
 ๑ 

ผนวก ก. 
แผนการจัดการความรู้ของ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน. ประจ าปี งป.๖๐ 

 
 

ล าดับ กิจกรร วิธีการสู่ความส าเร็จ ห้วงเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เคร่ืองมือ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๑ ทบทวนแผน KM ทร. จัดปะชุมทบทวนแผน 

KM. ทร. และชี้แจงแนว
ปฏิบัติตามแผน KM. นย. 
ปี งป.๖๐ 

ต.ค.๕๙ จ านวนผู้แทนคณะกรรมการ
จัดการความรู้ของ นย. เข้า
ร่วมประชุม 

ผู้แทนคณะกรรมการ
จัดการความรู้ของหน่วย
เข้าร่วมประชุมครบทุก
หน่วย  

ผู้แทนหน่วย
จัดการความรู้ นย. 

- คอมพิวเตอร์  
- เครื่องฉาย 
- อาหาร เครื่องด่ืมผู้เข้า
ประชุม 
- แผนแม่บท KM ทร. และ
แผนแม่บท KM นย. 
- แผนการปฏิบัติ KM. นย 
. 

กพ.นย.  

๒ ประชุม คัดเลือกองค์
ความรู้ 

จัดประชุม คัดเลือกองค์
ความรู้  หน่วยจัดการ
ความรู้ฯ บรรยาย ภารกิจ
หลัก และองคค์วามรู้ที่
หน่วยเลือก 

พ.ย.๕๙ - องค์ความรู้ของหน่วยตรง
ตามภารกิจหลักของหน่วย 

- หน่วยมีองค์ความรู้ที่
ตรงตามภารกิจหลัก ๓ 
องค์ความรู ้

ผู้แทนหน่วย
จัดการความรู้ นย. 

- คอมพิวเตอร์  
- เครื่องฉาย 
- สไลท์การบรรยายของ
หน่วย 
- เครื่องเสียงในการประชุม 
- อาหาร เครื่องด่ืมผู้เข้า
ประชุม 
 
 

กพ.นย.  

๓ บรรยายพิเศษ  เรื่อง  
การเขียนองค์ความรู้
แบบ One Point 
Lesson และ Lesson 
Learnt 

บรรยายพิเศษ สร้างความ
เข้าใจแก่ คณะกรรมการ
จัดการความรู้ และคณะ 
ท างาน KM.   เรื่อง   
- การเขียนองค์ความรู้
แบบ One Point 
Lesson และ Lesson 
Learnt 
 

พ.ย.๕๙ 
๑ วัน 

- ผลการประเมิน ผู้เข้ารับ
การอบรม เข้าใจวิธีการบ่งชี้
ความรู้ของหน่วย  
- ผู้รับการอบรมสามารถ
เลือกองค์ความรู้ได้ถูกต้อง
และสอดคล้องกับภารกิจ
หลักของหน่วยได้ 

- ผู้เข้ารับการอบรม 
เข้าใจวิธีการบ่งชี้ความรู้
ของหน่วย วัดที่ผลการ
ประเมิน ๓.๕ ข้ึนไป 
- ผู้รับการอบรมสามารถ
เลือกองค์ความรู้ได้
ถูกต้องและสอดคล้อง
กับภารกิจหลักของ
หน่วยได้ ๙๐ % ข้ึนไป 
 
 

คณะท างานการ
จัดการความรู้ 
ของหน่วย 

- คอมพิวเตอร์  
- เครื่องฉาย 
- เครื่องพิมพ์ 
- กระดาษ A4  
- เครื่องสียงใช้ในการ
บรรยาย 

กพ.นย.  



 ๒ 

ล าดับ กิจกรร วิธีการสู่ความส าเร็จ ห้วงเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เคร่ืองมือ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๔  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

“การน าแผนการจัดการ
ความรู้สู่การปฏิบัติ”  

- การเขียนรายละเอียด
ตามกระบวนการจัดการ
ความรู้ 
- การเขียน One Point 
Lesson, Lesson Learnt 
- การเขียนคู่มือการปฏิบัติ 
และการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) 

ธ.ค.๕๙ 
๓ วัน 

- ผู้เข้าสัมมนาสามารถท า
แบบทดสอบได้ 
- ผลการประเมินการสัมมนา
ของผู้เข้าสัมมนา 

- เข้าสัมมนาได้รับ
ความรู้เพ่ิมข้ึน ๘๐% 
- ผลการประเมินการ 
ระดับ ๓.๕ ข้ึนไป 
 

คณะท างานการ
จัดการความรู้ 
ของหน่วย 

- คอมพิวเตอร์  
- เครื่องฉาย 
- เครื่องพิมพ์ 
- กระดาษ A4  
- เครื่องสียงใช้ในการ
บรรยาย 

กพ.นย.  

