
แผนการจัดการความรู้ของ วศ.ทร. ปี งป. ๖๒ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ทร. : การพัฒนาระบบงานและการบริการจัดการให้ทันสมัยและมีคุณภาพ 
แผนงาน/โครงการ : การบูรณาการการจัดการความรู้เข้ากับกระบวนงาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ วศ.ทร. : การพัฒนาระบบงานและการบริการจัดการให้ทันสมัยและมีคุณภาพ 
แผนงาน/โครงการ : การบูรณาการการจัดการความรู้เข้ากับกระบวนงาน 
ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ : คณะท างานการจัดการความรู้ของ วศ.ทร.                       งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการ  ๕๐,๐๐๐ บาท 
 

ล าดับ กลยุทธ์/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน งบประมาณ 

๑. กลยุทธ์ : ส่งเสริมบุคลากรด้านการจัดการความรู้ บูรณาการ               
การจัดการความรู้เข้ากับกระบวนการปฏิบัติงาน 

       

 ๑.๑ กิจกรรม การเตรียมความพร้อมและการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและการสื่อสาร 

       

     ๑.๑.๑ แต่งตั้งคณะท างานการจัดการความรู้ของ วศ.ทร.            
ประจ าปี งป.๖๒ 

ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง
คณะท างานฯ 

ด าเนินการ
ภายใน ต.ค.๖๑ 

 ต.ค.๖๑ แผนกก าลัง
พลฯ 

ค าสั่งฯ - 

     ๑.๑.๒ จัดผู้แทนหน่วย (CKO) รับฟังการบรรยายพิเศษการ
สร้างความเข้าใจต่อการเป็น Leadership Role Model ด้านการ
จัดการความรู้ของ ทร. ปี งป.๖๒ 

จ าน วนผู้ แทน
หน่วยที่ผ่านการ
สัมมนา 

ไม่น้อยกว่า 
๑ นาย 

  น.อ.กิติรัตนฯ์ ค าสั่งฯ - 

      ๑.๑.๓ จัดประชุมแผนการจัดการความรู้ชี้แจงต่อ
คณะกรรมการพัฒนาก าลังพลและการจัดการความรู้ของ วศ.ทร. 

จ านวนครั้งของ
การประชุม 

๑ ครั้ง คณะ
กรรมการฯ 

ม.ค.๖๒ คณะท างานฯ รายงาน
ประชุมฯ 

- 

      ๑.๑.๔ จัดประชุมของคณะท างานการจัดการความรู้  จ านวนครั้งของ
การประชุม 

๕ ครั้ง  ต.ค./ธ.ค./
ก.พ./
เม.ย./มิ.ย. 

คณะท างานฯ รายงาน
ประชุมฯ 

๔,๐๐๐ 
(๘๐๐x๕) 

 ๑.๒ กิจกรรม การจัดกระบวนการและเครื่องมือ การฝึกอบรมและ
การเรียนรู้ในการจัดการความรู้  

       

       ๑.๒.๑ จัดผู้แทนหน่วยเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้ส่งเสริม
การจัดการความรู้ (KM FA) ตามท่ีคณะอนุกรรมการการจัดการ
ความรู้ของ ทร. ก าหนด  

จ าน วนผู้ แทน
หน่วยที่ผ่านการ
สัมมนา 

๒ นาย KM Fa. พ.ย.๖๒ น.ท.อนิวัตรฯ 
น.ท.หญิง 
จุฑามาศฯ 

ค าสั่งฯ - 



ล าดับ กลยุทธ์/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน งบประมาณ 

       ๑.๒.๒ การเข้าร่วมกิจกรรมวันแห่งการจัดการความรู้ของ ทร.  
               - วันการจัดการความรู้ ทร. 

    จ านวนครั้ง ๑ 
 

คณะ            
ท างานฯ 

ก.ค.๖๒ 
 

คณะท างานฯ รอด าเนิน 
การ 

๑๖,๐๐๐ 
 

๒. กลยุทธ์ : เชื่อมโยงความรู้ของหน่วยสู่การน าไปใช้เพ่ือให้เกิดการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานและบูรณาการกับยุทธศาสตร์ของ ทร.  

