
สรุปผลการด าเนินการ 



INPUT 

PROCESS 

OUTPUT 

OUTCOME 

ปัจจัยน ำเข้ำ 

ล าดับการบรรยาย 

กระบวนกำร 

ผลผลติ 

ผลลัพธ ์



ปัจจัยน าเข้า 

1- การสนับสนุนจากผู้บังคับบญัชาระดับสูง 

2-การด าเนินการที่เกื้อหนุนต่อ KM 

3-ทักษะของก าลังพลในการจัดการความรู้ 

4-เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการจัดการความรู ้

5-การวัดผลและการประเมินการจัดการความรู้ 

6-การชมเชย ให้รางวัล และการสรา้งแรงจูงใจ 

 

มิต ิ



1- การสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาระดับสูง 

จก.ชย.ทร. และ รอง จก.ชย.ทร.  
ร่วมกิจกรรม การจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง 

ผู้บริหารสูงสุด  
(CEO)  

ปัจจัยน าเข้า 
มิติ 



1- การสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาระดับสูง 

รอง จก.ชย.ทร. นาวาเอกจิรศักดิ์ ชูสกุลชาต ิ
เป็น หน.คณะท างาน KM 

คุณเอื้อ   CKO 

คุณอ ำนวย   KF 

คุณกิจ   KP 

คุณประสำน   NM  

ก าหนดหัวข้อ KM (Strategy Map) 

ปัจจัยน าเข้า 
มิติ 



2- การด าเนนิการที่เกื้อหนุนต่อ KM 

KM  
Means 

บรรยาย 

เวท ี
ถามไป 
ตอบมา พ่ีเล้ียง 

AAR 

เสวนา 

Lesson 
Learned 

Expert 

ชุมชน 
นักปฏิบัต ิ

Morning 
Talk 

เวท ี
ถาม-ตอบ 

ปัจจัยน าเข้า 
มิติ 



2- การด าเนนิการที่เกื้อหนุนต่อ KM ปัจจัยน าเข้า 
มิติ 

 ใช้ MEANS หลากหลาย แบบบูรณาการ 

บรรยาย 
Morning 

Talk 

AAR 
COP 
LINE 

ถามไป 

ตอบมา 

WEB- 

site 



2- การด าเนนิการที่เกื้อหนุนต่อ KM ปัจจัยน าเข้า 
มิติ 

 สร้างบรรยากาศการเรียนรู ้

ให้ นขต. ท า KM 

เวทีแสดงผลงาน 

นิทรรศการ KM 

ให้รางวัล 



3- ทักษะของก าลังพลในการจัดการความรู ้

USER   

 

 

Counter   

ปัจจัยน าเข้า 
มิติ 

1 7 5 0 7 5 

0 0 0 1 4 7 



4-เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน KM 

WEBBOARD 

INTERNET 

INTRANET 

LINE 

ปัจจัยน าเข้า 
มิติ 



5- การวัดผลและการประเมิน KM ปัจจัยน าเข้า 
มิติ 



6- การชมเชย ให้รางวัล และการสร้างแรงจูงใจ 

ชย.ทร.  

KM Day  
23 มีนาคม 2559 

ปัจจัยน าเข้า 
มิติ 



6- การชมเชย ให้รางวัล และการสร้างแรงจูงใจ ปัจจัยน าเข้า 
มิติ 



6- การชมเชย ให้รางวัล และการสร้างแรงจูงใจ ปัจจัยน าเข้า 
มิติ 



กระบวนการ 

1- นโยบายและวิสัยทัศน์การจัดการความรู้ 

2-แผนการจัดการความรู้ 

3-การบ่งชี้ความรู ้

4-การสร้างและการแสวงหาความรู ้

5-การจัดเก็บความรูใ้ห้เป็นระบบ 

6-การประมวลและการกลั่นกรองความรู ้

7- การเข้าถึงความรู ้

8- การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู ้

9- การเรียนรู ้

 

มิต ิ



1- นโยบายและวิสัยทัศน์การจัดการความรู ้

“เป็นองค์กรแหง่การเรยีนรู้  

เพื่อพัฒนาการปฎิบัติงานของกรมช่างโยธาทหารเรือ” 

กระบวนการ 
มิติ 

BY KM 



1- นโยบายและวิสัยทัศน์การจัดการความรู ้

• ส่งเสริมการเรียนรู้  

• น า KM มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการปฏิบัติงาน 

• พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการจัดเก็บองค์ความรู้ 

• แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

• สร้างนวัตกรรมจากการเรียนรู้ 

• ปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ 

กระบวนการ 
มิติ 

พันธกิจการจัดการความรู้ 



2- แผนการจัดการความรู ้

ผลการด าเนินการ    ช่วงเวลา 

1. ประชุมเตรียมพร้อมการจัดการความรู้ 59 6 พ.ย.58 

2. จัดบรรยายพิเศษเรื่องความรู้เพื่อ 

ยกระดับการท างานของ ชย.ทร.  