๕ การศึกษาดูงาน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ระหว่างหน่วยงาน 

 ม.ค.๖๐ - จ านวนผู้เข้าร่วมศึกษาดู
งาน  
- ผลการประเมินของผู้เข้า
ศึกษาดูงาน 

- จ านวนผู้เข้าศึกษาดู
งาน  ๘๐ % ของ ผู้แทน
หน่วยทั้งหมด 
- ผลการประเมินการ 
ระดับ ๓.๕ ข้ึนไป 

คณะท างานการ
จัดการความรู้ 
ของหน่วย 

 กพ.นย.  

๖ หน่วยจัดการความรู้ ของ 
นย. ด าเนินการ น า
ความรู้มาเข้าสู่วิธีการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

- หน่วยด าเนินการตาม
กระบวนการ และวิธีการ
จัดการความรู ้

ม.ค. - ม.ีค.
๖๐ 

- แบบรายงาน การปฏิบัติ
ตามแผน KM ของหน่วย
จัดการความรู้ของ 
- แบบรายงาน BP และคู่มือ
องค์ความรู้ของหน่วย 
- ท าเนียบผู้เชี่ยวชายของ
หน่วย 
 

- แบบรายงาน การ
ปฏิบัติตามแผน KM 
ของหน่วยจัดการความรู้
ของ ครบตาม
กระบวนการ KM 
- แบบรายงาน BP และ
คู่มือองคค์วามรู้ของ
หน่วย ๓ เรื่อง 
- ท าเนียบผู้เชี่ยวชาย
ของหน่วยตรงตามองค์
ความรู้ที่จัดท า 

คณะท างานการ
จัดการความรู้ 
ของหน่วย 

 หน่วย
จัดการ
ความรู้ของ 
นย. 

 

๗ การประเมินผลการ
จัดการความรู้ของหน่วย 

- หน่วยการจัดการความรู้
ของ นย. มาจัดแสดงผล
การจัดการความรู้ของ
หน่วย และบรรยายสรุป
ให้คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ของ นย. 

เม.ย.๖๐ - คะแนนผลการประเมิน
จากกรรมการ 

- ระดับพ้ืนฐานคะแนน 
๖๐–๖๙ คะแนน 
- ระดับพัฒนาคะแนน 
๗๐–๗๙ คะแนน 
- ระดับดีเด่นคะแนน 
๘๐–๘๙ คะแนน 
- ระดับดีเลิศคะแนน 
๙๐ คะแนน ข้ึนไป 

- หน่วยจัดการ
ความรู้ของ นย. 
- คณะท างานการ
จัดการความรู้ 
ของหน่วย 

- บอร์ด หรือแผ่นภาพของ
หน่วยที่มี 
- สไลท์บรรยายของหน่วย 
- อุปกรณ์อื่นๆ ที่หน่วยจะ
น ามาแสดง 
- คณะกรรมการผู้ตัดสิน ๓ 
ท่าน 

คณะกรร
การจัดการ
ความรู้ของ 
นย. 

 



 ๓ 

ล าดับ กิจกรร วิธีการสู่ความส าเร็จ ห้วงเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เคร่ืองมือ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๘ ประชุมเตรียมการจัด

นิทรรศการ การจัดการ
ความรู้ นย. 

จัดการประชุมเตรียมการ
จัดนิทรรศการ การจัดการ
ความรู้ นย. 

พ.ค.๖๐ จ านวนผู้แทนหน่วย และ
คณะท างานจัดการความรู้
ของ นย. 

จ านวนผู้แทนหน่วย 
และคณะท างานการ
จัดการความรู้ของหน่วย
เข้าร่วมประชุม ๘๐ %  

- ผู้แทนหน่วย  
- คณะท างานการ
จัดการความรู้ 
ของหน่วย 

 กพ.นย.  

๙ แสดงนิทรรศการการ
จัดการความรู้ ของ นย. 

