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๑. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ค่านิยมของ หน่วยบญัชาการนาวิกโยธิน 
 วิสัยทัศน์ :  
 “เป็นก าลังรบกองทัพเรือ  ท่ีมีขีดสมรรถนะสูง รองรับภัยคุกคามทุกรูปแบบได้อย่างรวดเร็ว ภายใต้การ
บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ” 
 พันธกิจ : 
  ๑. จัดและเตรียม ก าลังรบ พร้อมยุทโธปกรณ์ ระบบส่งก าลังบ ารุง และระบบควบคุมการรบ ท่ี
สมบูรณ์แบบ เพื่อด ารงขีดความสามารถ ในการปฏิบัติการรบทางบก ปฏิบัติการรบสะเทินน้ าสะเทินบก ปฏิบัติการ
รบพิเศษ และรักษาความปลอดภัยท่ีต้ังหน่วยของกองทัพเรือ รวมท้ังการปฏิบัติการทางทหารอื่นๆ ท่ีมิใช่สงคราม 
  ๒. ใช้ก าลัง หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  เพื่อป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงภายในประเทศ 
การรักษาผลประโยชน์ของชาติ และธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
  ๓. ใช้ขีดความสามารถท้ังปวงท่ีมีอยู่ เพื่อสนับสนุนในการพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือประชาชน 
และการปฏิบัติงาน เพื่อสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล รวมท้ังโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 ค่านิยม : RTMC 

R  =  Reliability  : เป็นท่ีเช่ือถือได้ 
สามารถเป็นท่ีพึ่งของประชาชน ในการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างถูกต้อง 
ปฏิบัติภารกิจด้วยความเต็มใจ และสมัครใจ ตามนโยบาย และรวมถึง 
ตามสายการบังคับบัญชาไว้วางใจได้ในความพยายามท่ีจะทาหน้าท่ีให้ดี
ท่ีสุด อย่างต่อเนื่อง และในความพยายาม 

T  =  Teamwork : การท างานเป็นทีม  
เคารพรับฟัง และร่วมแสดงความคิดเห็น สนับสนุนให้มีการทางานร่วมกัน 
ส่ือสารอย่างเปิดเผย มีภาวะผู้น าด้านบวก และการรับฟังความคิดเห็น 
รวมท้ังการบูรณาการความคิดเป็นหนึ่งเดียว เพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน  

M  =  Moral  : คุณธรรม  
การประพฤติท่ีรับรู้ได้ว่า ส่ิงใดผิดส่ิงใดถูกเป็นจิตส านึกของบุคคล กระท า 
ในส่ิงท่ีถูก และยอมรับในมาตรฐานของการประพฤติปฏิบัติท่ีเป็นส่ิงท่ี
ถูกต้องดีงามยึดมั่น  ในคุณธรรม ตามพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 

C  =  Courage  :   ความกล้าหาญ 
ไม่เกรงกลัวในการเผชิญหน้าต่อภยันตรายท่ีจะเกิดในการปฏิบัติภารกิจ 
กล้าแสดงออกและยืนหยัดในส่ิงท่ีถูกต้อง กล้ายอมรับค าวิจารณ์ท่ีมีเหตุผล 
และยอมรับข้อบกพร่องต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้และปรับปรุงท่ีจะเกิดขึ้น 
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๒. ความเป็นมาและความส าคัญ 

พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๑  
ได้ก าหนดให้ “ส่วนราชการมีหน้าท่ีพัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และสามารถประมวลผลความรู้ ในด้านต่างๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมท้ังต้องส่งเสริม และพัฒนาความรู้  
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปล่ียนทัศนคติของข้าราชการ...” 

ประกอบกับเกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ (PMQA) ท่ีมุ่งเน้นกระบวนการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง การจัดการความรู้ถือเป็นหัวใจส าคัญท่ีจะเป็นฐานให้เกิดการพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่าง
ยั่งยืน โดยการจัดการความรู้อยู่ในหมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ท่ีจะส่งผลไปยังหมวด
ต่างๆ เพื่อสร้างผลลัพธ์ตามเป้าหมายท่ีองค์กรต้องการ 

จากเหตุผลข้างต้น ทร. จึงได้ส่งเสริมให้ นขต.ทร. มีการจัดการความรู้ขึ้นในหน่วย และขับเคล่ือน 
ทร. ไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  โดยเริ่มด าเนินการมาต้ังแต่ปี ๔๗  การด าเนินการในระยะแรก ในป ี
๒๕๔๙ – ๒๕๕๒ เป็นการด าเนินการแบบปีต่อปี โดยมีข้ันตอนและรูปแบบตามท่ีส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดมุ่งเน้น
ให้ นขต.ทร. มีความเข้าใจในขั้นตอนการจัดการความรู้ และการบริหารการเปล่ียนแปลง ต่อมาในปี ๒๕๕๓ – 
๒๕๕๖ ได้จัดท าเป็นแนวทางการจัดการความรู้ของ ทร. ๔ ปี เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการด าเนินการ และ
ส่งเสริมให้นขต.ทร. สร้างองค์ความรู้ท่ีสนับสนุนการปฏิบัติการของหน่วย และสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ และจากผลการด าเนินงานท่ีมีมาอย่างต่อเนื่อง ท าให้ ทร. ค้นพบว่า การจัดการความรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพนั้น จะต้องมีการพัฒนาองค์ประกอบท่ีส าคัญ ๓ ประการ คือ คน กระบวนการจัดการความรู้ และ
เทคโนโลยี จึงเป็นท่ีมาในจัดท าแผนแม่บทการจัดการความรู้ของ ทร. พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  โดยเน้นยุทธศาสตร 
๓ ด้าน คือยุทธศาสตร์ ท่ี ๑  สร้างก าลังพลท่ีมีความเช่ียวชาญ  ยุทธศาสตร์ ท่ี ๒ สร้างกระบวนการปฏิบัติงานท่ี
เป็นเลิศ และยุทธศาสตร์ ท่ี ๓  สร้างศูนย์ความรู้ของ ทร. ผ่านระบบสารสนเทศ 

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้แต่งต้ัง คณะกรรมการ
โครงการศึกษาและการจัดการความรู้ของ ทร. ขึ้น โดยมี เสธ.ทร.เป็นประธานฯ และแต่งต้ังคณะอนุกรรมการการ
จัดการความรู้ของ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  มี รอง ปช.ทร. เป็นประธานอนุกรรมการฯ ท าหน้าท่ีส่งเสริมให้ 
นขต.ทร. มีการจัดการความรู้ขึ้นในหน่วย และขับเคล่ือน ทร. ไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

การด าเนินการท่ีผ่านมา ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙–๒๕๕๒ เป็นการด าเนินการแบบปีต่อปี 
โดยมีขั้นตอนและรูปแบบตามท่ีส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด มุ่งเน้นให้ นขต.ทร. มีความเข้าใจในขั้นตอนการจัดการ
ความรู้ และการบริหารการเปล่ียนแปลง ทุกหน่วยมีการแต่งต้ังผู้น าการจัดการความรู้และนายทหารประสานงาน
การจัดการความรู้ครบทุกหน่วย ต่อมาในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๖ ได้จัดท าเป็นแนวทางการจัดการความรู้
ของ ทร. ๔ ปี (ภาพท่ี ๑)เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการด าเนินการ และส่งเสริมให้ นขต.ทร. สร้างองค์ความรู้ 
ท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วย และสร้างพื้นฐานของวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
โดยการจัดการความรู้ของ ทร. ตามแนวทางดังกล่าวนั้น มุ่งเน้นการสร้างแรงจูงใจในการจัดการความรู้ การหล่อหลอม
วัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในองค์กรและการสร้างบรรยากาศท่ีเอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้ ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ
ได้ริเริ่มแผนงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ภายในองค์กร การจัดการความรู้และ 
การสร้างบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  การ
ท างานเป็นทีมและการส่งเสริมบทบาทของผู้น าในการสนับสนุนการจัดการความรู้ มีการวิเคราะห์องค์ความรู้ท่ีใช้ใน
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การท างานทุกครั้ง เพื่อหาข้อขัดข้อง แนวทางแก้ไขปรับปรุงในครั้ง ต่อไป เป็นต้นซึ่งทุกแผนงาน โครงการและ
กิจกรรมของทุกหน่วยงานล้วนเป็นพลังขับเคล่ือนให้ ทร. ก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
๓. หลกัการและแนวคดิ 

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นหน่วยขึ้นตรง กองทัพเรือ ท่ีมีขนาดใหญ่ มีภารกิจหลัก (Core Business)   
เตรียมก าลังทหารนาวิกโยธินให้มีความพร้อมรบ ซึ่งต้องเตรียมก าลังทหารนาวิกโยธินให้พร้อมรบในด้านต่างๆ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๑ ความสัมพันธ์ของภารกิจหลัก (Core Business ) กับกระบวนการของหน่วยในสังกัด 

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 

 
การจัดการความรู้ของ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  ท่ีผ่านมา เป็นการด าเนินการตามแผนงานท่ี ทร. 