29 ม.ค.59
  

3. ประชุมก าหนดตัวชี้วัด/ทบทวนการท างาน 1 ม.ีค.59 

4. จัดนิทรรศการ KM ชย.ทร.  23 มี.ค.59
  

5. ประชุมเตรียมพร้อมน าเสนอผลงาน   2 มิ.ย.59 

      16 มิ.ย.59 

      23 มิ.ย.59 

 

กระบวนการ 
มิติ 

24 กิจกรรม ท าแล้ว 17 กิจกรรม คิดเป็น 57.50 % 

a 
a 

a 

a 



2- แผนการจัดการความรู ้

ผลการด าเนินการ    ช่วงเวลา 

5. รายงานผลการจัดการความรู้ 

รอบ 6 เดือน     แล้วเสร็จ 

รอบ 8 เดือน     แล้วเสร็จ 

รอบ 10 เดือน      แล้วเสร็จ 

6. จัดบรรยายพิเศษเรื่องการระยกุต์การใช้
งานวิศวกรรมธรณีชายฝั่ง 

17 มิ.ย.59
  

7. ร่วมงาน KM ทร.     รอการด าเนินการ 

8. ประชุม AAR รอการด าเนินการ 

กระบวนการ 
มิติ 

a 

a 



3- การบ่งชี้ความรู ้

กรมช่ำงโยธำทหำรเรือ Core 
BUSINESS 

งานก่อสร้าง 
/ซ่อม/ปรับปรุง งานพิธ ี

งานฝึกศึกษา 
/อบรม 

กระบวนการ 
มิติ 

งำนจัดซื้อ 
และจัดจ้ำง 

งำนบริหำร 
สัญญำก่อสรำ้ง 

จัดท ำแบบและ 
ประมำณกำร 



3- การบ่งชี้ความรู ้ Core 
BUSINESS 

กระบวนการ 
มิติ 

- จัดท ำแบบ 

- ประมำณรำคำ 

- แบบมำตรฐำน 

- โครงสร้ำงส ำเร็จรปู 

- กำรวำงผังอำคำร ฯ 

- ระบบติดตำมงำน 

- ระบบ e-bidding 

- กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

- ระบบ e-market 

- ระบบแผนงำน 

- ระบบบริหำรสัญญำ 

- กำรควบคุมงำน 

- กำรตรวจรับงำน 

งานก่อสร้าง 
/ซ่อม/ปรับปรุง 

งำนจัดซื้อ 
และจัดจ้ำง 

งำนบริหำร 
สัญญำกอ่สร้ำง 

จัดท ำแบบและ 
ประมำณกำร 



4-การสร้างและการแสวงหาความรู ้R2R 

เครื่องล้างท่อแอร์ โซลาเซลล์เคลื่อนที ่

โครงการนักเรียนช่างฯ........คิด.......ประดษิฐเ์องได้ 

กระบวนการ 
มิติ 



4-การสร้างและการแสวงหาความรู ้R2R 

เรือส ารวจใต้น้ า หน้ากากไร้ควัน รถส ารวจใต้ฝ้า 

กระบวนการ 
มิติ 

โครงการนักเรียนช่างฯ........คิด.......ประดษิฐเ์องได้ 



5-การจัดเก็บความรู้ใหเ้ป็นระบบ 

• Best Practice 
• Case study 
• Lesson Learned 
• Video 

กระบวนการ 
มิติ 



6-การประมวลและการกลั่นกรองความรู ้

คู่มือปฎิบัตงิานปรับปรงุใหม่ 

คู่มือควบคุมงานก่อสร้าง 

เล่มเก่า เล่มปรับปรงุใหม ่

กระบวนการ 
มิติ 



7-การเขา้ถึงความรู ้

แบ่งสิทธกิารเข้าถึง 

ชั้นความลับ 

กระบวนการ 
มิติ 

เอกสาร 

Web board 

ง่ายๆ และหลากหลาย 



8- การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู ้

จดหมายเหตุ ฯ  
คอลัมภถ์ามไปตอบมา 

สัมมนา ๕ โยธาสัมพันธ์ 
กับกระทรวงกลาโหม 

กระบวนการ 
มิติ 



8- การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู ้

การจัดนิทรรศการ 

กระบวนการ 
มิติ 





การจัดนิทรรศการ KM ชย.ทร. 

8- การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู ้กระบวนการ 
มิติ 



8- การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู ้

การจัดนิทรรศการ  
KM ชย.ทร. 

กระบวนการ 
มิติ 



การจัดบรรยายพิเศษ 
เรื่องการจดัการความรู ้

เพื่อยกระดับกระบวนการท างาน ชย.ทร. 

8- การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู ้กระบวนการ 
มิติ 



การจดับรรยายพิเศษเรื่องการประยุกต์การใช้งาน
ด้านวิศวกรรมธรณีและชายฝั่ง 

8- การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู ้กระบวนการ 
มิติ 



9-การเรียนรู้ (การบรูณาการ KM เข้ากับการปฎิบตัิงาน) 

 

กระบวนการ 

บูรณาการ กับงานประจ า 
โดยใช้แบบสอบถาม บันทึกปัญหาอุปสรรคแล้วน ามาปรับปรุง 

มิติ 

คู่มือปฏิบัติงาน แบบสอบถาม การปรบัปรุง 
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ผลผลิต 
มิต ิ



พัฒนารูปแบบการท างาน  
/ สร้างนวัตกรรมในการท างาน 

 
ปรับปรุงกระบวนการ 

การวางผังอาคารโดยใช้ฐานข้อมลู 
แผนที่ส ารวจสว่นกลาง 

ระบบติดตามงานส่งก าลังบ ารุง 
สายช่างโยธา 

ผลผลิต 
มิติ 

1 
BP 

2 
BP 



พัฒนารูปแบบการท างาน  
/ สร้างนวัตกรรมในการท างาน 

 
ปรับปรุงกระบวนการ 

ผลผลิต 
มิติ 

ระบบบริหารสัญญา 

3 
BP 

การประมาณราคางานก่อสร้าง 
เบื้องต้น 

4 
BP 



พัฒนารูปแบบการท างาน  
/ สร้างนวัตกรรมในการท างาน 

 
ปรับปรุงกระบวนการ 

การบริหารจัดการสินทรัพย์ 

ผลผลิต 
มิติ 

เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้าง 
แบบ e-bidding 
 



พัฒนารูปแบบการท างาน  
/ สร้างนวัตกรรมในการท างาน 

 
ปรับปรุงกระบวนการ 

การสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน 
(สายวิทยาการ) 

เครื่องทดสอบการรั่วระบบไฮดรอลิกส ์

โลจสิติกส์ การให้บริการงานฟลอร์ 

ผลผลิต 
มิติ 



พัฒนารูปแบบการท างาน  
/ สร้างนวัตกรรมในการท างาน 

 

ผลผลิต 

ปรับปรุงกระบวนการ 

การทดสอบประสิทธิภาพทางไฟฟ้าของ
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 
300KW 
ด้วยเครื่องวัดวิเคราะห์คณุภาพไฟฟ้า
ร่วมกับโหลดเทียมชนิด Resistive 
Load KW 

การปฎิบัติในการจัดท าสัญญา 

มิติ 



ผลลัพธ ์
มิต ิ



ปรับปรุงกระบวนการ/บุคลากรมีสมรรถนะ
สูงขึ้น/พร้อมเข้าสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

มิติ 
ผลลัพธ์ 
มิติ 

นโยบายกองทพัเรือ ด้านการส่งก าลังบ ารุง 59 

ข้อ ๒ ความพร้อมในการจัดตั้งหน่วยของ กรม ทพ.นย.ทร.  
โดยมีเป้าหมายว่า มีผังส ารวจ ผังหลักและแผนงานงานก่อสร้าง ของ กรม ทพ.นย.ทร.  
ข้อ ๕ ปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินของ ทร.ให้มีความถูกต้องและทันสมัย โดยมีเป้าหมายว่า 
ทร.มีข้อมูลที่ดินที่ถูกต้องและทันสมัย ส าหรับใช้ประกอบในการพัฒนาและด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ดินของ ทร. และสามารถพัฒนาและจัดท าแนวเขตที่ดินของ ทร. ได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน 