       

 ๒.๑ กิจกรรม การบ่งชี้ความรู้ การสร้าง แสวงหาความรู้ แบ่งปัน
ความรู้ และการเรียนรู้   

       

      ๒.๑.๑ จัดผู้แทนเข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือยกระดับความรู้
ขององค์กรและจัดท าวิธี/แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
             - การประชุมชี้แจงของผู้แทนฯ หลังการร่วมสัมมนา 

จ าน วนผู้ แทน
หน่วยที่ผ่านการ
สัมมนา/จ านวน
การประชุม 

ไม่น้อยกว่า 
๑ นาย 

 
๑ ครั้ง 

เลขานุการ
ฯ/KM Fa. 

รอ 
สปช.ทร.
ก าหนด 

คณะท างานฯ รอด าเนิน 
การ 

 
 

๑,๐๐๐ 

      ๒.๑.๒ จัดสร้างองค์ความรู้ที่เป็นเลิศ (Best Practice)             
ของหน่วยที่มีการบูรณาการเชื่อมโยงกับหลายหน่วยและมี
ผลกระทบ (ส่งมอบผลลัพธ์)ให้ประชาชนทั้งทางตรงหรือทางอ้อม  

จ า น ว น วิ ธี /
แนวทางปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ 

๑  งาน (หัวข้อ) คณะ            
ท างานฯ 

ก าหนดวัน
ประชุม
คัดเลือกฯ 

คณะท างานฯ รอด าเนิน 
การ 

 

      ๒.๑.๓ จัดสร้างองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของ               
หน่วย ให้มีความสอดคล้องกับขอบเขตความรู้หลัก (KM Focus 
Area) และเป้าหมาย KM (Desired State) ของ ทร. และมี
แผนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างทั่วถึง รวมถึงแผนการน าไปใช้ 

จ านวนผลงาน
หัวข้อความรู้ที่มี
การเรียนรู้อย่าง
ทั่ ว ถึ ง แ ล ะ
น าไปใช้ 

ไม่น้อยกว่า     
๖ หัวข้อ 

 
(นขต.วศ.ทร) 

นขต. 
วศ.ทร. 

ก.พ.๖๒ นขต.วศ.ทร. รอด าเนิน 
การ 

 

 ๒.๒ กิจกรรมการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้        
       ๒.๒.๑ จัดผลงานการจัดการความรู้เข้าร่วมแสดงผลงานใน

งานวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (๖ ช.)  
จ านวนครั้ง ๑ ครั้ง 

 
นขต. 
วศ.ทร./
เจ้าของหัว
ข้อความรู้ 
 
 
 

๕ ก.พ.๖๒ คณะท างานฯ คัดเลือก 
หัวข้อ 
ความรู ้

๗,๓๐๐ 
 



ล าดับ กลยุทธ์/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ สถานะ หลักฐาน 

๒. กลยุทธ์ : เชื่อมโยงความรู้ของหน่วยสู่การน าไปใช้เพ่ือให้เกิดการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานและบูรณาการกับยุทธศาสตร์ของ ทร.  

       

       ๒.๒.๒ จัดกิจกรรมวันการจัดการความรู้ของ วศ.ทร. 
(ซึ่งเน้นกิจกรรมการแบ่งปันความรู้/การวัดผล/การให้รางวัล) 
- KM สัญจร ๔ ครั้ง 
- KM Day วศ.ทร.  

ก าลังพลเข้าร่วม 
 
จ านวนครั้ง 
จ านวนครั้ง 

-ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๕ 
๑ ครั้ง 
๑ ครั้ง 

    
 
มิ.ย.-ก.ค. 
   ก.ค.๖๒ 

คณะท างานฯ/
นขต.วศ.ทร. 

รอด าเนิน 
การ 

 
 

๑๒,๐๐๐ 
๖,๐๐๐ 

       ๒.๒.๓ การจัดประชุมเพ่ือชี้แจงและเตรียมการกิจกรรมการ
แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ วศ.ทร./ ของ ทร.  