ก าหนดในแต่ละปี ซึ่งกระบวนการและเป้าหมายในการด าเนินงานท่ีผ่านมายังไม่ชัดเจน  การด าเนินกิจกรรมส่วน
ใหญ่จะเป็น การด าเนินการจากคณะท างานจากส่วนกลางเป็นหลัก โดยคณะท างานในหน่วยรองยังไม่มีบทบาท
เท่าท่ีควร อีกท้ังเป้าหมายการด าเนินการยังมุ่งเน้นไปท่ีจ านวนการจัดท าองค์ความรู้ รวมท้ังการสร้างนวัตกรรมใหม่ 
ขณะเดียวกัน ยังไม่ได้เน้นความส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ประกอบท่ีส าคัญอื่น  ๆ เช่น ขีดความสามารถของ
คณะท างานการจัดการความรู้และกระบวนการในการปฏิบัติ  รวมท้ังการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน
การจัดการความรู้ จึงท าให้ผลการด าเนินการท่ีผ่านมาไม่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากนัก  ปัจจุบันทาง
คณะกรรมการการจัดการความรู้ของ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  มีหน้าท่ีจัดท าแผนการด าเนินงานการจัดการ
ความรู้ สร้างองค์ความรู้ ท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจของหน่วยอย่างเป็นระบบมีทิศทางท่ีชัดเจน และมี
ความเช่ือมโยงกับ แผนแม่บทการจัดการความรู้ของ ทร. พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ นั้นคณะอนุกรรมการฯ ได้
ตระหนักถึงความส าคัญของปัจจัยโครงสร้างของ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  ภารกิจหลัก (Core Business) จึงได้
ปรับแนวทางการวางแผนการจัดการความรู้ของ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  มีลักษณะเช่นเดียวกับ ทร. คือ ให้มี

เตรียมก าลังทหารนาวิกโยธินให้มีความพร้อมรบ 

กระบวนการเตรียม 
ความพร้อมบุคลากร 

กระบวนการเตรียม 
ความพร้อมยุทโธปกรณ์ 

กระบวนการเตรียม 
ความพร้อมยุทธวิธี 

ผลิตก าลังพล ซ่อม-บ ารุง ยุทโธปกรณ์
ประจ ากาย 

พัฒนาก าลังพล 

ฝึก/อบรมก าลังพล 
ซ่อม-บ ารุงยุทโธปกรณ์
ประจ าหน่วย 

ก าหนดองค์ความรู้ 

ทบทวน  
พัฒนาองค์ความรู้  

กระบวนการหลัก 

กระบวนการรอง 

ภารกิจหลัก 
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การพัฒนาด้านการจัดการความรู้ใน ๓ ระดับ คือ การจัดการความรู้ในระดับบุคคล และระดับทีมงาน และ ใน
ระดับองค์การ จากการท่ี ทร. ได้มีการจัดท าแผนแม่บทการจัดการความรู้ของ ทร. พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ นั้น 
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  จึงควรมีแผนแม่บทการจัดการความรู้ของหน่วยที่มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทการ
จัดการความรู้ของ ทร.ดังกล่าวเพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคล่ือนการจัดการความรู้ของ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  
ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ด้านการจัดการความรู้ และวิสัยทัศน์ของ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  
ต่อไป คณะอนุกรรมการฯ จึงได้พิจารณาจัดท าแผนแม่บทการจัดการความรู้ของ  หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  
พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ขึ้น 

๔. แผนแม่บทการจัดการความรู้ของ  พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
 ๔.๑ วิสัยทัศน์ การจัดการความรู้ 
  “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในการสนับสนุนการรบทางบกให้กับกองทัพเรือ   พัฒนา  ปรับปรุง  
ก าลังพล  ยุทโธปกรณ์  ยุทธวิธี  ให้มีความทันสมัยและเป็นเลิศ ก้าวทันเทคโนโลยี พร้อมรองรับภัยคุกคามทุก
รูปแบบ  ได้อย่างรวดเร็ว  และเป็นมืออาชีพ” 
 ๔.๒ พันธกิจ 
  ๔.๒.๑ พัฒนาผู้จัดการความรู้ 
  ๔.๒.๒ พัฒนาระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) 
  ๔.๒.๓ สร้างกระบวนการการเปล่ียนแปลง 
  ๔.๒.๔ สร้างระบบฐานข้อมูลการจัดการความรู้ (KM) 
  ๔.๒.๕ บูรณาการเครื่องมือบริหารต่างๆ ของ การจัดการความรู้กับระบบ คุณภาพองค์กร  
 ๔.๓ เป้าประสงค์ 
  ๔.๓.๑ เพื่อสร้างนักจัดการความรู้ในการจัดการความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๔.๓.๒ เพื่อน าระบบ KM เป็นเครื่องมือในการขับเคล่ือน PMQA 
  ๔.๓.๓ เพื่อให้เกิดระบบท่ีขับเคล่ือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๔.๓.๔ เพื่อให้เกิดฐานข้อมูลท่ีส าคัญในการจัดเก็บค้นหาความรู้ท่ีสนับสนุนภารกิจหน่วย 
  ๔.๓.๕ เพื่อปรับทัศนคติ ทิศทาง และความรู้ของก าลังพล ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
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รูปท่ี ๒ แผนยุทธศาสตร์ด้านการจัดการความรู้ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธนิ 
 
 
 
 
 
 ๔.๔ ความสอดคล้องระหว่างพันธกิจ และเป้าประสงค์ ซึ่งน าไปสู่วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน ์หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 
“เป็นก าลังรบกองทัพเรือ  ที่มีขีดสมรรถนะสูง รองรับภัยคุกคามทุกรูปแบบได้อย่างรวดเร็ว ภายใต้การ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ” 

 “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในการสนับสนุนการรบทางบกให้กับกองทัพเรือ   พัฒนา  
ปรับปรงุ  ก าลงัพล  ยุทโธปกรณ์  ยุทธวธิ ี ให้มีความทนัสมยัและเปน็เลศิ ก้าวทันเทคโนโลยี 
พร้อมรองรับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ได้อย่างรวดเร็ว และเป็นมืออาชีพ” 

 พฒันาผู้จดัการความรู ้

พฒันาระบบ KM 
สร้างกระบวนการการ
เปลีย่นแปลง 

สร้างระบบฐานขอ้มูล KM บูรณาการเครื่องมือบริหาร 
ของการจัดการความรู้กับ
ระบบ คุณภาพองค์กร 

 เ พื่ อ ส ร้ า ง นั ก
จัดการความรูใ้น
ก า ร จั ด ก า ร
ความรู้ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

เพือ่น าระบบ KM มาเปน็
เครือ่งมอืขบัเคลื่อน PMQA 

เพือ่ใหเ้กิดระบบทีข่ับเคลือ่นได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

