
        
การประชุม 

คณะท างานการจดัการความรู้ของ วศ.ทร. 
คร้ังที่ ๒/๖๒ 

 วันจันทร์ที่ ๗ มกราคม ๖๒  

เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐ 

ณ ห้องประชุม วศ.ทร. ๑ 

 





วาระการประชุม 
วาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

วาระท่ี ๒  รายงานผลการด าเนินงาน การจัดการความรู้ของ วศ.ทร. ปี งป.๖๑ 

วาระท่ี ๓ การแถลงแผนการจัดการความรู้ของ ทร.ปี งป.๖๒ 

   การแถลงแผนการจัดการความรู้ของ วศ.ทร.ปี งป.๖๒ (ร่าง) 

   การคัดเลือกหัวข้อองค์ความรู้ของ วศ.ทร. ที่จะด าเนินการในปี งป.๖๒ 

วาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืนๆ  



วาระที่ ๑  

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่
ประชุมทราบ 



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

๑. เสนอหัวข้อองค์ความรู้จ านวน  ๒ หัวข้อ 
เพื่อน าเสนอในการจัดนิทรรศการ  ๖ ช. (โชว์  แชร์  ช็อป ใช้ 
ช่วย เชื่อม) ต้นเดือน ก.พ.๖๒ ณ อาคารสโมสรราชนาวี 

หัวข้อท่ี ๑ บ้านรัก (ษ์) น้ า 
หัวข้อท่ี ๒ การบูรณาการฝึกและปฏิบัติการป้องกันบรรเทา                
สาธารณภัยและอุบัติภัยกรณีสารเคมีและวัตถุอันตรายร่ัวไหลพื้นท่ี
สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา รองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก Eastern Economics Corridor, EEC 



๒. การจัดหมวดหมู่ความรู้ /องค์ความรู้ซึ่งได้
ด า เ นิ น ก า ร แ ล้ ว  เ ป็ น ไ ฟ ล์  doc  ส่ ง ใ ห้
คณะกรรมการ KM ทร. (สปช.ทร.) ทาง email              
ใน ๒๘ ธ.ค.๖๑ เรียบร้อยแล้ว 

ขอให้น าตรวจสอบข้อมูลการจัดหมวดหมู่ความรู้                  
ลงเว็บไซต์ วศ.ทร. เพ่ือ update ข้อมูลให้เรียบร้อย 



วาระที่ ๒  

รายงานผลการด าเนินงาน การจัดการ
ความรู้ของ วศ.ทร. ปี งป.๖๑ 



วาระที่ ๓  
 การแถลงแผนการจัดการความรู้ของ ทร.ปี งป.๖๒ 

 การแถลงแผนการจัดการความรู้ของ วศ.ทร.ปี งป.๖๒ (ร่าง) 

 การคัดเลือกหัวข้อองค์ความรู้ของ วศ.ทร. ที่จะด าเนินการในปี 
งป.๖๒ 



วาระที่ ๓  

การแถลงแผนการจัดการความรู้
ของ ทร.ปี งป.๖๒ 



เตรียมก าลังและเสรมิสร้างก าลงัรบ ด ารงการปฏบิัตกิารในการใช้ก าลงัป้องกนัประเทศ พัฒนาระบบบริหารจัดการกองทัพให้มีความทันสมัย 

วิสัยทัศน์ ทร.  “เป็นหน่วยงานความม่ันคงทางทะเลท่ีมีบทบาทน าในภูมิภาคและเป็นเลิศในการบริหารจัดการ” 

RTN KM Philosophy : เพื่อราชนาวีที่เปน็เลิศ ก่อเกิดนาวาแห่งการเรยีนรู้ 

RTN KM Vision : Integrated KM to Excellence Organization 2567 

ฝังลงในระบบ KMIT 

บูรณาการ 

รู้ลึก 

จัดวางระบบ KMIT 

ปรับปรุงมาตรฐาน 

รู้รอบ 

ขยายผล KMIT 

เชื่อมโยง 

รู้เชี่ยวชาญ 

Technology 

   People 

Process 

Strategy 1 

62  - 63   64 - 65    66 - 67 

Strategy 2 

Strategy 3 

DRIVER : S-A-I-L, & 3’ C : Collaboration, Communication, Change Management 

Expect Outcome : Competency , Best process , ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของทร.เชื่อม่ันและภาคภูมิใจ  



