
 
   

 

 
 
 

 
 
 

แผนแม่บทการจัดการความรู้กองทัพเรือ 
พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๗ 

 
จัดท าโดย 

 
คณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ของ ทร.ใน 

คณะกรรมการพัฒนาก าลังพลและการจัดการความรู้ ทร. 
 

พ.ย.๖๑



แผนแม่บทการจัดการความรู้กองทัพเรือ  
พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๗ 

 

 
 - ๑ -  

 
แผนแม่บทการจัดการความรู้กองทัพเรือ  

พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๗ 
 
๑. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ค่านิยมของ ทร. 

 วิสัยทัศน์ :  
   “เป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทน าในภูมิภาคและเปน็เลิศในการบริหารจัดการ” 
 พันธกิจ : 
   ๑. เตรียมก าลังให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจ 
   ๒. ใช้ก าลังอย่างมีประสิทธิภาพในการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
    รักษาความมั่นคง ถวายความปลอดภัยและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พัฒนาประเทศ 
    และปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
   ๓. พัฒนาองค์การ ก าลังพล และระบบการท างาน ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 ค่านิยม :  S A I L 
   Seamanship – ความเป็นชาวเรือ 
   Allegiance- ความซื่อสัตย์และความจงรักภักดี 
   Integrity and Gentleman- ความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นสุภาพบุรุษทหารเรือ 
   Leadership– ความเป็นผู้น า 

๒. ความเป็นมาและความส าคัญ 

   พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ได้ก าหนดให้ 
“ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ 
โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และสามารถประมวลผลความรู้ ในด้านต่าง ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ
ไดอ้ย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริม และพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ 
และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการ...” ประกอบกับเกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ (PMQA) 
ที่มุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การจัดการความรู้ถือเป็นหัวใจส าคัญที่จะเป็นฐานให้เกิดการพัฒนา  
ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยการจัดการความรู้อยู่ในหมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ
ความรู้ ที่จะส่งผลไปยังหมวดต่าง ๆ เพื่อสร้างผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่องค์กรต้องการ 

 ซึ่งในการด าเนินงานการจัดการความรู้ของ ทร.ที่ เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ ปีงบป ระมาณ  
พ.ศ.๒๕๔๙ จนถึง พ.ศ.๒๕๕๖ ได้ก าหนดเป็นแนวทางการจัดการความรู้เพ่ือให้หน่วยงานของ ทร.ด าเนินการตาม
แนวทางเพ่ือมุ่งการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยเป็นการจัดการความรู้แบบแยกส่วน ไม่สามารถบูรณาการและ
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ส่งผลลัพธ์ที่ดีให้กับหน่วยและ ทร. ได้ มีองค์ความรู้ที่จัดเก็บไว้ในคลังความรู้ของหน่วยจ านวนมากแต่ไม่สามารถ
สะท้อนให้เห็นถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วย จึงเป็นประเด็นที่ ทร. และ ผบ.ทร.ทุกท่านให้
ความส าคัญและต้องการให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ในการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ทร. ดังนั้ น 
ทร. จึงได้มีการทบทวนการด าเนินงานและศึกษาจากองค์การที่เป็นเลิศ พบว่าจ าเป็นที่ ทร.จะต้องมีแผนแม่บท 
(Road Map) เพื่อให้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของ ทร. ลงสู่หน่วยงานของ ทร. และก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์  
เพ่ือน าเครื่องมือการบริหาร “การจัดการความรู้” มาขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้ยกระดับสู่องค์การที่เป็นเลิศ 
บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ของ ทร. ดังแผนภาพที่ ๑ 

 

 
ภาพที่ ๑ แผนแม่บทการจัดการความรู้ ทร. พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ 

 
 การด าเนินงานตามแผนแม่บทฉบับนี้ท าให้ ทร. สามารถท าให้หน่วยงานต่าง ๆ ของ ทร.มีทิศทาง 
แนวทางในการพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ ทร.ตั้งไว้ สรุปได้ดังนี้ 
 ๑. สร้างก าลังพลที่มีความเชี่ยวชาญ บรรลุค่าเป้าหมายตามแผนฯ คือ ๓๘ หน่วย มีทีมและ
บุคลากรด้านการจัดการความรู้ (Excellence People)  ที่มีความเข้าใจกระบวนการจัดการความรู้ และการ
น าไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน สามารถใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ได้หลากหลาย  และเหมาะสม 
เกิดผู้เชี่ยวชาญความรู้สาขาต่างๆ สามารถกลั่นกรององค์ความรู้ของ ทร. ให้มีความถูกต้องมากขึ้น และบูรณาการ
การจัดการความรู้เข้ากับการปฏิบัติงานของ ทร. เพ่ือสร้างระบบการท างานที่เป็นเลิศ  (Excellence System) 
สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ   นอกจากนี้ ยังพบว่า ทร. มีความพร้อมในการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก 
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 ๒. สร้างกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ  มีเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินการจัดการความรู้ที่
ใช้แนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ที่สามารถคัดกรององค์ความรู้และเป็นแนวทางในการ
ผลักดันให้เกิดการใช้ความรู้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการติดตามประเมินการด าเนินงาน KM ท าให้หน่วยมีการ
จัดท าองค์ความรู้หลัก และน าองค์ความรู้มาใช้เกิดการปรับปรุงการท างาน จัดท าเป็นกระบวนการปฏิบั ติงานของ
กองทัพเรือที่ดีขึ้นในหน่วยและ ทร. (Good/Better Practice) เป็นไปตามค่าเป้าหมายและมากกว่าที่ก าหนด 
ในแผน 
 ๓. การสร้างศูนย์ความรู้ของ ทร. ผ่านระบบสารสนเทศ เป็นผลสืบเนื่องจากการจัดการความรู้
ในหน่วยงาน ซึ่งหน่วยมีการจัดเก็บความรู้เป็นหมวดหมู่ง่ายการใช้งาน บนระบบสารสนเทศของหน่วย และในส่วน
ของ ทร.ได้ออกแบบสถาปัตยกรรมการจัดการความรู้ภายใต้แนวคิดการน าระบบสารสนเทศมาสนับสนุนการ
จัดการความรู้ให้พร้อมใช้งาน (IT for Knowledge Management in Action) 