เพือ่ใหเ้กิดฐานขอ้มลูทีส่ าคญัใน
การจดัเก็บคน้หาความรู ้

เพือ่ปรบัทัศนคต ิทิศทาง และ
ความรูข้องก าลงัพล ใหเ้ปน็ไป
ในแนวทางเดยีวกนั 

 สร้างก าลังพลที่มี
ความเชี่ยวชาญ 

ส ร้ า ง ก ร ะ บ วน ก า ร
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 

สร้างฐานข้อมูลความรู้
ของ นย. ผ่านระบบ
สารสนเทศ 
 

KM. 
Vision  

KM. 
Mission  

Objective  

KM. 
Stratege  

สร้างการเปลีย่นแปลง KM. 
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  ก าหนดแนวทางปฏิบัติตามพันธกิจ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ และน าไปสู่วิสัยทัศน์ได้ (รูปท่ี ๒) ด้วย
ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ดังต่อไปนี้ 
  ๔.๔.๑ สร้างกระบวนการการการเปล่ียนแปลง หมายถึง ปรับทัศนคติของบุคลากร ให้เข้าใจการ
จัดการความรู้ให้ถูกต้องพร้อมรับการเปล่ียนแปลง เพื่อการพัฒนาให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ท่ียั่งยืนของ
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 
  ๔.๔.๒ พัฒนาผู้จัดการความรู้ หมายถึง การให้ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องให้กับผู้จัดการความรู้อย่าง
ถูกต้อง เป็นระบบ เพื่อให้ผู้จัดการความรู้ ได้สามารถด าเนินการจัดการความรู้ให้กับหน่วยงานของตนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  ๔.๔.๓ พัฒนาระบบ การจัดการความรู้ สร้างระบบการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ โดยเริ่มต้ังแต่ 
การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน การก าหนด
เนื้อหาความรู้ และการตรวจสอบเนื้อหาความรู้นั้นเพื่อให้ความรู้ถูกต้องและสอดคล้องกับ  ภารกิจ หรือ
กระบวนการท างานของหน่วย โดยมีการเลือกใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสม และตัวช้ีวัดท่ีสะท้อนถึง ประสิทธิผลการจัด
จัดการความรู้อย่างชัดเจน 
  ๔.๔.๔ สร้างระบบฐานข้อมูลการจัดการความรู้ท่ีสนับสนุนยุทธศาสตร์ ทร. เพื่อท่ีจะท าให้เป็นศูนย์ 
รวมของการสืบค้นสารสนเทศ และน าสารสนเทศนั้นไปใช้ในการท างานและการเรียนรู้ขององค์กร ยกเว้นข้อมูล
ความรู้ท่ีจัดอยู่ในช้ันความลับ 
  ๔.๔.๕ บูรณาการเครื่องมือด้านต่าง ๆ ของระบบคุณภาพองค์กร การเช่ือมโยงระบบการจัดการ
ความรู้ เข้ากับกรอบการด าเนินงานคุณภาพตามแนวทางคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (Public Sector 
Management Quality Award : PMQA) ท่ีถูกก าหนดไว้ในหมวด ๔.๒ ข. โดยระบบการจัดการความรู้ท่ีสร้างขึ้น
นี้จะสอดคล้องกับการด าเนินงานใน หมวด ๖ ของเกณฑ์ PMQA เพื่อให้บรรลุสู่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าประสงค์ด้านการจัดการความรู้ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จึงได้จัดท าแผนแม่บทการจัดการความรู้ของ 
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ (ตามภาพท่ี ๒) 
 ๔.๕ แนวความคิดในการด าเนินการ  เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ด้านการจัดการความรู้ จึงได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์ในการด าเนินการจ านวน ๔ ยุทธศาสตร์หลักได้แก่ 
  ๔.๕.๑ ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาศักยภาพ ทีมงาน และบุคลากรด้านการจัดการความรู้
(Excellence People) ให้มีความเข้าใจเกี่ยวการด าเนินกระบวนการจัดการความรู้ ท้ังในเรื่องของการสร้าง และ
รวบรวมองค์ความรู้การใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ ตลอดจนการด าเนินกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อให้
สามารถด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ภายในหน่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๔.๕.๒ ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ สร้างระบบการจัดการความรู้ เป็นการทบทวนปรับปรุงระบบ และ
กระบวนการการจัดการความรู้ ให้มีความเป็นมาตรฐานสากล โดยบูรณาการการจัดการความรู้ให้เป็นส่วนหนึ่ง 
ของการปฏิบัติงานปกติ รวมท้ังมีการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในทุกระดับช้ัน  ตลอดจนสร้าง
ผู้เช่ียวชาญในแต่ละองค์ความรู้ เพื่อก่อให้เกิดการต่อยอด และแบ่งปนัองค์ความรู้ท่ีถูกต้องในทุกระดับ ซึ่งจะส่งผล
ไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อน าไปสู่การยกระดับการปฏิบัติงานให้เป็นเลิศ ตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
  ๔.๕.๓ ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ สร้างฐานข้อมูล KM เป็นการน าระบบสารสนเทศท่ีได้มีการจัดเตรียมจาก 
ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เพื่อจัดเก็บ ค้นหา และเผยแพรองค์ความรู้ เพื่อใช้เป็นศูนย์ความรู้ 
และแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  และด าเนินการเช่ือมต่อกับ
ระบบสารสนเทศของ  ทร. 
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  ๔.๕.๔ ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ สร้างการเปล่ียนแปลง KM เป็นการน าการเปล่ียนแปลงมาขับเคล่ือน
บุคลากรในองค์กรให้สามารถน ากระบวนการจัดการความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานหลัก  เพื่อท่ีจะปรับเปล่ียน
พฤติกรรมองค์กร ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน และเป็นแม่แบบด้านการจัดการความรู้ของ ทร. ต่อไป 
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แผนแม่บทการจัดการความรู้ของ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
 

ยุทธศาสตร์การสรา้งทีมงาน KM ให้มศีักยภาพ (ป ีพ.ศ.๒๕๕๗) 

เป้าประสงค์  ทีมการจัดการความรู้ของหน่วยมีความเชี่ยวชาญการใช้เครื่องมือ KM, KPI จ านวน และประสิทธิภาพของทีมงานการจัดการความรู้ 

กลยุทธ์ เป้าประสงค ์ แนวทางการด าเนินการของ นย. แนวทางการด าเนินการของ นขต.นย. 

S.1 พัฒนาศักยภาพ และขยายผล 
ทีมงาน และบุคคากร 

ทีม KM. ได้รับการพัฒนาตาม
กระบวนการ KM และตอบรับ
กับแนวทาง PMQA 

ถ่ายทอดแนวทางการด าเนินงาน KM. ตาม
กรอบภารกิจหลัก (Core Business) ไปสู่
ทีมงาน KM.ของ นย. 

ถ่ายทอดแนวทางการด าเนินงาน KM. ตาม
กรอบภารกิจหลัก (Core Business) ไปสู่
ทีมงาน KM.ของหน่วย 

ให้ความรู้พื้นฐานด้าน KM. กับคณะท างาน
ในระดับต่างๆ ของ นย. 

ให้ความรู้พื้นฐานด้าน KM. กับคณะท างานใน
ระดับต่างๆ ของหน่วย 

พัฒนาศักยภาพ KM. Coordinator  และ 
KM. Facilitator  ของ นย. 

พัฒนาศักยภาพ KM. Coordinator และ 
KM. Facilitator  ของ หน่วยในสังกัด นย. 

ทีม KM. ของ นย.สามารถเป็นพี่เล้ียงให้เกิด
ทีม KM, ในระดับหน่วยรอง ได้ 

KM. Coordinator  และ KM. Facilitator  
ของหน่วย สามารถท าให้เกิดทีม KM. ใน
ระดับหน่วยรองได้ 

ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ และ
แบ่งปันความร่วมกัน 

ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ และ
แบ่งปันความร่วมกัน 

 
 
 
 



แผนแม่บทการจัดการความรู้ของ หน่วยบญัชาการนาวกิโยธิน  
พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ 

 

 
 - ๙ -  

 

กลยุทธ์ เป้าประสงค ์ แนวทางการด าเนินการของ นย. แนวทางการด าเนินการของ นขต.นย. 

S.2 ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ 
KM ให้เหมาะสมกับลักษณะของ
องค์การ 

การ ใช้ เครื่ อ งมื อ  KM ท่ี
สอดคล้องกับลักษณะของหน่วย 
และองค์ความรู้หลัก 

ทบทวนองค์ความรู้ และกระบวนการ KM
ของ นย. 