กลยุทธ์การจัดการความรู้ของ ทร. ปี งป.๖๒ 

๑. ส่งเสริมบุคลากรด้านการจัดการความรู้ บูรณาการ การจัดการ
ความรู้เข้ากับกระบวนการปฏิบัติงาน (รู้ลึก) 

๒. เช่ือมโยงความรู้ของหน่วยสู่การน าไปใช้เพ่ือให้เกิดการปรับปรุง
การปฏิบัติงานและบูรณาการกับยุทธศาสตร์ของ ทร.                
(บูรณาการ) 

๓. การวางโครงสร้างระบบสารสนเทศในการใช้งาน               
องค์ความรู้  (ฝังลงในระบบ KMIT) 



การแปลงกลยุทธ์มาสู่การปฏิบัติ 
(KM Implementation) 





สิ่งที่ วศ.ทร. จะต้องด าเนินการ 

• KM Vision (จัดตั้ง/ทบทวนวิสัยทัศน์การจัดการความรู้ของ วศ.ทร.) 
• KM Mission (ออกแบบและก าหนดพันธกิจการจัดการความรู้ของ 

วศ.ทร. ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของ ทร.) 
• KM Strategies (ออกแบบและก าหนดกลยุทธ์การจัดการความรู้ท่ี

สอดรับกับยุทธศาสตร์ฯ ระดับ ทร.) 
• KM Focused Area/Desired ( ก าหนดขอบเขตหัวข้อความรู้-        

องค์ความรู้และเป้าหมายให้สอดคล้องกับวิสยัทัศน์ท่ี วศ.ทร.ก าหนด) 
• ด าเนินการตาม KM Plan อาศัย KMP และ KM tools ท่ีเหมาะสม 
• ประเมินผลการด าเนินงาน 

 
 
 



เครื่องมือการจัดการความรู้ 
(KM Tools) 





วาระท่ี ๓ (ต่อ) 
การแถลงแผนการจัดการความรู้ของ วศ.ทร. 

ปี งป.๖๒ 
 

แผนการจัดการความรู้ของ วศ.ทร. (ฉบับร่าง) 



 
วาระที่ ๓ (ต่อ) 

การคัดเลือกหัวข้อองค์ความรู้ของ วศ.ทร. ที่จะด าเนินการ
ในปี งป.๖๒ 

 

• เป็นขั้นตอนของ  “ KM Focused Area/Desired”                       
หรือการก าหนดขอบเขตหัวข้อความรู้/องค์ความรู้ให้สอดคล้องกับ
เป้าหมาย/วิสัยทัศน์ท่ี วศ.ทร.ก าหนด 

 



KM-Focus Area 

1. ปัญหาการท างานที่
เกิดขึ้น 

2. ความรู้ที่ต้องใช ้
ในงานประจ า 

3. สิ่งท่ีจะต้องพัฒนา 
เพ่ือขับเคลื่อน 
กลยุทธ ์

1. หน่วยงานของท่านก าลังประสบปัญหาอะไรบ้างท่ีรุนแรง 
เร่งด่วน จะต้องแก้ไขทันที 

2. หากหน่วยงานของท่านมีบุคลากรใหม่มาปฏิบัติงาน          
มีอะไรบ้างท่ีเขาจ าเป็นจะต้องทราบก่อนเป็นล าดับต้นๆ 

3. บุคลากรในหน่วยงานของท่านจ าเป็นจะต้องรู้+เข้าใจเร่ือง
อะไร ในกลยุทธ์ท่ีหน่วยงานของท่านได้รับมอบหมาย 