 
ภาพที่ ๒ ร่างสถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจดัการความรู้กองทัพเรือ 

 

๓. หลักการและแนวคิดของแผนแม่บทการจัดการความรู้ ทร.  พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๗ 1  

   ๓.๑ องค์ประกอบของการจัดการความรู้ 
    การจัดการความรู้ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างคนสู่คน และคนสู่ข้อมูลข่าวสารในการสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งหมายถึงกระบวนการที่เป็นเครื่องมือที่เพ่ิมมูลค่าของกิจการองค์กร กลุ่มคน หรือเครือข่าย
ของกลุ่มบุคคลหรือองค์กรอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการประมวลข้อมูล สารสนเทศ ความคิด การกระท า ตลอดจน
ประสบการณข์องบุคคลเพ่ือสร้างเป็นความรู้หรือนวัตกรรมและจัดเก็บในลักษณะของแหล่งข้อมูล ที่บุคคลสามารถ

                                           
1 ขอ้ ๓.๑-๓.๓ ศึกษาคน้ควา้จากเอกสารวจิยั เร่ือง การจดัการความรู้ในบริบททางทหาร : กรณีศึกษากองทพัเรือ โดย น.อ.หญิง หยาดนภา   บุญอนนัต ์
นกัศึกษาวทิยาลยัการทพัเรือรุ่นท่ี ๔๒ 
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เข้าถึงได้ โดยอาศัยช่องทางต่าง ๆ ที่องค์การจัดเตรียมไว้ เพ่ือน าความรู้ที่มีอยู่ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  ซึ่ง
ก่อให้เกิดการแบ่งปันและถ่ายโอนความรู้ และในที่สุดความรู้ที่มีอยู่จะแพร่กระจายและไหลเวียนทั่วทั้งองค์การ
อย่างสมดุล เป็นไปเพื่อเพ่ิมความสามารถในการพัฒนาผลผลิตและองค์การ และการท าให้เกิดความส าเร็จของการ
จัดการความรู้จะต้องผสมผสานการท างานของ คน (People) กระบวนการ (Processes) และเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Technology) ซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบของการจัดการความรู้ กล่าวคือ 
    ๑. ด้านคน หมายถึงความสามารถของคนในองค์กรต้องมุ่งเน้นในเรื่องก าลังพลเป็นอันดับแรก 
เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุด เพราะแม้ว่าองค์กรจะมีระบบบริหารจัดการระบบการท างานต่าง ๆ ที่ดีเลิศ  
แต่ขาดก าลังพลที่มีคุณภาพหรือทุ่มเทให้กับการท างาน ก็จะไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนั้นการสร้าง
ก าลังพลที่มีความรู้ความสามารถและมีขวัญก าลังใจในการท างานจึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างมาก  
    ๒. ด้านกระบวนการ เป็นการบริหารจัดการ เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ใน
หน่วยงาน เอกสาร หรือตัวบุคคล มาจัดการให้เป็นระบบเพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถน าความรู้จากแหล่งความรู้
ไปให้ผู้ใช้ เพ่ือท าให้เกิดการปรับปรุง และนวัตกรรม โดยใช้แนวทางและขั้นตอนของการจัดการความรู้ ซึ่งมี
กระบวนการการจัดการความรู้ ๕ ขั้นตอนหลัก ๆ คือ การจัดหาความรู้ การสร้างความรู้ การจัดเก็บและการ
ค้นคืนความรู้ การถ่ายทอดความรู้ และ การใช้ประโยชน์  
  ๓. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการความรู้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ
เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของความรู้ในองค์การให้เป็นความรู้ที่เกิดประโยชน์ต่อบุคคล ในเวลาและรูปแบบ
ที่บุคคลนั้นต้องการ เรียกว่า ระบบบริหารความรู้ องค์ประกอบของระบบบริหารความรู้ ได้แก่ ๑) เทคโนโลยีที่
ใช้ในการจัดเก็บสารสนเทศ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จัดเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงการเผยแพร่
เนื้อหาข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒)แพลตฟอร์ม ที่ท าให้เกิดการท างานร่วมกัน การมีระบบและฐานข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลที่ใช้งานร่วมกันได้ สนับสนุนการท างานร่วมกัน ๓)ระบบเครือข่าย โครงสร้างพื้นฐานเช่นระบบ
เครือข่ายช่วยสนับสนุนการสื่อสารและการสนทนา ๔)วัฒนธรรม เช่น วัฒนธรรมองค์กรที่ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยน
และใช้ข้อมูลร่วมกัน  