ทบทวนองค์ความรู้ และกระบวนการ KM.
ของหน่วย 

จัดท าองค์ความรู้หลักของ นย.ให้สอดคล้อง
กับภารกิจหลักของ นย.  

จัดท าองค์ความรู้หลักของหน่วยให้สอดคล้อง
กับภารกิจหลักของหน่วย 

น าเสนอวิธีการใช้เครื่องมือ KM ให้กับ
คณะท างาน KM ของ นย. 

- ก าหนดเครื่องมือ KM ให้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติของหน่วย 
- กลุ่มแลกเปล่ียนเรียนรู้ ต่อยอดความรู้อย่าง
ต่อเนื่องโดยใช้เครื่องมือ KM ต่างๆ ท่ีมีอยู่ 

ส่งเสริมให้มีผู้เช่ียวชาญในองค์ความรู้หลัก
ของ นย. 

ส่งเสริมให้มีผู้เช่ียวชาญในองค์ความรู้หลัก
ของหน่วย 

ติดตามประเมินผลการด าเนินการฯ และ
ปรับปรุงตามแผนแม่บทของ ทร.ประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ 

ติดตามประเมินผลการด าเนินการฯ และ
ปรับปรุงตามแผนแม่บทของ นย.ประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนแม่บทการจัดการความรู้ของ หน่วยบญัชาการนาวกิโยธิน  
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กลยุทธ์ เป้าประสงค ์ แนวทางการด าเนินการของ นย. แนวทางการด าเนินการของ นขต.นย. 

S.3 ปรับปรุง และพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้รองรับกับองค์
ความรู้ 

เกิดการเรียนรู้ และแลกเปล่ียน
เรียนรู้โดยใช้ระบบสารสนเทศ
ได้ท่ัวถึงทุกภาคส่วน 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้รองรับ
กับองค์ความรู้ของ นย. 

ส่งเสริมสร้างความคุ้นเคยกับการใช้ระบบ
สารสนเทศ 

ก าหนดหลักเกณฑ์การเข้าใช้งานระบบ
สารสนเทศ  

บันทึกองค์ความรู้ลงในระบบสารสนเทศ 

ส่งเสริมให้ก าลังพลบันทึกข้อมูลความรู้ลง
ระบบสารสนเทศ 

พัฒนาฐานข้อมูล KM ให้รองรับกับการปฏิบัติ
ของหน่วย 

ประเมิน และปรับปรุงการใช้งานระบบ
สารสนเทศ 

ท า ก า ร ป ระ เ มิ น  และ ป รั บ ปรุ ง ร ะ บ บ
สารสนเทศให้รองรับกับการใช้งานของผู้ใช้ 

จัดท ารายงานการเข้าใช้ระบบสารสนเทศ
ประจ าป ี

ท าการส ารวจจ านวนผู้ใช้ระบบสารสนเทศทุก
ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนแม่บทการจัดการความรู้ของ หน่วยบญัชาการนาวกิโยธิน  
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กลยุทธ์ เป้าประสงค ์ แนวทางการด าเนินการของ นย. แนวทางการด าเนินการของ นขต.นย. 

S.4 การสร้างการเปล่ียนแปลง 
ก าลังพลในหน่วยมีทัศนคติท่ีดี
ต่อการจัดการความรู้ 

สร้างความรู้  ความเข้าใจให้กับผู้บริหาร
ระดับสูง และผู้น าการจัดการความรู้ของ 
นย. ตลอดจนการให้ความรู้ด้าน KM แก่
คณะท างาน KM ของ นย. 

สร้างความรู้  ความเข้าใจให้กับผู้บริหาร
ระดับสูง และผู้น าการจัดการความรู้ของ
หน่วย ตลอดจนการให้ความรู้ด้าน KM แก่
คณะท างาน KM ในระดับต่างๆ ของหน่วย 

ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าประสงค์ 
และจัดท าแผนแม่บทด้านการจัดการความรู้ 
ของ นย. 

ให้หน่วย ต่างๆ จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการ
จัดการความรู้ ให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ  เป้าประสงค์ แผนการปฏิบัติการ
ด้าน KM ของ นย. 

พัฒนาบุคลากร ระดับ KM.Facilitatorm 
(วิทยากร กระบวนการ) ส าหรับส่วนกลาง
ของ นย. ท่ีคอยให้ความรู้แก่บุคลากร ใน
หน่วยของ นย. 

นขต.นย.ด าเนินการปฏิบั ติตามแผนการ
ปฏิบัติการด้าน KM ของ นย.และของหน่วย 

ประเมินผลงาน และมอบรางวัล หรือ
ส่ิงจูงใจให้กับหน่วยต่างๆ ใน นย. ตลอดจน
ช่วยผ ลัก ดันหน่ ว ย ท่ี ยั ง ไ ม่ ผ่ าน เกณฑ์
มาตรฐาน ให้ผ่านเกณฑ์ตามท่ี ทร.ก าหนด 

ส่งผลงาน และรายงานการปฏิบัติการด้าน 
KM ตามแผนให้กับ นย.ตามก าหนดเวลา 

ทบทวนกิจกรรมการด าเนินงาน KM. ให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของหน่วย 

หน่วยต่างๆ ทบทวนกิจกรรมการด าเนินงาน 
KM. ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของ
หน่วย 

 
 



แผนแม่บทการจัดการความรู้ของ หน่วยบญัชาการนาวกิโยธิน  
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ยุทธศาสตร์การสรา้งทีมงาน KM ให้มศีักยภาพ (ป ีพ.ศ.๒๕๕๘) 

เป้าประสงค์  ทีมการจัดการความรู้ของหน่วยมีความเชี่ยวชาญการใช้เครื่องมือ KM, KPI จ านวน และประสิทธิภาพของทีมงานการจัดการความรู้ 

กลยุทธ์ เป้าประสงค ์ แนวทางการด าเนินการของ นย. แนวทางการด าเนินการของ นขต.นย. 

S.1 ยกระดับศักย์ภาพของทีมงาน 
และส่งเสริมให้บุคลากรบูรณาการ KM 
เข้ากับกระบวนการปฏิบัติงาน 

ทีม KM. ของหน่วยมีความ
เช่ียวชาญ สามารถเป็นพี่เล้ียง
ให้กับหน่วยรอง และบูรณาการ 
KM เข้ากับกระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหาร
ระดับสูง และผู้จัดการความรู้ของ นย. 

สร้ างความรู้ ความเข้าใจให้กับ ผู้บริหาร
ระดับสูง และผู้จัดการความรู้ของหน่วยใน 
นย. 

พัฒนาศักยภาพ KM Co. และ KM Fa. 
ให้กับทีมงาน KM นย. 

ให้ความรู้ด้าน KM แก่บุคลากรในระดับต่างๆ 
ของหน่วย 

สร้างทีมงาน KM ท่ีเป็นต้นแบบ ตัวแทน KM Co. และ KM Fa. ของหน่วย
สามารถท าให้เกิดทีม KM ในระดับหน่วยรอง
ได้ 

ทีม KM ของ นย. ผลักดันให้เกิดการต่อยอด
องค์ความรู้ และบูรณาการ KM เข้ากับงาน
ปกติ 

ทีม KM ของหน่วย ผลักดันให้เกิดการต่อยอด
องค์ความรู้ และบูรณาการ KM เข้ากับงาน
ปกติ 

สงเสริมให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ใน
หน่วยงาน หรือข้ามสายงาน ของ นย. อย่าง
สม่ าเสมอ 

สง เสริ ม ให้มี ก ารแลก เป ล่ียน เรี ยนรู้ ใ น
หน่วยงาน หรือข้ามสายงาน ของหน่วย อย่าง
สม่ าเสมอ 

 
 
 
 



แผนแม่บทการจัดการความรู้ของ หน่วยบญัชาการนาวกิโยธิน  
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กลยุทธ์ เป้าประสงค ์ แนวทางการด าเนินการของ นย. แนวทางการด าเนินการของ นขต.นย. 