การระบุประเด็นหัวข้อการจัดการความรู้ในหน่วย 



วิธีการระบุประเด็นหัวข้อความรู้ 

วิธีท่ี 1 วิเคราะห์วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์ 
• ทราบกระบวนการงานที่ส าคัญของหน่วย 
• จัดท าแนวทางการปฏิบตัิ/คู่มอืการปฏิบตัิของกระบวนงานที่ส าคัญ 

เพื่อให้การปฏิบัติมีมาตรฐาน 

วิธีที่ 2 วิเคราะห์จากปัญหา/ข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน  
• ทราบปัญหา หาแนวทางการแก้ไข ป้องกันข้อผิดพลาดใน

คร้ังต่อไป 

วิธีที่ 3 สิ่งที่หน่วย เก่ง ท าได้ดี 
•  Best practice 

KM จากงาน
ประจ าท าให้
มีคุณภาพ 

KM จาก  
Best 

practice 



1 

2 

3 

4 

จากภายใน/ภายนอกองค์กร 
ท้ังระดับบุคคล/องค์กร 

    Benchmarking 
Best practice = Best process 





องค์ความรู้ด้านการตรวจวิเคราะห์..... 

การตรวจวิเคราะห.์... 

  taxonomy 

ขั้นตอน.... 

   2-3 layers 



แบบฟอร์มการเสนอหัวข้อความรู้เพื่อตอบสนองงานยุทธศาสตร์การจัดการ
ความรู้ของ วศ.ทร.ประจ าปี งป.๖๒ 

1.ชื่อหัวข้อ... 
2.หมวดหมู.่... 
3. เป้าหมาย 
4. ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
5. ผู้รับผิดชอบหลัก 
6. หน่วยผู้ใช้ความรู้ทั้งภายในและ
ภายนอก 
7. แหล่งที่มาความรู ้
8. เคร่ืองมือ KM และรูปแบบของผลงาน 



การน าเสนอหัวข้อความรู้เพื่อตอบสนองงานยุทธศาสตร์ 
การจัดการความรู้ของ วศ.ทร. ปี งป.๖๒ 

๑. การบูรณาการฝึกและปฏิบัติการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและอุบัติภัยกรณี
สารเคมีและวัตถุอันตรายรั่วไหลพื้นที่สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา รองรับการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก Eastern Economics Corridor, EEC  
(แผนก นชค.กวก.วศ.ทร.) 
๒. การพัฒนาชุดทดสอบเบื้องต้นส าหรับสารเคมีพิษและวัตถุอันตราย (งาน
ต่อเนื่องจาก KM ปี งป.๖๐ แผนกเคมีวิเคราะห์ฯ ) 
๓. การพัฒนาชุดทดสอบจุลินทรีย์ในน้ า (งานต่อเนื่อง แผนกวิเคราะห์ทั่วไปฯ ) 
๔.  
๕.  



หัวข้อความรู้เพื่อตอบสนองงานยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของ วศ.ทร. 
(รอข้อมูลจาก นขต.วศ.ทร.) 

6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

 





 นขต.วศ.ทร. เสนอหัวข้อความรู้ตามแบบฟอร์ม 

คลอบคลุมทุกพันธกิจ / Core Process ของ วศ.ทร. 

กรอกลงในแบบฟอร์ม (บ่งชี้ความรู้) 

คัดเลือกด้วยเกณฑ์ที่ตั้งขึ้นอย่างเหมาะสมและมีจ านวนเพียงพอ 

         เขียนแผนการด าเนินงานการจัดการความรู้  
ตามหลักการ KMP ๗ ขั้นตอน  (โดยหน่วยเจ้าของความรู้แต่ละเรื่อง) 



 เจ้าของหัวข้อความรู้/นขต.วศ.ทร. ด าเนินการ                               
และจะมี KM Fa. เข้าไปช่วยเหลือ เสนอแนะ ติดตามต่อเนื่อง 

         เขียนแผนการด าเนินงานการจัดการความรู้  
ตามหลักการ KMP ๗ ขั้นตอน  (โดยหน่วยเจ้าของความรู้แต่ละเรื่อง) 

         ส่งผลงาน กลั่นกรอง ตรวจสอบความรู ้

         เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้



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

• การรายงานผลการฝึกอบรมตามโครงการศึกษาปี  งป.๖๒ 

 ให้แผนกก าลังพล ฯ ส าเนารายงานให้คณะท างานฯ เพ่ือถอด
ความรู/้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ทุกครั้ง)  จัดท า/น าเสนอวัน 
KM วศ.ทร. 