 ๓.๒ กรอบความคิดแบบเชิงระบบ (Descriptive Frameworks) กรอบความคิดดังกล่าวนี้     
มาจากวิธีการทางความคิดที่เป็นรูปแบบซึ่งแสดงให้เห็นวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการมองปัญหา
อย่างองค์รวม  ทั้งนี้รูปแบบของกรอบความคิดจะอธิบายถึงขั้นตอนการจัดการความรู้ และปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จและ
ความล้มเหลวของการจัดการความรู้ เช่น วัฒนธรรมองค์กร  การเชื่อมโยงการจัดการความรู้กับทิศทางองค์กร    
การที่ต้องมีข้อมูลป้อนกลับเพ่ือการจัดการความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เป็นต้น  ซึ่งกรอบความคิดแบบนี้
คือ Carla O’Dell ที่ได้น าเสนอกรอบความคิดที่ใช้ในการจัดการความรู้ในองค์กร ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก ๓ อย่าง 
คือ 
   ๓.๒.๑ การก าหนดสิ่งที่ส าคัญท่ีองค์กรต้องท าให้ส าเร็จ ขั้นตอนนี้ส าคัญที่สุดเพราะจะเป็นการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้  
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   ๓.๒.๒ ปัจจัยที่ท าให้สามารถจัดการความรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะ
ประกอบด้วยปัจจัยหลัก ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) วัฒนธรรมองค์กร ได้แก่ การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงในการเป็น
แบบอย่างที่ดีสร้างบรรยากาศที่ท าให้บุคลากรกล้าคิด กล้าท า กล้าเปิดเผยต่อกัน มีการท างานเป็นทีม ๒) 
เทคโนโลยีที่ช่วยให้การจัดการความรู้ท าได้รวดเร็วขึ้น เช่น อินเทอร์เน็ต และอินทราเน็ต ๓) โครงสร้างขององค์กร
ที่เอ้ือต่อการจัดการความรู้ เช่น การก าหนดบุคคล หรือทีมรับผิดชอบในการจัดการความรู้ในองค์การ และการ
ก าหนดเครือข่ายการแลกเปลี่ยนความรู้ที่ชัดเจน  ๔) การวัดผลการจัดการความรู้ ถือเป็นเรื่องส าคัญเพราะจะเป็น
หลักฐานที่บอกถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการความรู้ในองค์กร องค์กรต้องมั่นใจว่ามีปัจจัยข้างต้นครบถ้วน
และท่ีส าคัญต้องบริหารปัจจัยดังกล่าวให้สอดประสานกันอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้กระบวนการความรู้ด าเนินไปอย่าง
ราบรื่น  
   ๓.๒.๓ กระบวนการเปลี่ยนแปลง เมื่อได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้ และมั่นใจ
ว่ามีปัจจัยทั้ง ๔ อย่างข้างต้นแล้ว องค์กรจะต้องใช้กระบวนการเปลี่ยนแปลง ๔ ขั้นตอนหลัก ประกอบด้วย ๑) 
การวางแผน  ท าการประเมินตนเองว่าอยู่ที่ไหน เมื่อเทียบกับสิ่งที่อยากเป็น  ๒) การออกแบบ ก าหนดหน้าที่ 
บทบาทผู้มีส่วนร่วม เทคโนโลยีที่จะใช้ ก าหนดการวัดผลลัพธ์ที่ต้องการ จัดท าแผนงาน ๓) ปฏิบัติ จัดท าโครงการ
น าร่องและด าเนินการตามแผน และ ๔) ขยายผล น าความส าเร็จจากโครงการน าร่องไปใช้เพ่ือขยายผลให้ทั่ว
องค์กร 

 ๓.๓ การก าหนดสาระความรู้ ตามพ้ืนฐานของความสามารถในการตัดสินใจ (Decision – making 
capability) แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ กล่าวคือ 
           ระดับของผู้ปฏิบัติงาน หมายถึง ก าลังพลมีวิธีการคิดอย่างเป็นระบบ มีเหตุมีผล ท าให้ผลของ
การคิด หรือผลของการแก้ปัญหาที่ได้นั้นมีความถูกต้อง แม่นย าและรวดเร็ว  วิธีการคิดอย่างมีระบบ จะเป็นหนทาง
ไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  (Learning Organization)  การน าทฤษฎีการคิดเชิงระบบมาใช้         
โดยยึดหลักให้ก าลังพลตระหนักในการศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ และผู้บริหารให้ความส าคัญต่อการฝึกอบรม  
การเรียนรู้ของก าลังพล จึงท าให้เกิดการเรียนรู้จากตัวเองของก าลังพลแต่ละคน  เกิดการเรียนรู้ของทีมงาน ท าให้
เกิดการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) และเกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นทีม (Team Learning) 
  ระดับหน่วยงาน การตัดสินใจในระดับนี้ จะมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นกว่าระดับ
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งท าให้เกิดแรงผลักดันที่จะต้องมีระบบการจัดการความรู้ เพ่ือสนองตอบความต้องการดังกล่าว     
จึงต้องด าเนินการปรับปรุงและสร้างกระบวนการจัดการความรู้ขึ้นมาใหม่ เพ่ือพยายามน าความรู้ที่ฝังลึก (Tacit 
Knowledge) ที่ก าลังพลมีอยู่มาเป็นความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) และท าการรวบรวมคัดแยก         
และเชื่อมโยงข้อมูลที่มีความส าคัญเหล่านี้ให้ผู้ที่ต้องการใช้ส าหรับการตัดสินใจ 
  ระดับกองทัพ  มุ่งเน้นในแง่ของการเชื่อมโยงและการลื่นไหลของข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการ
จัดการความรู้  นั่นคือ การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู้          
เข้าด้วยกันเพ่ือน าไปสู่ การสร้างความรู้และการเรียนรู้  การแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ พร้อมใช้งานทุกที่ทุกเวลา 
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 ๓.๔ กระบวนการบริหารจัดการความรู้ไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย ๗ ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นที่ ๑ ก าหนดเป้าหมายร่วม (Share Vision) 
   โดยก าหนดและสร้ า งที ม งานจั ดการองค์ ความรู้ ใ นองค์ กร  ( Knowledge 
Management Team) ท าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการความรู้ของหน่วย ประสานงานกับชุมชนนักปฏิบัติหรือ
กลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยหลักการจะมีผู้จดัการองค์ความรู้เฉพาะด้าน (Subject Manager) ผู้เชื่อมโยงองค์ความรู้
จากหลายกลุ่มผู้เชี่ยวชาญไปยังผู้ใช้ที่ต้องการ (Knowledge Broker) ผู้เชี่ยวชาญกระบวนการจัดการความรู้ ซึ่งท าหน้าที่
เป็นโค้ชในองค์กร (KM Coordinator) และท่ีปรึกษา (KM Project Consultant) 
  ขั้นที่ ๒ ประเมินตนเอง (Self-Assessment) 
   ประเมินสถานการณ์จัดการองค์ความรู้ในองค์กร รวมทั้งทรัพยากรที่ต้องการใช้    
เพ่ือส่งผลให้การจัดการความรู้บรรลุภารกิจ  
  ขั้นที่ ๓ การวางกลยุทธ์การจัดการความรู้ 
   โดยก าหนดกลยุทธ์การจัดการความรู้ด้วยการวิเคราะห์หาความส าคัญ ความเร่งด่วน 
และการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของความรู้ เพ่ือน ามาวางแผนให้สอดคล้องกับภารกิจองค์กร โดยค านึงถึง 
กลุม่ความรู้ ทั้ง ๓ กลุ่ม และ องค์ประกอบการจัดการความรู้ ทั้ง ๓ องค์ประกอบ 
  ขั้นที่ ๔ ออกแบบและบูรณาการเข้าสู่งานประจ า 
   โดยก าหนดแผนปฏิบัติการและเครื่องมือที่จะใช้ในการจัดการความรู้ตามบริบทของ
หน่วยต่าง ๆ ออกแบบรูปแบบการบริหารจัดการความรู้ ซึ่งเน้นการเชื่อมโยงกิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน
ที่มีอยู่เดิมรวมทั้งค านึงถึงการประยุกต์ใช้และการต่อยอดความรู้จากปัจจุบัน โดยทั่วไปประกอบด้วย วัตถุประสงค์ 
กิจกรรม แผนงาน สิ่งที่จะส่งมอบ ปัจจัยเสี่ยงและวิธีการป้องกัน รวมถึงทีมงานพร้อมบทบาทหน้าที่และความ
รบัผิดชอบ 
 