S.2 ปรับปรุงกระบวนการ KM ให้
เหมาะสมกับลักษณะขององค์การ 
ถ่ายทอด และแบ่งปันความรู้ 

เกิดการเรียนรู้ข้ามสายงาน และ
หน่วยงาน  เกิดการปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงาน 

ทบทวนกระบวนการ KM ให้สอดคล้องกับ
กระบวนการงานหลักของ นย. 

ทบทวนกระบวนการ KM ให้สอดคล้องกับ
กระบวนการงานหลักของหน่วย 

ก าหนดแนวทางการบูรณาการ KM เข้ากับ
การปฏิบัติงานปกติ 

น าแผนแม่บทของ นย. ไปจัดท าแผนการ
ปฏิบัติการจัดการความรู้ของหน่วย  และ
บูรณาการเข้ากับการปฏิบัติงานปกติ 

ส่ง เสริมให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ใน
หน่วยงาน หรือข้ามสายงานของ นย. อย่าง
สม่ าเสมอ 

ส่ ง เสริ ม ให้มี ก ารแลก เป ล่ียน เรี ยนรู้ ใ น
หน่วยงาน ในระดับต่างๆ หรือข้ามสายงาน
ของหน่วย อย่างสม่ าเสมอ 

กลุ่มแลกเปล่ียนเรียนรู้ของ นย.ต่อยอด
ความรู้ สู่ ขั้นตอนการปฏิบั ติ ท่ี ดี  (Good 
Pratice) 

กลุ่มแลกเปล่ียนเรียนรู้ของหน่วย ต่อยอด
ความรู้ สู่ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ท่ี ดี  (Good 
Pratice) 

ติ ด ต า ม  ป ร ะ เ มิ น ผล  แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง 
กระบวนการปฏิบัติงานท่ีดี ตามแผนแม่บท
ของ ทร. 

ติ ด ต า ม  ป ร ะ เ มิ น ผ ล  แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง 
กระบวนการปฏิบัติงานท่ีดี ตามแผนแม่บท
ของ นย. 
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กลยุทธ์ เป้าประสงค ์ แนวทางการด าเนินการของ นย. แนวทางการด าเนินการของ นขต.นย. 

S.3 บูรณาการระบบสารสนเทศของ 
KM เข้ากับการปฏิบัติงานของ นย. 

เกิดศูนย์รวมองค์ความรู้ของ 
นย. 

บันทึกความรู้ลงในระบบสารสนเทศของ 
ทร. 

บันทึกความรู้ลงในระบบสารสนเทศของ นย. 

ปรับปรุ ง ฐานข้อมู ลให้มี ความ ทันสมั ย
ตลอดเวลา 

ปรั บปรุ ง ฐานข้อมู ล ให้ มี ค ว าม ทันสมั ย
ตลอดเวลา 

น าฐานข้อมูล KM ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ นย. 

น าฐานข้อมูล KM ไปใช้ในการปฏิบัติงานของ
หน่วย 

ปรับปรุงระบบสารสนเทศให้สอดรับกับการ
ใช้งานของ นย. 

- 

รายงานจ านวน และผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศของทุกปี 

ส ารวจจ านวน และความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศ และรายงาน นย. ทุกปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนแม่บทการจัดการความรู้ของ หน่วยบญัชาการนาวกิโยธิน  
พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ 

 

 
 - ๑๕ -  

 
 

กลยุทธ์ เป้าประสงค ์ แนวทางการด าเนินการของ นย. แนวทางการด าเนินการของ นขต.นย. 

S.4 การสร้างการเปล่ียนแปลง 
บุคลากรสามารถน า KM ไปเป็น
ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน 

KM Facilitator ส่วนกลางของ นย. 
ยกระดับความรู้  และเป็นพี่ เ ล้ียง ให้กับ 
หน่วยขึ้นตรง นย. 

นขต.นย.ปรับปรุงและเพิ่มประเด็นใหม่ๆ ใน
การใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ ท่ีบูรณา
การเข้ากับงานของหน่วย 

ประเมินผลการด าเนินงาน KM มอบรางวัล 
หรือส่ิงจูงใจให้กับหน่วยต่างๆ ใน นย. ให้
การสนับสนุน  นขต.นย. เพื่ อยกระดับ
คุณภาพการด าเนินงาน KM 

ประเมินผลการด าเนินงาน KM มอบรางวัล 
หรือส่ิงจูงใจให้กับหน่วยรอง หรือคณะท างาน 
ให้การสนับสนุนหน่วย เพื่อยกระดับคุณภาพ
การด าเนินงาน KM 

ทบทวนกิจกรรม การด าเนินงาน KM ให้มี
ความสอดคล้องกับพฤติกรรมปฏิบัติงาน 
ของ นย. 

ทบทวนกิจกรรม การด าเนินงาน KM ให้มี
ความสอดคล้องกับพฤติกรรมปฏิบัติงาน ของ
หน่วย 

ก าหนด KM ไว้ในแผนการปฏิบัติงาน
ประจ าปีของ นย. 

ก าหนด KM ไว้ในแผนการปฏิบั ติงาน
ประจ าปีของหน่วย 

  
 
 
 
 
 
 
 



แผนแม่บทการจัดการความรู้ของ หน่วยบญัชาการนาวกิโยธิน  
พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ 

 

 
 - ๑๖ -  

 
 

ยุทธศาสตร์การสรา้งทีมงาน KM ให้มศีักยภาพ (ป ีพ.ศ.๒๕๕๙) 

เป้าประสงค์  ทีมการจัดการความรู้ของหน่วยมีความเชี่ยวชาญการใช้เครื่องมือ KM, KPI จ านวน และประสิทธิภาพของทีมงานการจัดการความรู้ 

กลยุทธ์ เป้าประสงค ์ แนวทางการด าเนินการของ นย. แนวทางการด าเนินการของ นขต.นย. 

S.1 สร้างผู้เช่ียวชาญในสาขาต่างๆ 
ห น่ ว ย ง า น ท่ี เ กี่ ย ว ข้ อ ง มี
ผู้เช่ียวชาญครบทุกสาขา 

สร้างทีมงาน KM ท่ีเป็นต้นแบบ และก่อเกิด
การต่อยอดขององค์ความรู้ 

ตัวแทน KM Co, KM Fa ของหน่วยสามารถ
ท าให้เกิดทีม KM ในระดับหน่วยรองได้ และ
ก่อเกิดการต่อยอดองค์ความรู้ 

จัดท า KM ให้ เป็นส่วนหนึ่ งของการ
ปฏิบัติงานของ นย. 

จัดท า KM ให้ เป็น ส่วนหนึ่ งของการ
ปฏิบัติงานของหน่วย 

สร้างผู้เช่ียวชาญในสาขาต่างๆ ของ นย. ท่ี
ได้รับการยอมรับ และสอดคล้องกับเกณฑ์
ของ ทร. 

สร้างผู้เช่ียวชาญในสาขาต่างๆ ของหน่วย ท่ี
ได้รับการยอมรับ และสอดคล้องกับเกณฑ์
ของ ทร. 

จัดให้เกิดการถ่ายทอด และต่อยอดความรู้
จากผู้เช่ียวชาญในสาขาต่างๆ 

จัดให้เกิดการต่อยอดความรู้จากผู้เช่ียวชาญ
ในสาขาต่างๆ 

ทีม KM ของ นย.ผลักดันให้เกิดการต่อยอด
องค์ความรู้ และบูรณาการเข้ากับงานปกติ 

ทีม KM ของหน่วยผลักดันให้เกิดการต่อยอด
องค์ความรู้ และบูรณาการเข้ากับงานปกติ 

ส่ง เสริมให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ใน
หน่วยงาน หรือข้ามสายงานของ นย.อย่าง
สม่ าเสมอ 

ส่ ง เสริ ม ให้มี ก ารแลก เป ล่ียน เรี ยนรู้ ใ น
หน่วยงาน หรือข้ามสายงานของหน่วย อย่าง
สม่ าเสมอ 

 
 



แผนแม่บทการจัดการความรู้ของ หน่วยบญัชาการนาวกิโยธิน  
พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ 

 

 
 - ๑๗ -  

 
 

กลยุทธ์ เป้าประสงค ์ แนวทางการด าเนินการของ นย. แนวทางการด าเนินการของ นขต.นย. 