จ านวนการจัด
ประชุมฯ 

๑ ครั้ง  ม.ค.๖๒ คณะท างานฯ 
น.ท.อนิวัตรฯ 

รอด าเนิน 
การ 

๑,๐๐๐ 
 

       ๒.๒.๔ การจัดประชุมเพ่ือการทบทวน/จัดหมวดหมู่ความรู้ จ านวนครั้ง ๑ ครั้ง   คณะท างานฯ รอด าเนิน 
การ 

๙๐๐ 

 ๒.๓ กิจกรรม การวัดและติดตาม ประเมินผลการเรียนรู้         
      ๒ .๓ .๑  จัดผู้ แทนร่วมสัมมนาเชิ งปฏิบั ติการ “การเพ่ิม

ประสิทธิภาพกระบวนการขับ เคลื่ อนการจัดการความรู้สู่                  
ความเป็นเลิศ” พ้ืนที่ กทม.และปริมณฑล ตามที่คณะอนุกรรมการ
จัดการความรู้ ทร.ก าหนด  

จ าน วนผู้ แทน
หน่วยที่ผ่านการ
สัมมนา 

ไม่น้อยกว่า 
๑ นาย 

KM Fa./
เลขานุการ
ฯ 

 น.อ.หญิง 
พัทยวดีฯ/
น.ท.มนตรีฯ 

รอด าเนิน 
การ 

- 

      ๒.๓.๒ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้จากการจัดการความรู้ 
(การใช้แบบประเมิน) 

ร้อยละความพึง
พ อ ใจ ใน ก า ร
จัดการความรู้ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 

ก าลังพล 
วศ.ทร. 

ก.ค.๖๒ คณะท างานฯ รอด าเนิน 
การ 

 

 ๒.๔ การประชุมเพ่ือทบทวนและวางแผนการจัดการความรู้  
ปี งป.๖๓  (จัดท ารายงาน) 

จ า น ว น ก า ร
ประชุม 

๑ ครั้ง คณะ
ท างานฯ 

ส.ค.๖๒ คณะท างานฯ รอด าเนิน 
การ 

 

 

 

 

๙๐๐ 



ล าดับ กลยุทธ์/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ สถานะ หลักฐาน 

  ๓. กลยุทธ์ : การวางโครงสร้างระบบสารสนเทศในการใช้งาน               
องค์ความรู้  

       

 ๓.๑ กิจกรรมการจัดการความรู้ให้เป็นระบบเข้าถึงความรู้         
       ๓.๑.๑ การทบทวนระบบสารสนเทศการจัดการความรู้ 

               - การจัดประชุมฯ 
รายงานผลการ
ทบทวนระบบ  
/จ านวนครั้งการ
ประชุม 

๑ ฉบับ 
/ ประชุม

จ านวน ๑ ครั้ง 

  
 
ส.ค.๖๒ 

คณะท างาน
ฯ/แผนก
กรรมวิธีข้อมูล 
บก.วศ. 

รอด าเนิน 
การ 

 

๙๐๐ 

       ๓.๑.๒ ทบทวนกลั่นกรองหัวข้อความรู้ที่จะน าเข้าสู่ระบบฯ 
 

การจัดประชุมฯ 
 

๑ ครั้ง  ส.ค.๖๒ คณะท างาน
ฯ/แผนก
กรรมวิธีข้อมูล 
บก.วศ. 

รอด าเนิน 
การ 

 

 

       ๓.๑.๓ จัดหมวดหมู่หัวข้อ(พร้อมเนื้อหา)เข้าระบบสารสนเทศ รายงานการจัด
หมวดหมู่ 

หัวข้อและ
เนื้อหาเข้าระบบ

ไม่น้อยกว่า 
๘๐% 

 ก.ย.๖๒ คณะท างาน
ฯ/แผนก
กรรมวิธีข้อมูล 
บก.วศ. 

รอด าเนิน 
การ 

 

 

       ๓.๑.๔ จัดท าระบบการตรวจสอบการน าความรู้ไปใช้  จ านวนผู้ใช้งาน ไม่น้อยกว่า 
๑๐๐ นาย 

 ส.ค.๖๒ คณะท างาน
ฯ/แผนก
กรรมวิธีข้อมูล 
บก.วศ. 

รอด าเนิน 
การ 

 

 

             ผู้ทบทวน :   น.อ.      
                                     (กิติรัตน์   เงินมีศรี) 
                     รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ (CKO) 
                          .........................ก.พ.๖๒................................. 

         ผู้อนุมัติ :  พล.ร.ต. 
                                  (กิติพงษ์   เรืองเดช) 
                        เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ (CEKO) 
                        ........................ก.พ.๖๒.................................. 

 