  ขั้นที่ ๕ บริหารจัดการความรู้ตามแผนปฏิบัติการ 
   โดยด าเนินงานบริหารจัดการความรู้ ซึ่งมีปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ต้องค านึงถึง คือ 
การบริหารโครงการ 

 สร้างตน้แบบ และให้ความรู้ ค าแนะน ากับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

 การรายงานความก้าวหน้า 

 การติดตามผลการด าเนินงาน 

 การจัดเตรียมพ้ืนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 การผลักดันให้เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลงานประจ าปี 

 การบริหารความเปลี่ยนแปลง 

 การเยี่ยมชมการบริหารจัดการคุณภาพในองค์กรที่เป็นเลิศ 

 การพัฒนา Facilitator สู่ผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) 
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 การสร้างความเข้าใจในกลุ่มเป้าหมาย (Communication) ได้แก่  
ผู้บริหารทุกระดับ ผู้ปฏิบัติงาน ถึงการใช้ประโยชน์การจัดการความรู้เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและองค์การ 

 ขั้นที่ ๖ การประเมินผลการด าเนินงาน 
  การวัดความส าเร็จของการด าเนินงานก าหนดตามกลุ่มความรู้ที่ระบุในแผนการ
จัดการความรู้ทั้ง ๓ กลุ่ม ทั้งนี้การวัดผลจะมี ๒ ลักษณะ คือ 

 การวัดผลทางตรงจากการบริหารจัดการความรู้ โดยวัดจ านวนความรู้ที่ได้รับ
การจัดการตั้งแต่ การจัดเก็บ การน ามาเผยแพร่ การน าไปปฏิบัติ การ
แลกเปลี่ยน 

 การวัดผลลัพธ์ทางประสิทธิภาพจากการบริหารจัดการความรู้ (KM Value) 
        ระดับบุคคล:การแบ่งปัน ถ่ายทอด ความรู้จากงานตามภารกิจ  
   ออกมาเป็นหลักฐานอย่างน้อย ๑ เรื่อง : คน : ปี 
  ระดับหน่วยงาน : มีวิธีปฏิบัติที่ดีและองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับภารกิจอยู่ใน
กระบวนงานของ ทร. 
  ระดับองค์กร  : มีฐานความรู้และระบบที่ส าหรับใช้ในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

  ขั้นที่ ๗ การเรียนรู้ขององค์กร 
  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยกระดับการจัดการความรู้สู่กระบวนการ
บริหารจัดการภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ จัดให้มีการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ในวงกว้าง ทั้งนี้จะมีพ้ืนที่เวทีเสวนาจริงและเวทีเสมือนจริงผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ภาพที่ ๓ : เป้าประสงค์ของการจัดการความรู้ 

 

๔. แผนแม่บทการจัดการความรู้ ทร. พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๗ 

 จากที่มาและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งปัจจัยผลักดันต่าง ๆ ทั้งที่เป็นปัจจัยภายใน อันได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ ทร. และ นโยบาย ผบ.ทร. ที่มีเป้าหมายให้ ทร. เป็นหน่วยงานที่มี ระบบการจัดการความรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ และสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ได้ด้วยวิธีที่ดีที่สุด เพื่อการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมือ
อาชีพ Professional Navy และ ปัจจัยภายนอก ได้แก่ แนวทางการพัฒนาประเทศ Thailand 4.0 และ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของประเทศ ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์  และ การสร้าง
นวัตกรรม จึงเป็นเรื่องที่ต้องท าให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 ดังนั้นการจะท าให้การจัดการความรู้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรได้ 
จึงได้ก าหนดเป้าประสงค์ของการจัดการความรู้ ให้มีความสอดคล้องตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ขององค์กร (ตามภาพที่ ๓) 
ดังนั้นแผนแม่บทการจัดการความรู้ฉบับนี้ จึงได้บูรณาการการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ภายใต้
ปรัชญา“ราชนาวีที่เป็นเลิศ ก่อเกิดนาวาแห่งการเรียนรู้” และก าหนดเป้าหมาย คือ “การด ารงความได้เปรียบ
อย่างต่อเนื่องด้วยการปฏิบัติภายใต้องค์ความรู้” โดยวิสัยทัศน์และพันธกิจ ดังนี้ 
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 ๔.๑ วิสัยทัศน์ 

  “Integrated KM to Excellence Organization 2567” 

 ๔.๒ พันธกิจ 

   ด าเนินการจัดการความรู้ในทุกระดับเพ่ือพัฒนาก าลังพลให้เป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่า 
สามารถน าแนวปฏิบัติการที่เป็นเลิศไปใช้ให้เกิดระบบที่บูรณาการ สร้างประโยชน์ต่อภารกิจ ส่งมอบคุณค่าสู่สังคม 
และเสริมความยั่งยืนให้ประเทศ 

  ๔.๓ เป้าประสงค์ 
   ๔.๓.๑ ก าลังพลมีขีดความสามารถรู้ลึกรู้รอบรู้เชี่ยวชาญ ตาม Competency ที่ ทร.ก าหนด 
   ๔.๓.๒ กองทัพเรือมีกระบวนการท างานที่ดีเลิศสามารถสร้างแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศและ
ตอบสนองภารกิจหลัก และ ข้ามสายงาน (Cross Functional ในระดับ ทร.) บนระบบสารสนเทศที่เป็นเครือข่าย
เดียวกัน 
   ๔.๓.๓ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทัพเรือมีความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ 