S.2 สร้างต้นแบบกระบวนการ KM 
ของ นย. 

เกิดวิ ธี การปฏิบั ติงาน ท่ี เป็น
ตัวอย่างให้กับหน่วยต่างๆ 

ปรับปรุงกระบวนการท างานของ นย.โดยใช้
องค์ความรู้ และผู้เช่ียวชาญของหน่วยได้
อย่างเป็นรูปธรรม 

ปรับปรุงกระบวนการท างานของหน่วย โดย
ใช้องค์ความรู้ และผู้เช่ียวชาญของหน่วยได้
อย่างเป็นรูปธรรม 

ทบทวน และก าหนดแนวทางบูรณาการ KM 
ให้เข้ากับ ภารกิจหลักของ นย. 

ทบทวน และก าหนดแนวทางบูรณาการ KM 
ให้เข้ากับ ภารกิจหลักของหน่วย 

ส่ง เสริมให้มี การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ใน
ห น่ ว ย ง า น  ห รื อ ข้ า ม ส า ย ง า น  จ า ก
ผู้เช่ียวชาญของ นย. อย่างสม่ าเสมอ 

ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารแลก เป ล่ียน เรี ยนรู้ ใ น
หน่วยงาน หรือข้ามสายงาน จากผู้เช่ียวชาญ
ของหน่วย อย่างสม่ าเสมอ 

กลุ่มแลกเปล่ียนเรียนรู้ ต่อยอดความรู้ สู่
ขั้นตอนการปฏิบั ติงานท่ีเป็นเลิศ (Best 
Practice)  

กลุ่มแลกเปล่ียนเรียนรู้ ต่อยอดความรู้ สู่
ขั้นตอนการปฏิบั ติ งาน ท่ี เป็น เ ลิศ (Best 
Practice) 

ส ร้ า ง ต้ น แ บ บ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น  แ ล ะ
กระบวนการ KM ของ นย. 

ส ร้ า ง ต้ น แ บ บ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น  แ ล ะ
กระบวนการ KM ของหน่วย 

ติ ด ต า ม  ป ร ะ เ มิ น ผล  แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง 
กระบวนการตามแผนแม่บทของ ทร. 

ติ ด ต า ม  ป ร ะ เ มิ น ผ ล  แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง 
กระบวนการ ตามแผนแม่บทของ นย. 

 
 
 
 
 



แผนแม่บทการจัดการความรู้ของ หน่วยบญัชาการนาวกิโยธิน  
พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ 

 

 
 - ๑๘ -  

 
 

กลยุทธ์ เป้าประสงค ์ แนวทางการด าเนินการของ นย. แนวทางการด าเนินการของ นขต.นย. 

S.3 บูรณาการ KM ระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ นย. 

มีการใช้ระบบสารสนเทศด้าน 
KM ในการปฏิบัติงาน 

ปรับปรุงฐานข้อมูลให้มีความทันสมัย 
 

ปรับปรุงฐานข้อมูลให้มีความทันสมัย 

ก าหนดล าดับ ชนิด และประเภทของข้อมูล 
 

ก าหนดล าดับ ชนิด และประเภทของข้อมูล 

ก าหนดมาตรการความปลอดภัยด้านข้อมูล
ข่าวสารของ นย. 

ก าหนดมาตรการความปลอดภัยด้านข้อมูล
ข่าวสารของหน่วย 

สร้างเวทีผู้เช่ียวชาญของ นย.ผ่านระบบ
สารสนเทศ 

สร้างเวทีผู้เช่ียวชาญของหน่วย ผ่านระบบ
สารสนเทศ 

น าข้อมลู KM ไปสนับสนุนในการปฏิบัติงาน
ของ นย. 

น าข้อมูล KM ไปสนับสนุนในการปฏิบัติงาน
ของหน่วย 

ปรับปรุงระบบสารสนเทศให้สอดรับกับการ
ใช้งานของ นย. 

- 

รายงานจ านวน และผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศของทุกปี 

ส ารวจจ านวน และความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศ และรายงาน นย. ทุกปี 

 
 
 
 
 
 



แผนแม่บทการจัดการความรู้ของ หน่วยบญัชาการนาวกิโยธิน  
พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ 

 

 
 - ๑๙ -  

 
 

กลยุทธ์ เป้าประสงค ์ แนวทางการด าเนินการของ นย. แนวทางการด าเนินการของ นขต.นย. 

S.4 การสร้างการเปล่ียนแปลง 

บุคลากร นย.มีส่วนร่วมในการ
เตรี ยม  สนั บสนุน ข้ อมู ล ใน
ฐานข้อมูลการจัดการความรู้
ของ นย. 

พัฒนา KM Contents ให้สอดคล้องกับ
ภารกิจหลักของ นย. 

นขต.นย.น าข้อมูลความรู้ในการปฏิบัติงานไป
ใช้ปฏิบัติงานในหน่วย และแบ่งปันกับหน่วย
อื่นจนเกิดประสิทธิผล 

ประเมินผลการด าเนินงาน KM มอบรางวัล 
หรื อ ส่ิ ง จู ง ใจ ให้ กั บ  นขต .นย .  ให้ กา ร
สนับสนุนหน่วย เพื่อยกระดับคุณภาพการ
ด าเนินงาน KM 

ประเมินผลการด าเนินงาน KM มอบรางวัล 
หรือส่ิงจูงใจให้กับหน่วยรอง หรือคณะท างาน 
ให้การสนับสนุนหน่วย เพื่อยกระดับคุณภาพ
การด าเนินงาน KM 

ทบทวนกิจกรรม การด าเนินงาน KM ให้มี
ความสอดคล้องกับพฤติกรรมปฏิบัติงาน 
ของ นย. 

ทบทวนกิจกรรม การด าเนินงาน KM ให้มี
ความสอดคล้องกับพฤติกรรมปฏิบัติงาน ของ
หน่วย 

เป็นต้นแบบของ KM ท่ีดี ให้กับหน่วยต่างๆ 
ใน ทร. 

เป็นต้นแบบของ KM (เฉพาะด้าน) ท่ีดี ให้กับ
หน่วยต่างๆ ใน นย. 

 
 
 
 
 
 
 



แผนแม่บทการจัดการความรู้ของ หน่วยบญัชาการนาวกิโยธิน  
พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ 

 

 
 - ๒๐ -  

 

ยุทธศาสตร์การสรา้งทีมงาน KM ให้มศีักยภาพ (ป ีพ.ศ.๒๕๖๐) 

เป้าประสงค์  ทีมการจัดการความรู้ของหน่วยมีความเชี่ยวชาญการใช้เครื่องมือ KM, KPI จ านวน และประสิทธิภาพของทีมงานการจัดการความรู้ 

กลยุทธ์ เป้าประสงค ์ แนวทางการด าเนินการของ นย. แนวทางการด าเนินการของ นขต.นย. 

S.1 น าไปสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน 
ทุกองค์ความรู้หลักของ นย.มี
ผู้เช่ียวชาญมี่จะให้ความรู้ และ
ค าปรึกษาแนะน า 

จัดให้มีการเรียนรู้ท่ีต่อยอดในระดับต่างๆ 
นย. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 

จัดให้มีการเรียนรู้ที่ต่อยอดในระดับต่างๆ นย. 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

สร้างผู้เช่ียวชาญท่ีเป็นต้นแบบของ ทร. 
 
 
 

สร้างผู้เช่ียวชาญท่ีเป็นต้นแบบของหน่วย 
 
 

ส่ง เสริม ผู้ เ ช่ียวชาญ ของ นย.  ในการ
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ 
(Best Practice) 

ส่งเสริมผู้เช่ียวชาญของหน่วย ในการปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ 
(Best Practice) 

 
 
 
 
 



แผนแม่บทการจัดการความรู้ของ หน่วยบญัชาการนาวกิโยธิน  
พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ 

 

 
 - ๒๑ -  

กลยุทธ์ เป้าประสงค ์ แนวทางการด าเนินการของ นย. แนวทางการด าเนินการของ นขต.นย. 

