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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) 
ชื่อกระบวนการ  SP11 กระบวนการจัดการความรู ้

หน่วยรับผิดชอบ  คณะอนุกรรมการการจดัการความรูข้อง ยศ.ทร. 
ข้อก าหนดและตัวชี้วัด  need /ข้อกฎหมาย / ประสิทธิภาพ / ความคุ้มคา่ 

 

ชื่อกระบวนการย่อย  SP11.1 กระบวนการจัดท าองค์ความรู้ของ ยศ.ทร. 
หน่วยรับผิดชอบ  คณะอนุกรรมการการจดัการความรูข้อง ยศ.ทร.  

ขั้นที่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 
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 ตรวจสอบนโยบายการจัดการความรู้ของ 
ทร.ประจ าปี และร่วมรับฟังการชี้แจง/
สัมมนาแผนการปฏิบัติงานการจดัการ
ความรู้ของ ทร. 

1  คณะอนุกรรมการ 
การจัดการความรู้ของ 
ยศ.ทร. 
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 เชิญคณะกรรมการจัดการความรู้ ยศ.ทร. 
และ รอง จก.ยศ.ทร. (CKO1) ผู้แทน นขต.
ยศ.ทร. เข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบาย/
ชี้แจงแผนการปฏิบัติงานการจัดการความรู้
ของ ทร. และร่วมกันพิจารณาก าหนด
แนวทางและจัดท าแผนการปฏิบัติการ
จัดการความรู้ของ ยศ.ทร.   

1  คณะอนกุรรมการการ
จัดการความรู้ของ 
ยศ.ทร. (ฝ่ายเลขานุการฯ 
: KM Team1) 

3  นขต.ยศ.ทร. พิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
เหมาะสมที่จะเป็นคณะท างานการจัดการ
ความรู้ของ นขต.ยศ.ทร. (KM Team2) 
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานการจัดการความรู้
ของแต่ละหน่วย ในการประสานงานร่วมกับ
คณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ของ 
ยศ.ทร. (ฝ่ายเลขานุการฯ KM Team1) 

3 จัดตั้ง KM Fa ให้ได้ 
ร้อยละ 3 ของก าลังพล
ภายในแต่ละหน่วย 

คณะอนกุรรมการการ
จัดการความรู้ของ 
ยศ.ทร. (ฝ่ายเลขานุการฯ 
: KM Team1) 

A นโยบายและแผนการจัดการความรู้ 
ของ ทร. 

ประชุมรับทราบนโยบาย/ชี้แจงแผนการปฏิบัติงาน
การจัดการความรู้ของ ทร. และพิจารณาก าหนด

แนวทางและจัดท า (ร่าง) แผนการปฏิบัติงาน 
การจัดการความรู้ของ ยศ.ทร. 

จัดท า (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดการ
ความรู้ของ นขต.ยศ.ทร. 
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ขั้นที่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 

  โดยคณะท างานการจัดการความรู้ของ นขต.
ยศ.ทร. ที่แต่งตั้ง ประกอบด้วย COK KM 
Co และ KM Fa (จัดตั้ง KM Fa ให้ได้ 
ร้อยละ 3 ของก าลังพลภายในแต่ละหน่วย 
ไม่นับรวมพลทหาร) โดยมี หน.นขต.ยศ.ทร. 
เป็น CKO2 (ตามโครงสร้างการจดัการ
ความรู้ของ ยศ.ทร.)   
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5 เสนอ จก.ยศ.ทร./ประธานกรรมการการ
จัดการความรู้ของ ยศ.ทร. พิจารณาอนุมัติ 
 
 
 
 
 

5  คณะอนกุรรมการการ
จัดการความรู้ของ 
ยศ.ทร. (ฝ่ายเลขานุการฯ 
: KM Team1) 
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 จก.ยศ.ทร./ประธานกรรมการการจัดการ
ความรู้ของ ยศ.ทร. พิจารณาอนุมัติและ 
ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดการ
ความรู้ของ นขต.ยศ.ทร. 