  ๔.๔ ปัจจัยที่ท าให้การจัดการความรู้ประสบความส าเร็จ (อ้างถึง : สุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์ 
และคณะ) 2 
              ๔.๔.๑  ภาวะผู้น าและกลยุทธ์   
   การจัดการความรู้จะประสบความส าเร็จอย่างดีนั้น จะต้องได้รับการสนับสนุนจาก
ผู้บริหารขององค์กร ผู้บริหารต้องเข้าใจแนวคิด และตระหนักถึงประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับจากการจัดการ
ความรู้ เพ่ือที่จะสามารถสื่อสารและผลักดันให้มีการจัดการความรู้ในองค์กร นอกเหนือจากการสนับสนุนจาก
ผู้บริหารแล้ว อีกหนึ่งปัจจัยหลักที่จะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุผลส าเร็จในการจัดการความรู้ได้ก็คือ ทิศทางและกล
ยุทธ์ที่ชัดเจนของการจัดการความรู้ องค์กรจะต้องสามารถตอบค าถามได้ว่าจะจัดการความรู้ในองค์กรเพ่ืออะไ ร 
เพ่ือที่จะน าเอาเป้าหมายของการจัดการความรู้นั้นมาก าหนดเป็นแผนงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ที่จ าเป็นที่จะช่วยให้
องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้  สิ่งส าคัญก็คือ กลยุทธ์ของการจัดการความรู้จะต้องสนับสนุนและ
สอดคล้องกับทิศทางในการด าเนินงาน (หน้าที่ขององค์กร) เพ่ือที่จะช่วยให้องค์กรสามารถ เพ่ิมขีดความสามารถ 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ได้ 

  ๔.๔.๒  วัฒนธรรมองค์กร  

                                           
2 เอกสารวจิยั เร่ือง การจดัการความรู้ในบริบททางทหาร : กรณีศึกษากองทพัเรือ โดย น.อ.หญิง หยาดนภา บุญอนนัต ์ นกัศึกษาวทิยาลยัการ
ทพัเรือรุ่นท่ี ๔๒ 
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    สิ่งส าคัญท่ีจะท าให้องค์กรบรรลุผลส าเร็จในการจัดการความรู้ได้ก็คือ วัฒนธรรมของ
การแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ระหว่างบุคลากรภายในองค์กร  ทัศนคติอย่างหนึ่งซึ่งมีมานานแล้วก็คือ ความรู้คือ
อ านาจ (Knowledge is Power) และด้วยอ านาจนี้ที่จะช่วยให้เรามีความส าคัญมากกว่าคนอ่ืนได้ แต่ก็เป็นเพราะ
ทัศนคติข้อนี้ที่ท าให้บุคลากรในองค์กรไม่ยอมที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน  เพราะกลัวว่าตนเองจะหมด
ความส าคัญไป  สิ่งเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นเป็นเวลานานได้แปรเปลี่ยนเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่กีดขวางการแบ่งปัน
ความรู้  การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลานาน  สิ่งที่องค์กรควรที่จะพิจารณาก็คือ การท า
ความเข้าใจถึงอุปสรรคต่าง ๆ ที่ขัดขวางไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้และพยายามหาวิธีการ  ที่จะก าจัด
อุปสรรคต่าง ๆ เหล่านั้นออกไป การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรให้เอ้ือต่อการแลกเปลี่ยนความรู้จะต้องได้รับ
การสนับสนุนจากผู้บริหารอย่างเต็มที่  เพ่ือที่จะท าให้บุคลากรในองค์กรตระหนักถึงความส าคัญ และความจ าเป็น
ของการเปลี่ยนแปลง 
   ๔.๔.๓  เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการจัดการความรู้   
    ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต        
เป็นแรงผลักดันส าคัญที่ช่วยให้การแลกเปลี่ยนความรู้สามารถท าได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้แล้วระบบฐานข้อมูล และ 
Knowledge  Portal ที่ทันสมัยก็มีส่วนช่วยให้การจัดการความรู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในภาพรวมแล้วเทคโนโลยี
สารสนเทศมีส่วนส าคัญที่ช่วยให้คนในองค์กรสามารถค้นหาความรู้ ดึงเอาความรู้ไปใช้ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล
ต่างๆ รวมถึงช่วยให้ข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ ในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้นั้น 
องค์กรต้องมั่นใจว่าระบบเทคโนโลยีนั้น ๆ สามารถเชื่อมต่อหรือบูรณาการเข้ากับระบบเดิมที่องค์กรมีอยู่ได้อย่าง
แนบสนิท รวมถึงจะต้องตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้และใช้ได้ง่าย อีกสิ่ งหนึ่งที่องค์กรจะต้องตระหนักถึง
คือ เทคโนโลยีเป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดการติดต่อและเชื่อมโยงคนในองค์กรเข้าด้วยกันเท่านั้น เทคโนโลยีไม่ได้
ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ แต่ท าให้การแลกเปลี่ยนความรู้เกิดได้รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น “คน” เป็นผู้ที่
แลกเปลี่ยนความรู้ ไม่ใช่เทคโนโลยี 
  ๔.๔.๔  การวัดผล    
    ค ากล่าวที่ว่า “If we cannot measure, we cannot manage” สะท้อนให้เห็น
ความส าคัญของการวัดผล องค์กรจะไม่สามารถพัฒนาปรับปรุงได้เลย ถ้าไม่ทราบถึงสถานะปัจจุบัน และองค์กรจะไม่มี
วันทราบถึงสถานะปัจจุบันถ้าไม่มีการวัดผล  ดังนั้น การวัดผลของการจัดการความรู้จะช่วยให้องค์กรสามารถทบทวน  
ประเมินผล และท าการปรับปรุงกลยุทธ์และกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการความรู้ได้ 
นอกจากนั้นแล้วผลจากการวัดความส าเร็จของการจัดการความรู ้ จะโน้มน้าวให้บุคลากรทุกระดับเห็นถึง
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดการและการแลกเปลี่ยนความรู้ แต่อย่างไรก็ดีองค์กรต้องตระหนักว่าตัวบ่งชี้ที่ดี
จะต้องสอดคล้อง และเชื่อมโยงกับกลยุทธ์การจัดการความรู้ขององค์กรและสามารถบอกได้ว่าสถานะ ปัจจุบัน
ของการจัดการความรู้เป็นอย่างไร การด าเนินการมีความคืบหน้าเพียงใด ได้ผลตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ และสุดท้าย
คือการจัดการความรู้ส่งผลกระทบอะไรกับองค์กรบ้าง 
  ๔.๔.๕  โครงสร้างพื้นฐาน  
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    ถึงแม้ว่าองค์กรจะมีแผนกลยุทธ์ในการจัดการความรู้ที่ดี ผู้บริหารให้การสนับสนุน      
อย่างเต็มที่  และพนักงานในทุกระดับตระหนักถึงการจัดการความรู้ก็ตาม  กิจกรรมในการแลกเปลี่ยนความรู้
อาจจะด าเนินไปอย่างไม่ราบรื่นนัก  ถ้าขาดโครงสร้างหรือระบบรองรับส าหรับบุคลากรในองค์กรให้มีการ
แลกเปลี่ยนความรู้กันอย่างสะดวก  โครงสร้างที่กล่าวถึงนี้อาจจะสามารถเป็นทั้ งสิ่งที่จับต้องได้เช่น สถานที่หรือ
เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งช่วยให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนความรู้กัน หรือสิ่งที่จับต้องไม่ได้เช่น โครงสร้างหรือ
ระบบงานที่เอ้ือให้เกิดสภาพที่สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้และกลไกในการแลกเปลี่ยนความรู้ต่าง  ๆ ในชีวิต
การท างานประจ าวัน นอกจากนั้นแล้วผู้บริหารจะต้องพิจารณาถึงโครงสร้างของหน่วยงาน หรือบุคลากรที่จะ
รับผิดชอบในการจัดการความรู้ว่าควรเป็นในรูปแบบใด  สุดท้ายคือระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น ระบบ
การประเมินผลงาน และระบบการยกย่องชมเชย และให้รางวัลที่ต้องเอ้ือต่อการจัดการความรู้ขององค์กร  
 ปัจจัยเอื้อส าคัญทั้ง ๕ ประการนี้เป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะช่วยให้องค์กรสามารถด าเนินกิจกรรม
การจัดการความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น และคงจะสรุปไม่ได้ว่าปัจจัยเอ้ือใดมีความส าคัญ
มากที่สุดหรือมากกว่ากัน เพราะทั้ง ๕ องค์ประกอบนี้ต่างส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน องค์กรคงจะไม่ประสบความส าเร็จ
หากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในทางกลับกันหากองค์กรสามารถบริหารปัจจัยเอ้ือทั้ง ๕ อย่างเป็นระบบ เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน และมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันการจัดการความรู้ก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่ประการใด 

