้ไข
กระบวนการ/การปฏิบัติงาน  

 การจัดอบรม/ฝึกอบรมภายในหน่วย เพื่อสื่อสาร-สร้างทัศนคติเชิง
บวก-การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการเรยีนรู้ 

  การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work 
Manual/ Work Flow) / ล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work 
Procedure) ให้ครอบคลุมงาน  หรือได้จาก PDCA แล้วมาต้อง
ปรับแก้ไข พัฒนา (ฉบับ Update) 



วาระที่ ๔  
เรื่องอื่นๆ 

1. การก าหนดวันประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ 2/62 

เพื่อน าเสนอร่างแผนการจัดการความรู้ปี งป.62 

(ก่อนการเสนอขออนุมัติจาก จก.วศ.ทร.) 

และติดตามงานที่ นขต.วศ.ทร.ได้ด าเนินการ  



วาระที่ ๔  
เรื่องอื่นๆ 

2. ขอความเห็นชอบให้พิจารณาแต่งตั้ง ผู้ช่วย KM Fa. 
เพิ่มเติมให้ครบทุก นขต.วศ.ทร. และแผนกสนับสนุนสาย

วิทยาศาสตร์สัตหีบ กผบ.วศ.ทร.  



4. มอบหมายงานทีจ่ะต้องเตรียมการน าเสนอของ
คณะท างานฯ  

• หวัข้อความรู้ที่จะจัดท า (พฒันาต่อยอด/สร้างใหม่/นวัตกรรม) หน่วยละ
ความรู้  3 เร่ือง (CoP) ตัวจริง 2 ส ารอง 1 เพื่อน ามาคัดเลือกในการประชุมฯ 
ครัง้ที่ 2/62 

• หวัข้อคู่มือปฏบิัตงิานในต าแหน่ง  จ านวนอย่างน้อย  2 ต าแหน่ง 
• หวัข้อผลการสรุปบทเรียน/ถอดบทเรียนงานส าคัญ  2 งาน 
• ความก้าวหน้าการจัดระบบหมวดหมู่องค์ความรู้ในระบบสารสนเทศ 

 

3. มอบหมายงานที่จะต้องเตรียมการน าเสนอระดับ 
นขต.วศ.ทร. 

- ร่างแผนการจดัการความรู้ของ วศ.ทร. ปี 62 

- ร่างคูมื่อการจดัการความรู้ของ วศ.ทร. (สอดคล้องกบัแผนแมบ่ท KM ทร.) 
 











 




