• ด าเนินการจัดการความรู้ในระดับกอง/แผนก 

 การถอดบทเรียนหลังการฝึก/การปฏิบัติที่ส าคัญ (KM Fa.) 

 การจัดการความรู้ ตามหัวข้อตามที่ผ่านการอนุมัติ  



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

 การจัดสถานที่เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในระดับกอง/แผนก 

 การสร้างนวัตกรรม(เล็กๆ) ในระดับแผนกเพื่อการพัฒนาหรือแก้ไข
กระบวนการ/การปฏิบัติงาน  

 การจัดอบรม/ฝึกอบรมภายในหน่วย เพื่อสื่อสาร-สร้างทัศนคติ            
เชิงบวก-การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการเรียนรู้ 

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



วาระที่ ๔ 
เรื่องอื่นๆ  

 



วาระที่ ๔  
เรื่องอื่นๆ/และสรุปเรื่องที่สั่งการ 

- ให้เจ้าของความรู้ที่จะด าเนินการในงาน ๖ ช. ส่งเอกสารข้อมูลให้กับเลขานุการ
คณะท างานฯ 

- แผนกก าลังพลฯ เสนอแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งฯ (เพ่ิมหน้าที่ KM Fa.) 
- ประสานคณะอนุกรรมการ KM ทร. ในรูปแบบการน าเสนอผลงานวัน 6ช. 
- เสนอขออนุมัติแผนการจัดการความรู้ของ วศ.ทร. ปี งป.๖๒ (จก.วศ.ทร.) 
- รวบรวมแผนการด าเนินงานการจัดการความรู้ของแต่ละ นขต.วศ.ทร. เพ่ือขอ

ความเห็นชอบจาก CKO (หัวข้อที่ผ่านการคัดเลือกและกลั่นกรองแล้ว) 

- นขต.วศ.ทร. ที่ยังไม่เสนอหัวข้อให้ส่งหัวข้อในโอกาสแรก                
(ผ่านเลขานุการฯ) 

- คณะท างานฯ จัดท าปฏิทินการด าเนินงาน KM ของ วศ.ทร. เม่ือแผน KM          
ผ่านการอนุมัติจาก จก.วศ.ทร. แล้ว/น าแผนฯ ลง website   



วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

26/12/61 ประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ 1 

28/12/61 ส่งหัวข้อความรู้และหมวดหมู่ความรู้ให้    RTN KM Team  

7/1/62 1.ประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ 2 
2. เสนอแต่งตั้ง KM Fa. เพิ่มเติมให้ครบทุก นขต.วศ.ทร. (แผนก กพ.ฯ) 

..../1/62 1. เสนอขออนุมัติแผนการจัดการความรู้ของ วศ.ทร. ประจ าปี งป.62  ภายใน
.............. 
2. นขต.วศ.ทร. ส่งหัวข้อความรู้ผ่านเลขานุการฯ ภายใน.... 
3. เสนอขออนุมัติแผนการด าเนินงาน KM (ระดับเจ้าของผลงานภายใน...... 
4. ลงข้อมูลแผนงาน KM 62 และหมวดหมู่องค์ความรู้ลง website Sc. 

...../1/62 ประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ 3 (ติดตามงาน KM 6ช.) 

..../2/62 จัดแสดงผลงาน KM วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทร. 

.../2/62 การด าเนินการถอดความรู้ โดย KM Fa. แต่ละกอง  รายงานผลการ
ด าเนินการทุกเดือน (ผ่านเลขานุการคณะท างานฯ)  สรุปเสนอ CKO 