 

เพ่ือให้บรรลุ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ ที่ก าหนดไว้ข้างต้น จึงได้จัดท าแผนแม่บท 
การจัดการความรู้ ทร. พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๗ ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ทร. พ.ศ.๒๕๖๗ ตามภาพ 
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ภาพที่ ๔ แผนแม่บทการจัดการความรู้ ทร. พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๗ 

  

  ๔.๕ แนวคิดในการด าเนินการ 

เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนด จึงได้ก าหนดปรัชญาของแผนแม่บทการจัดการความรู้ฉบับนี้ไว้ว่า “ราชนาวีที่
เป็นเลิศ ก่อเกิดนาวาแห่งการเรียนรู้” และก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ ๓ ยุทธศาสตร์ด้วยกัน ได้แก่  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านก าลังพล  
          ส่งเสริมผู้บังคับบัญชาให้สามารถบริหารจัดการองค์ความรู้ จนเกิดประสิทธิผลและ
ยกระดับขีดความสามารถของก าลังพลสู่ความเป็นมืออาชีพ โดยส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับชั้นมีวัฒนธรรมการ
เรียนรู้ เพ่ือการแบ่งปัน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  มีวิธีการคิดอย่างเป็นระบบ มีเหตุมีผล ท าให้ผลของการคิดหรือ
ผลของการแก้ปัญหาที่ได้นั้นมีความถูกต้อง แม่นย าและรวดเร็ว  การเรียนรู้จากตัวเองของก าลังพลแต่ละคน ที่มี
วิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) และเกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นทีม (Team Learning) สามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในแต่ละองค์ความรู้ เพ่ือเป็นศูนย์กลางการแบ่งปันและให้ค าปรึกษาที่ถูกต้อง อีกประการหนึ่งที่ต้องได้รับการพัฒนา
เพ่ือให้การจัดการความรู้ของ ทร. มีความยั่งยืน คือ การเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านการจัดการความรู้ (KM 
Team) ให้มีความเข้มแข็ง สามารถเป็นพี่เลี้ยง แนะน า และกระตุ้นบุคลากรในหน่วยงานของตนให้สามารถจัดการ
ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนา Facilitator สู่ผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 



แผนแม่บทการจัดการความรู้กองทัพเรือ  
พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๗ 

 

 
 - ๑๓ -  

    ยกระดับการปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ และ บูรณาการวิธีปฏิบัติที่ดี/เป็นเลิศ ของ 
นขต.ทร. (Better/Best Practice) สู่การบรรลุประสิทธิผลกองทัพเรือ เป็นการจัดระบบการจัดการความรู้ของ ทร. 
ให้มีโครงสร้างที่ชัดเจน ทั้งโครงสร้างองค์ความรู้ (Knowledge Taxonomy) ที่เป็นความรู้ชัดแจ้ง และความรู้ในตัว
คน  โครงสร้างบุคลากรด้านการจัดการความรู้ รวมทั้งบูรณาการให้การจัดการความรู้เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการปฏิบัติงานของ ทร. และสามารถยกระดับการปฏิบัติงานนั้น ๆ ให้มีความเชื่อมโยง และข้ามสายงาน 
ส่งผลให้เกิดการออกแบบปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ทร. ทีม่ีความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐได้ 
โดยไม่เป็นการเพ่ิมภาระงาน 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ น าเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างความเชื่อม่ันและความภาคภูมิใจให้ประชาชน 
    น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการจัดการความรู้เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจถูกต้อง 
รวดเร็ว และบรรลุประสิทธิผลของกองทัพเรือ เป็นการน าระบบสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการจัดเก็บและค้นหา
องค์ความรู้ และเป็นศูนย์ความรู้ และศูนย์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ใช้งานง่ายและมีความรู้ที่หลากหลาย ได้ทุกที่  
ทุกเวลา เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ทร. ตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้  