S.2 น าไปสู่วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู ้ เกิดวิธีการปฏิบัติท่ีเลิศ 

ปรับปรุงกระบวนการท างานของ นย.โดยใช้
องค์ความรู้ และผู้เช่ียวชาญของหน่วยได้
อย่างเป็นรูปธรรม 

ปรับปรุงกระบวนการท างานของหน่วย โดย
ใช้องค์ความรู้ และผู้เช่ียวชาญของหน่วยได้
อย่างเป็นรูปธรรม 

ทบทวน และก าหนดแนวทางบูรณาการ KM 
ให้เข้ากับ ภารกิจหลักของ นย. 

ทบทวน และก าหนดแนวทางบูรณาการ KM 
ให้เข้ากับ ภารกิจหลักของหน่วย 

ส่ง เสริมให้มี การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ใน
ห น่ ว ย ง า น  ห รื อ ข้ า ม ส า ย ง า น  จ า ก
ผู้เช่ียวชาญของ นย. อย่างสม่ าเสมอ 

ส่ ง เสริ ม ให้มี ก ารแลก เป ล่ียน เรี ยนรู้ ใ น
หน่วยงาน หรือข้ามสายงาน จากผู้เช่ียวชาญ
ของหน่วย อย่างสม่ าเสมอ 

กลุ่มแลกเปล่ียนเรียนรู้ต่อยอดความรู้สู่การ
ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ 
(Best Practice)  

กลุ่มแลกเปล่ียนเรียนรู้ต่อยอดความรู้สู่การ
ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ 
(Best Practice) 

ปรับปรุ ง ต้นแบบการปฏิบั ติ ง าน  และ
กระบวนการ KM ของ นย. 

ปรั บปรุ ง ต้นแบบการปฏิ บั ติ ง าน  และ
กระบวนการ KM ของหน่วย 

ติ ด ต า ม  ป ร ะ เ มิ น ผล  แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง 
กระบวนการตามแผนแม่บทของ ทร. 

ติ ด ต า ม  ป ร ะ เ มิ น ผ ล  แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง 
กระบวนการ ตามแผนแม่บทของ นย. 
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กลยุทธ์ เป้าประสงค ์ แนวทางการด าเนินการของ นย. แนวทางการด าเนินการของ นขต.นย. 

S.3 เป็นศูนย์การการเรียนรู้ของ ทร. 
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของ 
ทร. 

ปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศให้สอดรับ
กับการใช้งานของ นย. และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

น าฐานข้อมูล KM ไปใช้ในการปฏิบัติงานของ 
นย. 

ปรับปรุงฐานข้อมูลให้มีความทันสมัยและ
ครบถ้วน 

ปรับปรุงฐานข้อมูลให้มีความทันสมัยและ
ครบถ้วน 

ก าหนด ล าดับ ชนิด และประเภทของข้อมูล
ท่ีเหมาะสม 

ก าหนด ล าดับ ชนิด และประเภทของข้อมูลท่ี
เหมาะสม 

ก าหนดมาตรการความปลอดภัยด้านข้อมูล
ข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

ก าหนดมาตรการความปลอดภัยด้านข้อมูล
ข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

สร้างเวทีผู้เช่ียวชาญของ นย. ผ่านระบบ
สารสนเทศ 

สร้างเวทีผู้เช่ียวชาญของ นย. ผ่านระบบ
สารสนเทศ 

น าฐานข้อมูล KM ไปสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของ นย. 

น าฐานข้อมูล KM ไปสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วย 

รายงานจ านวน และผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศของทุกปี 

ส ารวจจ านวน และความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศ และรายงาน นย. ทุกปี 
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กลยุทธ์ เป้าประสงค ์ แนวทางการด าเนินการของ นย. แนวทางการด าเนินการของ นขต.นย. 

S.4 การสร้างการเปล่ียนแปลง 
น าฐานข้อมูล KM มาใช้เป็น
ส่วนหนึ่ ง ในก ารปฏิบั ติ ง าน
ประจ าของหน่วยงาน 

พัฒนา KM Contents ในระบบฐานข้อมูล
การจัดการความรู้ให้ครบถ้วนทุก นขต.นย. 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

นขต.นย.ใช้ระบบฐานข้อมูลการ จัดการ
ความรู้เป้นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานประจ า 

ประเมินผลการด าเนินงาน KM มอบรางวัล 
หรื อ ส่ิ ง จู ง ใจ ให้ กั บ  นขต .นย .  ให้ กา ร
สนับสนุนหน่วย เพื่อยกระดับคุณภาพการ
ด าเนินงาน KM 

ประเมินผลการด าเนินงาน KM มอบรางวัล 
หรือส่ิงจูงใจให้กับหน่วยรอง หรือคณะท างาน 
ให้การสนับสนุนหน่วยต่างๆ เพื่อยกระดับ
คุณภาพการด าเนินงาน KM 

ทบทวนกิจกรรม การด าเนินงาน KM ให้
เทียบเคียงกับหน่วยงานท่ีมีการปฏิบัติงาน
ใน ลั ก ษ ณะ เ ดี ย ว กั น  ใ ห้ มี ค ว า ม เ ป็ น
มาตรฐานสากล 

ทบทวนกิจกรรม การด าเนินงาน KM ให้
เทียบเคียงกับหน่วยงานท่ีมีการปฏิบัติงานใน
ลั ก ษ ณ ะ เ ดี ย ว กั น  ใ ห้ มี ค ว า ม เ ป็ น
มาตรฐานสากล 

เป็นหน่วยชั้นน าด้าน KM  ให้กับหน่วยต่างๆ 
ใน ทร. 

