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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) 
ชื่อกระบวนการ  SP11 กระบวนการจัดการความรู ้

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

 

ชื่อกระบวนการย่อย  SP11.2 กระบวนการจัดนิทรรศการการจัดการความรู้ของ ยศ.ทร. 
หน่วยรับผิดชอบ  คณะอนุกรรมการการจดัการความรู้ของ ยศ.ทร.  

ขั้นที่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 
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 ตรวจสอบแผนปฏิบัติงาน KM ทร./ ยศ.ทร./
นโยบายการจัดการความรู้ของ ทร.  

1  คณะอนุกรรมการการ
จัดการความรู้ของ 
ยศ.ทร. 
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เชิญผู้แทน นขต.ยศ.ทร. เข้าร่วมประชุม
รับทราบแนวทางในการจัดนิทรรศการการ
จัดการความรู้ของ ยศ.ทร. (KM DAY 
ยศ.ทร.) สถานที่จัดนิทรรศการ จ านวน
บอร์ด และบริเวณพื้นที่ที่จัดสรรให้แต่ละ
หน่วยส าหรับจัดแสดงนิทรรศการ โดยให้ 
ทุกหน่วยจัดสถานที่ให้แล้วเสร็จล่วงหน้า
ก่อนวันจัดนิทรรศการของ ยศ.ทร. 1 วัน 
พร้อมท้ังซักซ้อมความเข้าใจในรายละเอียด
และขั้นตอนการด าเนินงานให้พร้อมส าหรับ
วันจัดนิทรรศการ ให้แต่ละหน่วยน าผลงาน 
ที่ได้ด าเนินการในการจัดท าวิธีการปฏิบัติ 
ที่เป็นเลิศ : BP หน่วยละ 1 เรื่อง และคู่มือ
การปฏิบัติงาน 1 เล่ม พร้อมผู้เชี่ยวชาญ 

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

ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัด 
นิทรรศการการจัดกาความรู้ 

A 
แผนปฏิบัติงาน KM ทร./ ยศ.ทร./
นโยบายการจัดการความรู้ของ ทร.  
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ขั้นที่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 

  สาขาต่าง ๆ อย่างน้อยสาขาละ 1 นาย เข้า
ร่วมในการจัดนิทรรศการการจัดการความรู้
ของ ยศ.ทร. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน เพื่อที่ ยศ.ทร.จะต้องน าผลการ
ปฏิบัติงานการจัดการความรู้ที่จัดท าวิธีการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ : BP เข้าร่วมงานวันแห่ง
การจัดการความรู้ของ ทร. (KM Day ทร.) 
พร้อมท้ังให้หน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 
ด าเนินการจัดเตรียมบอร์ดแสดงนิทรรศการ
ของแต่ละหน่วยให้พร้อม 

   

3 
 
 
 
 

 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) 

ไมอ่นุมัติ 

จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดนิทรรศการการ 
จัดการความรู้ของ ยศ.ทร. 

จก.ยศ.ทร. 
 