 ซึ่งการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดมีกรอบระยะเวลาด าเนินการ ๗ ปี โดยมีจุดเน้นแบ่งเป็น 
๓ ระยะ ดังนี้  
 ปี พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๓  
 Phase - Integrated องค์การที่มีความพร้อมในการปฏิบัติการด้วยองค์ความรู้เชิงบูรณาการ  
มีจุดเน้นที่การน าองค์ความรู้และวิธีปฏิบัติที่ดีของแต่ละหน่วยมาเชื่อมโยงกัน โดยผ่านกระบวนการปฏิบัติงาน ทร. 
(Process Integration) กล่าวคือการเปลี่ยนรูปแบบเนื้อหาความรู้มาเป็นกระบวนการ เพ่ือจัดการให้ฝังลงในระบบ
สารสนเทศการจัดการความรู้ (Embedded KMIT) นอกจากนี้ยังต้องด าเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากร     
ให้มีความเข้าใจกระบวนการจัดการความรู้ และรู้ลึกในงานที่ตนเองปฏิบัติ และสามารถรับรู้ว่ามีความสัมพันธ์
อย่างไรกับระบบงานขององค์การ ส่งผลให้ยกระดับเป็นผู้เชี่ยวชาญของงานนั้น ๆ  (Super Expert) รวมทั้งการ
เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านการจัดการความรู้ (KM Team) ให้มีความเข้มแข็ง สามารถเป็นพ่ีเลี้ยง 
แนะน า และกระตุ้นบุคลากรในหน่วยงานของตนให้สามารถจัดการความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การพัฒนา 
Facilitator สู่ผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)  

 ปี พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 
 Phase - Intelligence องค์การที่มีศักยภาพในการปฏิบัติการด้วยองค์ความรู้ข้ามสายงาน 

ที่เชื่อมโยงกับ IT มีจุดเน้นที่การขยายผลการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้รอบและจัดการความรู้ให้ท างาน
เป็นเครือข่ายข้ามสายงานระหว่างหน่วย (Cross Functional) มุ่งพัฒนาปรับปรุงกระบวนการที่ส าคัญของ ทร. 
มองเห็นภาพและเข้าใจกระบวนการปฏิบัติงานตลอดเส้นทางของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ส่งผลให้สามารถ
คิดวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการท างานที่ดีข้ึนจนเกิดแนวปฏิบัติที่ดีตลอดเวลา และเกิดความสะดวก/อ านวย
ประโยชน์ให้กับผู้ใช้สูงสุด (Process Optimization) โดยใช้การออกแบบกระบวนการท างานตามโมเดลมาตรฐาน
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สัญลักษณ์และการวาดรูปแสดงแบบจ าลองกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Model) ที่เรียกว่า BPMN 
(Business Process Model and Notation)  ซึ่งจะเป็นการแสดงถึงสิ่งที่ต้องปฏิบัติจริงในการท างาน (ขั้นตอน
การท างาน, ข้อมูลที่ใช้ในการท างาน เน้นไปที่กระบวนการ ใครท าอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ ซึ่งเป็นข้อดีของ Cross 
Functional) และ จัดวางในระบบสารสนเทศการจัดการความรู้ ทร. (Establish KM IT) 

 ปี พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ 
 Phase - Intellectual องค์การที่มีขีดความสามารถสูงในการปฏิบัติการด้วยองค์ความรู้ที่เป็น
เลิศ  มีจุดเน้นที่การเรียนรู้ การปรับปรุงท างาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยฐานความรู้ (Knowledge Based) ด้วย
ฐานความรู้ของก าลังพล ทร.ที่มีความเชี่ยวชาญ (รู้เชี่ยวชาญ) และ องค์ความรู้และขั้นตอนการท างานจาก
กระบวนการท างานที่เป็นเลิศ ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีค่าของ ทร. การบูรณาการการจัดการความรู้เข้ากับการ
ปฏิบัติงานของ ทร. การวางระบบเครือข่ายให้สามารถเชื่อมโยง และเรียกใช้งานได้ทุกที่ พร้อมกัน  มีระบบ
การแจ้งเตือนเมื่อมีการสั่งการเกิดข้ึนพร้อมกัน (Process Synchronize) รวมทั้งระบบการติดตาม การเข้าใช้งาน 
และการปรับปรุง เพ่ือสร้างระบบการท างานที่เป็นเลิศ  (Excellence System) สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ  
 
 ซึ่งการบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่เรียกว่า Operation Effectiveness จากการด าเนินการตามที่ก าหนดไว้
ของแผนแม่บทการจัดการความรู้ ทร.ปี พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๗ นี้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 1) การสนองตอบ 
(Responsiveness) ซึ่งรวมทั้งการสนองตอบความต้องการของลูกค้า สนองตอบความต้องการของ ทร. สนองตอบ
ความต้องการของบุคลากรในองค์การ และสนองตอบความต้องการของสังคมส่วนรวม 2) การมีนวัตกรรม 
(Innovation) ทั้งที่เป็นนวัตกรรมในการท างาน และนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ 3) ขีดความสามารถ 
(Competency) ขององค์กร และของบุคลากรที่พัฒนาขึ้น ซึ่งสะท้อนสภาพการเรียนรู้ขององค์กร และ 4) 
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ซึ่งหมายถึงสัดส่วนระหว่างผลลัพธ์ กับต้นทุนที่ลงไป การท างานที่ประสิทธิภาพสูง 
หมายถึง การท างานที่ลงทุนลงแรงน้อย แต่ได้ผลมากหรือคุณภาพสูง 
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แผนแม่บทการจัดการความรู้ ทร. พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๗ 
ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ เป้าประสงค์ (O)  ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) ๖๒ ๖๓ ๖๔-๖๕ ๖๕ - ๖๗ แนวทางการด าเนินการของ ทร. 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ก าลังพล       - สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารระดับสูง 
และผู้น าการจัดการความรู้ของหน่วย(CKO)  
เรื่องแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการความรู้
ตามแผนแม่บท 

- พัฒนาศักยภาพ ทีมการจัดการความรู้      
และส่งเสริมให้เกิดผู้น าการเปลี่ยนแปลง     
(Change Agent) 

- ส่งเสริมให้ก าลังพลมีศักยภาพในการ รู้ลึก 
รู้รอบ และ รู้เชี่ยวชาญ 

- ให้ความรู้ ความเข้าใจในการน าองค์ความรู้  
และวิธีปฏิบัติที่ดีเข้าสู่กระบวนการปฏิบัติงาน