5  คณะอนกุรรมการการ
จัดการความรู้ของ 
ยศ.ทร. (ฝ่ายเลขานุการฯ 
: KM Team1) 
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 ส าเนาแจกจ่ายให้ทุก นขต.ยศ.ทร. 2  คณะอนกุรรมการการ
จัดการความรู้ของ 
ยศ.ทร. (ฝ่ายเลขานุการฯ 
: KM Team1) 

จัดท าบันทึกขออนุมัติแผนการปฏิบัติงาน 
การจัดการความรู้ของ ยศ.ทร. และ  

(ร่าง) ค าสั่งแต่งตัง้คณะท างานจัดการความรู้ 
ของ นขต.ยศ.ทร. 

 

จก.ยศ.ทร. 
 
 

ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 

แผนการปฏิบัติงานการจัดการความรู้ของ ยศ.ทร. 
และค าส่งแต่งตั้งคณะท างานจัดการความรู้ของ  

นขต.ยศ.ทร. 
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ขั้นที่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 
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 เสนอ จก.ยศ.ทร./ประธานกรรมการการ
จัดการความรู้ของ ยศ.ทร. พิจารณาอนุมัติ 
 
 
 
 
 

5  คณะอนกุรรมการการ
จัดการความรู้ของ 
ยศ.ทร. (ฝ่ายเลขานุการฯ 
: KM Team1) 
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 จก.ยศ.ทร./ประธานกรรมการการจัดการ
ความรู้ของ ยศ.ทร. พิจารณาอนุมัติ 
 

3  คณะอนกุรรมการการ
จัดการความรู้ของ 
ยศ.ทร. (ฝ่ายเลขานุการฯ 
: KM Team1) 
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 ส าเนาแจกจ่ายให้ทุก นขต.ยศ.ทร. 2  คณะอนกุรรมการการ
จัดการความรู้ของ 
ยศ.ทร. (ฝ่ายเลขานุการฯ 
: KM Team1) 

10 
 
 
 
 
 
 

 1. ฝ่ายเลขานุการคณะอนกุรรมการการ
จัดการความรู้ของ ยศ.ทร. เตรียมข้อมูล/
เอกสาร/แบบฟอร์มต่าง ๆ ส าหรับใช้ในการ
รายงานการจัดการความรู้ของหน่วย นขต.
ยศ.ทร. ให้สามารถด าเนินงานเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน  

1 แบบฟอร์มต่าง ๆ 
ส าหรับใช้ในการรายงาน
การจัดการความรู้ของ 
ยศ.ทร. ตามที่ก าหนด 

คณะอนุกรรมการการ
จัดการความรู้ของ 
ยศ.ทร.(ฝ่ายเลขานุการฯ 
ฝวก. ยศ.ทร. : KM 
Team1) 

ไม่อนุมัติ 

จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดประชุม/สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการให้แก่คณะท างานการจัดการความรู้ของ 

นขต.ยศ.ทร. 
 

จก.ยศ.ทร. 
 
 อนุมัติ 

จัดประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการให้แก่คณะท างาน
การจัดการความรู้ของ นขต.ยศ.ทร. 

 

บันทึกอนุมัติจัดประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ให้แก่คณะท างานการจัดการความรู้ของ  

นขต.ยศ.ทร. 
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ขั้นที่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 

  2. จัดการประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบตัิการให้แก่
คณะท างานการจัดการความรู้ของ นขต.
ยศ.ทร. เพื่อแนะน า ชี้แจงแนวทางการ
ปฏิบัติงาน และมอบงานให้แต่ละหน่วย นขต.
ยศ.ทร. เพื่อด าเนนิงานการจัดการความรู้ตาม
ภารกจิของหน่วย และรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน  
3. ก าหนดให ้นขต.ยศ.ทร.ด าเนินการดังนี้  
   - จัดท าวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practice  : BP) หน่วยละ 1 เรื่อง 
ประกอบด้วย 3 องค์ความรู้ย่อย และคู่มือ
ปฏิบัติงาน 1 เล่ม)  
   - คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญสาขาตา่ง ๆ ของแต่
ละหน่วย อย่างนอ้ยสาขาละ 1 นาย  
   - จัดข้าราชการเข้าร่วมการจัดนทิรรศการ
การจัดการความรู้ของ ยศ.ทร. (KM Day)  
   - ร่วมกันคัดเลือกวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ : 
BP/ผู้เชี่ยวชาญ ส าหรับเข้าร่วม KM Day ทร. 
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  นขต.ยศ.ทร.จัดท าองค์การความรู้ของ 
แต่ละหน่วย ประกอบด้วย  
1. จัดท าวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practice : BP) หน่วยละ 1 เรื่อง 
ประกอบด้วย องค์ความรู้ย่อย 3 องค์ความรู้ 
และจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 1 เล่ม  