จัดการแสดงนิทรรศการ
การจัดการความรู้ ของ 
นย. 

พ.ค.- มิ.ย.
๖๐ 

ผลการประเมินของ
คณะกรรมการ และผู้เข้าชม
นิทรรศการ การจัดการ
ความรู้ นย. 

ผลการประเมิน  ๓.๕ 
คะแนนข้ึนไป 

- ก าลังพลทุกคน
ในหน่วย นย. และ
นอกหน่วย 
- ประชาชนใน
พ้ืนที่ใกล้เคียง 

- สถานที่อาคาร
เอนกประสงค์ นย. 
- เครื่องเสียง 

กพ.นย. 
และหน่วย
จัดการ
ความรู้ นย. 

 

๑๐ ประชุมเตรียมการจัด
นิทรรศการ การจัดการ
ความรู้ ทร. 

จัดการประชุมเตรียมการ
จัดนิทรรศการ การจัดการ
ความรู้ นย. 

ก.ค.๖๐ ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจ
ข้ันตอน และบทบาทแต่ละ
คนได้ดี 

ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจ
ข้ันตอน และบทบาทแต่
ละคนได้ดีทุกคน 
๑๐๐% 

- ผู้แทนหน่วยที่
ได้รับการคัดเลือก
จากณะกรรมการ 
KM นย.  
- คณะท างานการ
จัดการความรู้ นย. 
- จนท.สนับสนุน
ตามร้องขอ 

- อุปกรณ์ในการแสดง
นิทรรศการ 
- อุปกรณ์ในการตกแต่ง
สถานที่ และ จนท. 

- กพ.นย. 
- คณะท างาน
การจัดการ
ความรู้ นย. 

 

๑๑ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ 
การจัดการความรู้ ทร. 

คัดเลือกองค์ความรู้ที่ดี
เลิศ จากการประเมินผล
หน่วยจัดการความรู้ของ 
นย. เข้าร่วมจัดแสดง ฯ 

ก.ค.๖๐ ผลประเมินความพอใจของผู้
เข้าชมนิทรรศการ ๓ ด้าน 
๑.ด้านกระบวนการที่ นย.ใช้ 
๒.ด้านองค์ความรู้ที่น่าสนใจ 
๓.การจัดสถานที่ที่เร้าใจ 

คะแนนประเมินความ
ส น ใ จ ข อ ง ผู้ เ ข้ า ช ม
นิทรรศการ โดยรวม 
๔.๐๐ ข้ึนไป 

- ผู้เข้าร่วมชม
นิทรรศการ ท่ัวไป  
- คณะกรรมการ
จัดนิทรรศการ
จัดการความรู้ ทร. 
 

- อุปกรณ์ในการแสดง
นิทรรศการ 
- อุปกรณ์ในการตกแต่ง
สถานที่ และ จนท. 
- กระบวนการ และองค์
ความรู้ 

- กพ.นย. 
- คณะท างาน
การจัดการ
ความรู้ นย. 

 

          
 
 
 
 
 
 
 



 ๔ 

 
 
 

ล ำดบั กจิกรรมตามแผนการจัดการความรู้ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 กจิกรรมตาม กระบวนการจัดการความรู้   ต.ค.๕๙ พ.ย.๕๙ ธ.ค.๕๙ ม.ค.๖๐ ก.พ.๖๐ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 
๑. ทบทวนแผน KM ทร.           

๒. ประชุม คัดเลือกองค์ความรู ้           

๓. บรรยายพิเศษ  เรื่อง  การเขียนองค์ความรู้แบบ One Point 
Lesson และ Lesson Learnt 

          

๔.  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การน าแผนการจัดการความรู้สู่การ
ปฏิบัติ”  

          

๕. การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างหน่วยงาน           

๖. หน่วยจัดการความรู้ ของ นย. ด าเนินการ น าความรู้มาเข้าสู่
วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

          

๗. การประเมินผลการจัดการความรู้ของหน่วย           

๘. ประชุมเตรียมการจัดนิทรรศการ การจัดการความรู้ นย.           

๙. แสดงนิทรรศการการจัดการความรู้ ของ นย.           

๑๐. ประชุมเตรียมการจัดนิทรรศการ การจัดการความรู้ ทร.           

๑๑. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการการจัดการความรู้ ของ ทร.           

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕ 

 
 
 
 
 
 
                