การวางผังอาคารโดยใช้ข้อมูลแผนที่ส่วนกลาง 



ปรับปรุงกระบวนการ/บุคลากรมีสมรรถนะ
สูงขึ้น/พร้อมเข้าสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

มิติ 
ผลลัพธ์ 
มิติ 
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การวางผังอาคาร 
โดยใช้ฐานข้อมูลแผนที่ส ารวจส่วนกลาง 

Layout Planning Design  
by Using Online Map Database 

BEST 
Practice 

ผลลัพธ์ 
มิติ 



3- การบ่งชี้ความรู ้ Core 
BUSINESS 

จัดท ำแบบและ 
ประมำณกำร 

งำนจัดซื้อ 
และจัดจ้ำง 

งำนบริหำร 
สัญญำกอ่สร้ำง 

ส ารวจพื้นที่/จัดท าผังหลัก 

ออกแบบ/เลือกรูปแบบอาคาร 

สถาปนิกก าหนดต าบลที/่ 
ออกแบบอาคาร 

วิศวกรออกแบบงานระบบ 

จัดท าแบบก่อสร้าง 
และประมาณการ 

ระบบติดตามงาน 

การจัดซื้อจัดจ้าง 

การตรวจรับมอบงาน 

การควบคุมงาน 

การบรหิารสญัญา 

ระบบ e-bidding 
E-Market 

ระบบแผนงาน 

ผลลัพธ์ 
มิติ 

งานก่อสร้าง 
/ซ่อม/ปรับปรุง 



Definitions 
ค านิยาม 

ผังอำคำร 
Layout Plan 

ก ำหนดต ำแหน่ง
อำคำรที่จะก่อสร้ำง

มีพิกัดที่แน่นอน 

ผังหลัก 
Master Plan 

ก ำหนดแนวทำง
กำรวำงอำคำร 

ในอนำคต 

ผังส ำรวจ 
Survey Map 

บอกขอบเขตและ
สภำพภูมิประเทศ 



ในการจัดท าแบบก่อสร้าง 
และการจัดท าผังหลัก 

มีจุดเริ่มต้น 
คือ “กำรวำงผังอำคำร” 



ขั้นตอน ในการวางผังอาคาร 

หน่วยเสนอควำมต้องกำร สถำปนิกส ำรวจพื้นที ่

หำรือร่วมกับหน่วย และ ให้หน่วยเห็นชอบ 

กองออกแบบจัดผังอำคำร/ผังหลัก 

สถำปนิกร่ำงแบบ 

1 

2 

3 

4 



ขั้นตอน ในการวางผังอาคาร 

หน่วยเสนอควำมต้องกำร สถำปนิกส ำรวจพื้นที ่
1 

ปัญหา 
o หน่วยไม่มีควำมเข้ำใจเรื่องมำตรำส่วน 

ไม่แน่ใจว่ำจ ำนวนอำคำรควรจะเป็น
จ ำนวนเท่ำไร 
 

o สถำปนิกต้องเดินทำงไกล เพื่อไปดู
พื้นที่ ในขณะที่ควำมต้องกำรของ
หน่วยไม่ชัดเจน 



ขั้นตอน ในการวางผังอาคาร 

ปัญหา 
o ควำมต้องกำรในกำรใช้พื้นที่ไม่ตรงกัน 
o ข้อค ำนึงถึงด้ำนยุทธกำร 
o ข้อค ำนึงถึงด้ำนกำรรักษำควำม

ปลอดภัย 
o กำรแก้ไขน ำมำสู่ควำมเบื่อหน่ำย 

สถำปนิกรำ่งแบบ 
2 

หำรือร่วมกับหน่วย และ ให้หน่วยเห็นชอบ 
3 



ขั้นตอน ในการวางผังอาคาร 

กองออกแบบจัดผังอำคำร/ผังหลัก 4 

ปัญหา 
o กำรแก้ไขเขียนผังต้องท ำในโปรแกรมเฉพำะ 

(Autocad) และต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้พื้นฐำน
กำรเขียนแบบ 
 

o กำรจัดท ำผังเป็นจุดเริ่มต้นของทุกงำนก่อสร้ำง 
หำกไม่เสร็จสิ้นขั้นตอนนี้ ไม่สำมำรถด ำเนินกำร
งำนออกแบบระบบสำธำรณูปโภคได้  
 

o หำกเลยขั้นตอนนี้ แล้วแก้ไขต ำบลที่ เท่ำกับงำน
เริ่มใหม่ทั้งหมด 



สรุป ปัญหาในการวางผังอาคาร 

ความรู้ 
ในคน 

o ต้องใช้ ประสบการณ์ จากผู้ที่
เคยปฎิบัติงาน 
 

o ใช ้โปรแกรม เฉพาะ 
 

o ความรู้เฉพาะ ชย.ทร.               
ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน 
 

o การสื่อสาร ที่ มองไม่เห็นภาพ /
พื้นฐานความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน 