40 รูปแบบการจัดท า BP 
ตามที่ก าหนด 
 
 
 

-คณะอนุกรรมการการ
จัดการความรู้ของ 
ยศ.ทร.(ฝ่ายเลขานุการฯ 
ฝวก. ยศ.ทร. : KM 
Team1) 
-คณะท างานจัดการ
ความรู้ของ นขต.ยศ.ทร. 

นขต.ยศ.ทร.จัดท าองค์ความรู้ของหน่วย  
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ขั้นที่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 

 
 

 2. รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการ
ความรู้ของหน่วย เสนอ ยศ.ทร. ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด  
3. จัดเก็บองค์ความรู้และผู้เชี่ยวชาญฯ ใน
คลังความรู้ของแต่ละหน่วย เพื่อเป็นข้อมูล/
เอกสารในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน 
ยศ.ทร. และหน่วยนอกที่สนใจ เพื่อที่จะน า
ข้อมูลไปปรับปรุง พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ 
ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป  
4. เตรียมพร้อมที่จะน าผลงานเข้าร่วมแสดง
ในการจัดนิทรรศการการจัดการความรู้ของ 
ยศ.ทร. (KM Day ยศ.ทร.) 
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 รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติของ นขต. 
ยศ.ทร. และจัดท าเป็นรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของ ยศ.ทร. เสนอ ทร. รับทราบ
ตามวงรอบที่ก าหนด 
- ในรอบ 6 เดือน 
- ในรอบ 8 เดือน รายงานหลังจากเสร็จสิ้น
การจัดนิทรรศการการจัดการความรู้ของ 
ยศ.ทร. (KM Day ยศ.ทร.)  
- ในรอบ 10 เดือน รายงานผลหลังจากเสร็จ
สิ้นการเข้าร่วมงาน KM Day ทร. ซึ่งจะเป็น
การรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน และการ
ประเมินผลการจัดการความรู้ของ ยศ.ทร. 
ตลอดปีงบประมาณ  

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติ 
งานรอบ 6 เดือน รอบ 8 
เดอืน และรอบ 10 เดือน 

คณะอนุกรรมการการ
จัดการความรู้ของ 
ยศ.ทร.(ฝ่ายเลขานุการฯ 
ฝวก. ยศ.ทร. : KM 
Team1) 

รายงานผลการปฏิบัติของ ยศ.ทร. เสนอ ทร.
เพื่อทราบ 
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ขั้นที่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 
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 น าทุกองค์ความรู้ของ นขต.ยศ.ทร. และ
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญของแต่ละสาขา จัดเก็บใน
ระบบสารสนเทศ KM Blog ของ ยศ.ทร. 
เพื่อเป็นข้อมูล/เอกสารในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ภายใน ยศ.ทร. และหน่วยนอกที่
สนใจ ซึ่งจะส่งผลให้ ยศ.ทร. เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ รวมถึงใช้
เป็นข้อมูลน าไปปรับปรุง พัฒนา ต่อยอด
องค์ความรู้ให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 

5   

  รวมระยะเวลา (วันราชการ) 83   

 

Link คู่มือปฏิบัติงาน 
85-EDU-CP11.1 กระบวนการจัดท าองค์ความรู ้
 

B 
จัดเก็บองค์ความรู้/ผู้เชี่ยวชาญฯ  

ในคลังความรู้ของ ยศ.ทร. 

http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/wm-pdf/85-wm-sp11.1.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/wm-pdf/85-wm-sp11.1.pdf