       

๑-๑ : ส่งเสริม
ผู้บังคับบัญชาให้สามารถ
บริหารจัดการ KM จนเกิด
ประสิทธิผล 

O ๑-๑ : ผู้น า
สามารถเชื่อมโยง
บูรณาการ
กระบวนการ 
 

KPI ๑-๑ :จ านวน
กระบวนการที่บูรณา
การส าเร็จ 

 ๒ 
 

๑+๑ ๑+๑ 

๑-๒ : ยกระดับขีด
ความสามารถของก าลังพล
สู่ความเป็นมืออาชีพ 

O ๑-๒ : ก าลังพล
สามารถจัดการ
ความรู้และน าไป
ถ่ายทอดสู่
กระบวนการท างาน  

KPI ๑-๒ : ร้อยละของ
ก าลังพล (ท่ีส าคัญ) ที่
ได้รับการพัฒนา 

๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕-๓๕ 
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ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ เป้าประสงค์ (O)  ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) ๖๒ ๖๓ ๖๔-๖๕ ๖๕ - ๖๗ แนวทางการด าเนินการของ ทร. 

๑-๓ : ส่งเสริมให้บุคลากร
ใช้การจัดการความรู้  
บูรณาการความรู้เข้ากับ
กระบวนการปฏิบัติงาน 

เกิดเครือข่ายการ
จัดการความรู้ข้าม
สายงาน และ/หรือ
หน่วยงาน มุ่ง
ปรับปรุง
กระบวนการ
ปฏิบัติงานสู่ความ
เป็นเลิศ 

 
 

    ของ ทร. 
- ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมของการแลกเปลี่ยน

และแบ่งปันความรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
องค์กรและข้ามสายงานอย่างต่อเนื่อง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
๒-๑ ยกระดับการ
ปฏิบัติการของ ทร. 
สู่ความเป็นเลิศ 
 

O ๒-๑ : หน่วยงาน
มีกระบวนการ
ท างานพร้อมส าหรับ
บูรณาการหน่วยงาน
อ่ืน 

KPI ๒-๑ : ร้อยละ
กระบวนการที่ส าคัญ 
ที่พร้อมใช้ 

๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕-๓๕ - ทบทวนองค์ความรู้และวิธีปฏิบัติที่ดีของหน่วย  
  เข้าสู่กระบวนการปฏิบัติงานของ ทร.  
- ยกระดับการปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ  
  และ บูรณาการ BP นขต.ทร.ให้มีความเชื่อมโยง 
  และข้ามสายงาน สู่การบรรลุประสิทธิผล 
  กองทัพเรือ  
- จัดระบบการจัดการความรู้ของ ทร. ให้มี 
  โครงสร้างที่ชัดเจน ทั้งโครงสร้างองค์ความรู้  

๒-๒ บูรณาการ BP 
นขต.ทร. สู่การบรรลุ
ประสิทธิผลกองทัพเรือ 

O ๒-๒ : BP ที่
น าไปสู่การปฏิบัติ
แล้ว 

KPI ๒-๒ : ร้อยละของ 
BP ที่น าไปสู่การปฏิบัติ
แล้ว 

 ๑๐ ๒๐+๓๐ ๔๐+๕๐ 



แผนแม่บทการจัดการความรู้กองทัพเรือ  
พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๗ 

 

 
 - ๑๗ -  

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ เป้าประสงค์ (O)  ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) ๖๒ ๖๓ ๖๔-๖๕ ๖๕ - ๖๗ แนวทางการด าเนินการของ ทร. 

๒-๓ : มีการปฏิบัติงาน
และกระบวนการการ
จัดการความรู้ ของ ทร. 
ที่เป็นเลิศ 

เกิดวิธีการ
ปฏิบัติงานที่ 
เป็นเลิศ (Best 
Practice) และ
นวัตกรรม  
ความสอดคล้องกับ 
PMQA 

       (Knowledge Taxonomy) ที่เป็นความรู้ชัดแจ้ง 
  และความรู้ในตัวคน  
- พัฒนาปรับปรุงกระบวนการที่ส าคัญของ ทร.  
  มองเห็นภาพและเข้าใจกระบวนการ 
  ปฏิบัติงาน  ทร. ตลอดเส้นทางของ 
  ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)   
- สนับสนุนการน า BP และองค์ความรู้เข้าสู่การ 
  ออกแบบกระบวนการท างานตามโมเดล 
  มาตรฐานสัญลักษณ์และการวาดรูปแสดง 
  แบบจ าลองกระบวนการทางธุรกิจ (Business  
  Process Model) ที่เรียกว่า BPMN  
  (Business Process Model and Notation)  

   
 
 
 
 
 
 
 

    



แผนแม่บทการจัดการความรู้กองทัพเรือ  
พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๗ 

 

 
 - ๑๘ -  

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ เป้าประสงค์ (O)  ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) ๖๒ ๖๓ ๖๔-๖๕ ๖๕ - ๖๗ แนวทางการด าเนินการของ ทร. 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
น าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาสนับสนุนการจัดการ
ความรู้ 

O ๓ : องค์ความรู้ที่
พร้อมใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

KPI ๓-๑ : รอ้ยละ
ความส าเรจ็ของการ
พฒันาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
จดัการความรู ้
 
 
 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 

การวางระบบเครือข่ายให้สามารถเชื่อมโยงและ
เรียกใช้งานได้ทุกที่พร้อมกัน มีระบบการแจ้งเตือน
เมื่อมีการสั่งการ เกิดขึ้นพร้อมกัน (Process 
Synchronize) รวมทั้ง ระบบการติดตาม  การเข้า
ใช้งาน และ  การปรับปรุง เพ่ือสร้างระบบการ
ท างานที่ เป็นเลิศ  (Excellence System) 
สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ  

๓ น าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาสนับสนุน
การจัดการความรู้เพื่อให้
การปฏิบัติภารกิจถูกต้อง 
รวดเร็ว และบรรลุ
ประสิทธิผลของ
กองทัพเรือ 

 KPI ๓-๒ : ระดับความ
พร้อมใช้ขององค์ความรู้
ในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติการของ
กองทัพเรือ 

  ๑+๑  ๑+๑  

        

 