ข้อมูล 
ในระบบ 

o ข้อมูลรายละเอียด         
อาคารมาตรฐาน         
เข้าถึงยาก 
 

o ผังส ารวจ จัดเก็บอยู่ที่ 
ชย.ทร. 
 

o ข้อมูลการอนุมัติ ผังหลกั   
อยู่ที่ หน่วย, กบ.ทร. และ 
ชย.ทร. 



วัตถุประสงค์และลักษณะส าคัญของ BP ที่ต้องการ 

ลดเวลา ลดขั้นตอน 

o ในการสื่อสารกลับไป
กลับมา 

o หน่วยสามารถเสนอ/
ปรับแกเ้บื้องต้นได้ด้วย
ตนเอง 

o การสืบค้นข้อมูลของ
หน่วย 

o หน่วยมทีิศทางชัดเจนใน
การน าเสนอความ
ต้องการ 



ขั้นที่ 

1 
ขั้นที่ 

2 

ขั้นที่ 

3 

ขั้นที่ 

4 

ขั้นที่ 

5 
ขั้นที่ 

6 

รวบรวมข้อมูล 
และแสวงหาความรู้ 

จัดท าโปรแกรม 

ทดลองใช้ 

ร่วมกันตัดสินใจ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

หน่วยเห็นชอบ 

ขั้นตอนของ Best Practice 



ขั้นที่ 

1 
รวบรวมข้อมูลและแสวงหาความรู้ 

o ผังส ำรวจ 
o ผังหลัก 
o อำคำรมำตรฐำนกลำโหม/อำคำรทีใ่ช้บ่อย 

ขั้นตอนของ Best Practice 



ขั้นที่ 

2 จัดท าโปรแกรม 

ขั้นตอนของ Best Practice 



ทดลองใช้ 

ขั้นตอนของ Best Practice 

Best Practice 
ขั้นที่ 

3 

Program/FINAL.exe


ขั้นตอนของ Best Practice 

ขั้นที่ 

4 ร่วมกันตัดสินใจ 

ขั้นที่ 

5 
หน่วยเห็นชอบ 

ขั้นที่ 

6 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 



ผลผลิตของ Best Practice 

o รวบรวม      ผังหลักและผังส ารวจ 
 
 

o จัดท า                            ส าหรับเจ้าหน้าที่ ชย.ทร. 
และหน่วยใช้ประโยชน ์
 
 

o จัดท า                            การวางผังเพื่อให้ใช้รว่ม
ระหว่าง ชย.ทร.กับหน่วย 
 

ฐานข้อมูล 

คู่มือ 

โปรแกรม 



BEST 
Practice 

เข้าใจ 
ตรงกันนะ 

ประหยัด 

เวลา ลด 

ขั้นตอน 

ใครๆ  
ก็เริ่มได้ 

อยู่ที่ไหน 
กท็ าได ้

อย่างนี้ 

เห็นภาพ 



3- การบ่งชี้ความรู ้ Core 
BUSINESS งานก่อสร้าง/ซ่อม/ปรับปรุง 

จัดท ำแบบและ 
ประมำณกำร 

งำนจัดซื้อ 
และจัดจ้ำง 

งำนบริหำร 
สัญญำกอ่สร้ำง 

ส ารวจพื้นที่/จัดท าผังหลัก 

ออกแบบ/เลือกรูปแบบอาคาร 

สถาปนิกก าหนดต าบลที/่ 
ออกแบบอาคาร 

วิศวกรออกแบบงานระบบ 

จัดท าแบบก่อสร้าง 
และประมาณการ 

ระบบติดตามงาน 

การจัดซื้อจัดจ้าง 

การตรวจรับมอบงาน 

การควบคุมงาน 

การบรหิารสญัญา 

ระบบ e-bidding 
E-Market 

ระบบแผนงาน 

ผลลัพธ์ 
มิติ 