เป็นหน่วยชั้นน าด้าน KM (เฉพาะด้าน) ให้กับ
หน่วยต่างๆ ใน นย. 
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๕ . ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการจัดการความรู้ของ นย.  
   ในการท่ีสามารถด าเนินการจัดการความรู้ตามแนวทางในแผนแม่บทการจัดการความรู้ของ นย.  อย่างมี
ประสิทธิผลได้นั้น   มีปัจจัย 
ส าคัญท่ีมีผลต่อความส าเร็จ  ๖   ข้อ  ดังนี้  
๕.๑  กลยุทธ์การจัดการความรู้ท่ีได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร  
   มีการวางแผนกลยุทธ์ในการด าเนินการจัดการความรู้ในด้านต่างๆท่ีครบถ้วนตามยุทธศาสตร์หลักท่ีก าหนดไว้ใน
แต่ละปีตามแผนแม่บทการจัดการความรู้ของ นย. ซึ่งได้แก่  ด้านบุคลากร   ด้านกระบวนการ  ด้านสารสนเทศ   
และด้านการเปล่ียนแปลง รวมถึงต้องพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง  และเหมาะสม  ในการใช้ทฤษฎีหลักการ
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้  ได้แก่   กระบวนการจัดการความรู้   กระบวนการบริ หารความ
เปล่ียนแปลง และความสัมพันธ์กับ  PMQA  นอกจากนั้นแผนดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของหน่วยด้วย 
๕ .๒   ผู้บริหารระดับสูง 
 ผู้บริหารระดับสูงได้แก่   ผู้บริหารสูงสุดของหน่วย  (CEO) และผู้น าการจัดการความรู้ (Chief 
Knowledge Officer)  ต้องมีความเช่ือในคุณค่าของคนและความรู้ท่ีมีในองค์กร   เข้าใจในลักษณะของปัญหาและ
พันธกิจขององค์กร   ส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นมืออาชีพในด้านต่างๆให้เกิดขึ้น   ค้นหาและเชิดชู
กระบวนการท างานท่ีเป็นเลิศจากหน่วยงานภายใน   เป็นต้นแบบแห่งการเป็นผู้ริเริ่มในการแบ่งปันและเรียนรู้ 
ก าหนดทิศทางในการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ภายใน   วางกลยุทธ์ในการจัดท าระบบการจัดการองค์ความรู้
ท่ีจะประสบผลสัมฤทธิ์  เช่น   เลือกเรื่องท่ีท าแล้วเหน็ผล  หรือเรื่องท่ีมีคนเข้าใจและมีองค์ความรู้อยู่แล้วในองค์กร   
ท่ีส าคัญท่ีสุดคือท าอย่างไรให้คนในองค์กรอยากน าเรื่องท่ีตนรู้ออกมาแบ่งปันโดยไม่หวาดระแวงว่าจะเสีย
ผลประโยชน์  ถูกแอบอ้างผลงาน   ถูกกล่ันแกล้งเพราะอิจฉาตาร้อนต่าง ๆ นานา องค์กรท่ีจะประสบความส าเร็จ
ในเรื่องนี้ต้องสร้างอยู่บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเช่ือใจ (Trust)  และการให้เกียรติซึ่งกันและกัน (Mutual 
respect) โดยกุญแจส าคัญท่ีจะไขประตูสู่โลกท่ีเปิดกว้างนี้คือผู้บริหารสูงสุดขององค์กรนั่นเอง  
 นอกจากนี้  ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร   จะต้องให้การสนับสนุนอย่างจริงจังในด้านโครงสร้างทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) การสนับสนุนด้านงบประมาณการก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ   และกล
ยุทธ์ด้านการจัดการความรู้  และการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  (activity)  รวมถึงการสร้างแรงจูงใจให้กับก าลังพล 
ของหน่วยด้วย 
 ๕.๓  คลังความรู้ท่ีสนับสนุนการท างานขององค์กร    
   ควรมีคลังความรู้ท่ีหลากหลาย  เพื่อให้ทุกคนในหน่วยสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก รวมถึงการสร้าง 
ความดึงดูดใจแก่ผู้คนต่างๆ  ในการเข้าไปชมและร่วมแสดงความเห็น   เพื่อช่วยส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียน
เรียนรู้   
   ๕.๔   ระบบการจัดการความรู้และเครื่องมือ (เทคโนโลยี)  
   ความพร้อมของอุปกรณ์ทันสมัยของเทคโนโลยีท่ีสามารถสนับสนุนการท างานและการเรียนรู้ของคนใน 
องค์กรได้การสร้างฐานข้อมูลและการจัดการระบบฐานข้อมูลตลอดจนวิธีการท่ี  จะท าให้ก าลังพลยอมใช้
คอมพิวเตอร์เพื่อเป็นส่ือกลางในการรวบรวม   และส่งต่อขององค์ความรู้ท่ีส าคัญคือสร้างระบบการป้องกันไม่ให้คน
นอกเข้ามาก่อกวนและท าความเสียหายแก่ระบบฐานข้อมูลภายในได้ขณะเดียวกัน  KM ก็ไม่ได้หมายความว่าต้อง
ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์แพง  ๆ   เพื่อสร้างฐานข้อมูลขนาดยักษ์แต่ไม่เอื้อประโยชน์ต่อการใช้งานของคนส่วนใหญ่
ในองค์กร   ผู้ท่ีดูแลระบบนี้ต้องมีใจเปิดกว้างและมีความเพียรพยายามท่ีจะให้บริการแก่ผู้ใช้เพื่อให้ฐานข้อมูลและ
ระบบคอมพิวเตอร์เอือ้ประโยชน์ให้คุ้มค่าเงินท่ีลงทุนไป 
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 ๕.๕   การส่งเสริมแรงจูงใจในการแบ่งปันถ่ายทอดความรู้มีการวางระบบการบริหารจัดการการรวบรวม
ข้อมูลการรายงานผลการใช้องค์ความรู้  การแลกเปล่ียนความรู้  การทบทวน/ปรับปรุงองค์ความรู้  และการ
ด าเนินการต่างๆ   ท่ีจะเอื้อให้แผนงานของการจัดการความรู้ประสบผลส าเร็จ  
   ๕.๖  การสนับสนุนวัฒนธรรมท่ีเอือ้ต่อการจัดการความรู้  
   มีการสร้างวัฒนธรรมท่ีเต็มไปด้วยความริเริ่มทางความรู้ (knowledge enterprising culture) ซึ่ง
ประกอบไปด้วยส่ิงแวดล้อมและบรรยากาศของการริเริ่ม  การแบ่งปันความรู้และการเรียนใหม่ (re – learning) 
อันเป็นหวัใจของกิจกรรมการจัดการความรู้วัฒนธรรมท่ีเปี่ยมไปด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร  ท่ีได้รับการถ่ายทอด
และแบ่งปนั  เสมือนภาพแห่งความส าเรจ็ท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตวัฒนธรรมท่ีก่อให้เกิดความภาคภูมิใจของก าลังพล
ท่ีมีต่อหน่วย 
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ผนวก 
สรปุแผนแมบ่ทการจดัการความรู้ของ ทร.  พ.ศ. ๒๕๕๗  -  ๒๕๖๐ 
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ผนวก 
สรุปแผนแม่บทการจัดการความรู้ของ ทร. พ.ศ. ๒๕๕๗  -  ๒๕๖๐ 

………………………………………………………………………………………………………………… 
         
   ทร. ได้จัดท าแผนแม่บทการจัดการความรู้ของ ทร. พ.ศ. ๒๕๕๗  -  ๒๕๖๐   โดยได้ด าเนินการภายใต้ปรัชญา 
“ราชนาวีทีเ่ป็นเลิศ   ก่อเกิดนาวาแห่งการเรียนรู”้ สรุปสาระส าคัญได้ดังนี ้
 ๑. วิสัยทัศน์ “เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้  สนับสนุนการปฏิบัติงานของ  ทร.”  
 ๒. ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการขับเคล่ือนไว้  ๓  ยุทธศาสตร์  ได้แก่  
    ๒.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างก าลังพลท่ีมีความเช่ียวชาญ   
    ๒.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างกระบวนการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ  
   ๒.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างศูนย์ความรู้ของ ทร. ผ่านระบบสารสนเทศ 
 ๓. การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  มีกรอบระยะเวลาด าเนินการ  ๔ ปี โดยมีจุดเน้นในแต่ละปี  
ดังนี้   
    ๓.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สร้างเครือข่าย (Excellence  People)  เน้นการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการจัดการความรู้ (Excellence People)  ให้มีความเข้าใจในกระบวนการจัดการความรู้  และการ
น าไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน   สามารถใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ได  ้หลากหลายและเหมาะสม สามารถ
กระตุ้นก าลังพลในหน่วยให้มาร่วมแลกเปล่ียนความรู้  ทบทวนกระบวนการจัดการความรู้ของ ทร. ให้มีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น  และส่งเสริมให้ก าลังพลใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้  
    ๓.๒  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘   ขยายความรู้ (Excellence  Network)  เน้นการขยายผลการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการความรู้  ให้ท างานเป็นเครือข่าย (Excellence Network)  โดยด าเนิน
กิจกรรมท่ีต่อเนื่องจากปีท่ีผ่านมา   และสร้างรากฐานท่ีมั่นคงให้แก่การจัดการความรู้ ของ ทร. เครือข่ายดังกล่าว
ประกอบด้วยทีมการจัดการความรู้  และผู้เช่ียวชาญความรู้สาขาต่าง ๆ  ท้ังนี้เพื่อให้ผู้เช่ียวชาญเหล่านี้  ท าหน้าท่ี
เป็นท่ีปรึกษาและกล่ันกรององค์ความรู้ของ ทร. ให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น ในด้านกระบวนการจัดการความรู้นั้น  
หลังจากท่ีได้มีการออกแบบกระบวนการในปีท่ีผ่านมาแล้วจะได  ้น ามาทดลองใช้และปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึน้ 
  ๓.๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มุ่งบูรณาการ (Excellence System)  เน้นการบูรณาการการ
จัดการความรู้เข้ากับการปฏิบัติงานของ  ทร. เพื่อสร้างระบบการท างานท่ีเป็นเลิศ  (Excellence  System)  
สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ   ผ่านผู้เช่ียวชาญ   
    ๓.๔ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  ผสานสู่ความเป็นเลิศ (Excellence Navy)  เน้นการสร้างให้ก าลัง
พลของ ทร. มีสมรรถนะสูง   มีความเช่ียวชาญในต าแหน่งหน้าท่ีท่ีตนเองรับผิดชอบ  (Personal  Mastery)  มี
วัฒนธรรมของการแบ่งปันความรู้  เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพทีสู่งขึน้โดยมีระบบสารสนเทศเป็น
ศูนย์ความรู้ของ  ทร. 
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