 อนุมัติ 

บันทึกอนุมัติจัดนิทรรศการการจัดการความรู้ 
ของ ยศ.ทร. 
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ขั้นที่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 
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 1. พิธีเปิดงาน เชิญ หน.นขต.ยศ.ทร. ผู้แทน
หน่วย นขต.ยศ.ทร. ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ ลูกจ้าง พลทหาร และแขกรับเชิญ 
แถวพร้อมบริเวณพิธีฯ เพื่อต้อนรับประธาน 
ในพิธ ีโดยประธานคณะอนุกรรมการการ
จัดการความรู้ของ ยศ.ทร.จะกล่าวรายงาน
วัตถุประสงค์ และล าดับพิธีการการจัด
นิทรรศการการจัดการความรู้ของ ยศ.ทร.  
ต่อจากนั้น จก.ยศ.ทร./ประธาน 
ในพิธีฯ ให้โอวาท และกล่าวเปิดงาน
นิทรรศการ KM Day ยศ.ทร. รวมทั้งเยี่ยม
ชมการแสดงผลงานในบูธของแต่ละหน่วย 
พร้อมกับผู้บังคับบัญชาทุกระดับ/หน.นขต.
ยศ.ทร.  
2. ร่วมกันพิจารณาให้คะแนนการน าเสนอ
ผลงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตาม
กระบวนการงานหลัก (CP) และงาน
สนับสนุน (SP) ของ นขต.ยศ.ทร.  
หลังจากนั้นประธานคณะอนุการการการ
จัดการความรู้ของ ยศ.ทร.จะเรียนเชิญ  
จก.ยศ.ทร./ผู้บังคับบัญชา มอบรางวัลแก่
หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือ และมีผลงาน 
ทีม่ีกระบวนการด าเนินงานที่ชัดเจน 
(CP/SP)/การจัดบอร์ดที่โดดเด่นเป็นพิเศษ  
 

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

ด าเนินงานจัดนทิรรศการ 
การจัดการความรู้ของ ยศ.ทร.  

(KM DAY ยศ.ทร.) 
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ขั้นที่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 

 3. พิธีปิด เชิญประธานในพิธีกล่าวปิด
นิทรรศการ KM Day ยศ.ทร.  
พร้อมท้ังเรียนเชิญผู้บังคับบัญชาทุกท่าน 
คณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ของ
ยศ.ทร. ฝ่ายเลขานุการฯ และข้าราชการ 
นขต.ยศ.ทร. บันทึกภาพร่วมกัน เป็นอัน
เสร็จสิ้นการจัดนิทรรศการ KM Day 
ยศ.ทร. 
4. เก็บวัสดุ/อุปกรณ์/สถานที่ให้เรียบร้อย  

 
 

 -คณะอนุกรรมการการ
จัดการความรู้ของ 
ยศ.ทร.(ฝ่ายเลขานุการฯ 
ฝวก. ยศ.ทร. : KM 
Team1) 
-คณะท างานการจัดการ
ความรู้ของ นขต.ยศ.ทร. 
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 เชิญผู้แทน นขต.ยศ.ทร. ประชุมเพื่อสรุป
ผลงานการจัดนิทรรศการการจัดการ
ความรู้ของ ยศ.ทร. และสรุปผลการ
จัดการความรู้ของ ยศ.ทร. ในภาพรวม 
รวมทั้งปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และ
ข้อเสนอแนะน าไปปรับปรุง พัฒนาการ
จัดท าองค์ความรู้ของ ยศ.ทร. ต่อไป  

1  คณะอนกุรรมการการ
จัดการความรู้ของ 
ยศ.ทร. (ฝ่ายเลขานุการฯ 
: KM Team1) 
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รายงานผลการจัดงานนิทรรศการ 
การจัดการความรู้ของ ยศ.ทร. และ
รายงานผลการปฏิบัติของ ยศ.ทร. 
เสนอ ทร. (ผ่านคณะกรรมการการจัดการ
ความรู้ของ ทร. (ฝ่ายเลขานุการฯ สปช.ทร.) 
รอบ 10 เดือน เพื่อทราบ ต่อไป 

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

  รวมระยะเวลา (วันราชการ) 19   
 

Link คู่มือปฏิบัติงาน 
86-EDU-CP11.2 กระบวนการจัดนิทรรศการการจัดการความรู้ของ ยศ.ทร. 
 

ประชุมสรุปผลการจัดนิทรรศการ 
การจัดการความรู้ของ ยศ.ทร.  

 

รายงานผลการจัดงานนิทรรศการ 
การจัดการความรู้ของ ยศ.ทร. และรายงาน

ผลการปฏิบัติของ ยศ.ทร. 
B 

http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/wm-pdf/86-wm-sp11.2.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/wm-pdf/86-wm-sp11.2.pdf

