
 
 
 

 

การจัดการความรูข้องหน่วย ( KM ) 
มว.ปจว.กจต. (งป.๖๔) 

 
เร่ือง  การติดตั้งเครื่องขยายเสียงในรถเพื่อการประชาสัมพันธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 

คำส่ังหมวดปฏิบัติการจิตวิทยา กองกำลังด้านจันทบุรี-ตราด 
ท่ี         / ๒๕๖๔ 

(เฉพาะ) 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะทำงานจัดการความรู้ 
 
                      เพื่อให้การจัดการความรู้ของ มว.ปจว.กจต. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์จึงขอแต่งต้ัง
คณะทำงานจัดการความรู้ ดังต่อไปนี้ 
                      ๑. ประธานการจัดการความรู้ / ท่ีปรึกษา 
     - ร.อ.มานะ  อินทรเกษม 
 ๒. นายทหารประสานการจัดการความรู้ / หน.คณะทำงาน 
     - ร.ท.สมพร  ชัยพันธุ์พร 
 ๓. เจ้าหน้าท่ีดูแลระบบสารสนเทศ / เลขานุการ 
     - ร.ต.วัชรินทร์  มั่งค่ัง 
     - จ.อ.วัชระ  พลับสุข 
 ๔. คณะทำงาน 
     ๔.๑ ร.ต.ศรีปราชญ์  โกยทา ๔.๒ พ.จ.อ.วันชัย  ขัดเกลา 
     ๔.๓ พ.จ.อ.มานิจ  ชินกลาง ๔.๔ พ.จ.อ.สามารถ  จันทร์รอด 
     ๔.๕ พ.จ.อ.อุเทน  วันนอก ๔.๖ พ.จ.อ.สุขนิมิตร  สิงห์โตทอง 
     ๔.๗ พ.จ.อ.ศุภกร  ครองยุทธ ๔.๘ พ.จ.อ.ชาตรี  ศักดานุกูลจิต 
     ๔.๙ พ.จ.อ.ชายชล  นาคโคกสูง ๔.๑๐ จ.อ.สุวรรณ  จ้อยชดช้อย 
 ๕. อำนาจและหน้าท่ีของคณะทำงาน 
     - กำหนดแนวทางดำเนินการ รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติท่ีผ่านมาท้ังในอดีตและปัจจุบันเพื่อ
จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป 
 ๖. ข้าราชการ ลูกจ้างช่ัวคราว ให้การสนับสนุนคณะทำงานเมื่อได้รับการประสาน 
                      ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำส่ังเปล่ียนแปลง  

                                         ส่ัง          ณ          วันท่ี                   กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๔ 

                                                                   ร.อ. 
                                                                         (มานะ  อินทรเกษม) 
                                                                           ผบ.มว.ปจว.กจต. 
 

 



 

 
การแบง่ปันความรูด้้วยบทเรยีนหน่ึงประเด็น 

Knowledge Sharing by One Point Lesson (OPL) 
หน่วยงาน : หมวดปฏิบัติการจิตวิทยา กองกำลังด้านจันทบุรี-ตราด 

ชื่อ
เรื่อ

ง องค์ความรู้  ปจว. เสริมความมั่นคง 
เรื่อง : การใช้ชุดรณรงค์ด้านการปฏิบัติการจิตวิทยา 
เพื่อสนับสนุนการ ปจว./ปชส. 

เลขท่ี
เอกสาร 

  
 

ปร
ะเ

ภท
    ความรู้ท่ัวไป              การพัฒนาปรับปรุง     วันท่ีจัดทำ   

   เทคนิคการทำงาน          ยุทธวิธี ผู้จัดทำ หัวหน้ากลุ่ม ผู้อนุมัติ 
    อื่น ๆ  ร.ท. ร.ต. ร.อ. 

 ในการเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ แต่ละครั้งนั้น ส่ิงหนึ่งซึ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ก็คือ
การประชาสัมพันธ์แต่ในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ท่ีประสบภัยได้รับรู้ข่าวสารต่างๆได้นั้น ต้องอาศัยเครื่องมือในการ
กระจายเสียงออกไป จึงจำเป็นต้องติดเครื่องขยายเสียงในรถเพื่อการประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะทำให้สามารถเข้าไป
ดำเนินการประชาสัมพันธ์ได้อย่างท่ัวถึง 

 อุปกรณ์ท่ีใช้ในการติดต้ังเครื่องขยายเสียงในรถเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 

 
 
 
 
 

  

๑. รถยนต์      ๒.เครื่องขยายเสียง AC – DC 12 V. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 



๓. ลำโพง ๑๕๐ วัตต์ 

 
๔. สายลำโพง 

 
๕. ไมโครโฟน พร้อมสาย ๑ ชุด  / แฟร็ตไดร์ฟ สำหรับเปิดเพลง 

 
๖. สายไฟสำหรับต่อจากแบตเตอรี่เข้าเครื่องขยาย 

 
  
 
 
 
 
 
 



 
 

วิธีการติดต้ังเครื่องขยายเสียงในรถเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
๑. นำเครื่องเสียงไปติดตั้งในรถที่ต้องการ (จะวางตำแหน่งไหนให้คำนึงถึงความสะดวกในการใช้งาน
และประเภทของเครื่องขยายเสียง) 
 
 
 
 
 
 
 

๒. ต่อสายไฟจากแบตเตอรี่ไปยังเครื่องขยายเสียงโดยตรวจสอบขั้วไฟให้ถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 

๓. ติดลำโพงไว้บนหลังคารถโดยจับยึดให้แน่น 

๔. ต่อสายลำโพงจากเครื่องขยายเสียงไปยังลำโพง 

 
 
 
 
 
 

 
๕. นำสายไมโครโฟนเสียบเข้าที่ช่องเสียบไมโครโฟนที่เครื่องขยายเสียง 

๖. เปิดเครื่องขยายเสียง ทดสอบเสียง ปรับแต่งให้ดังพอสมควร นำออกไปปฏิบัติงานได้ 
 
 
 
 

 



ทำเนียบผูเ้ชี่ยวชาญ สายวิทยาการ นย. ระดับ “รู้ลึก” 
ด้านการใช้ชุดรณรงค์ด้านการปฏิบัติการจิตวิทยา  

เพื่อสนับสนุนการ ปจว./ปชส. (ปจว.เสริมความมั่นคง) 
 
 
 
 

ประวัติการศึกษา 
- มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนศรีสุขวิทยา ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จว.นครราชสีมา  
- มัธยมศึกษาปลาย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ต.บ้านใหม่ อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา 
- หลักสูตรนักเรียนจ่าทหารเรือ พรรค นย. เหล่า ป. 

ประวัติการศึกษาหลังรับราชการ 
- หลักสูตรอำนวยการยิง ป. และ ค. ท่ี ศฝ.นย. 
- หลักสูตรการยิงต่อสู้รถถัง 
- หลักสูตรการพูดในท่ีชุมนุมชน ร้อย.ปจว.นย. 
- หลักสูตรนักเรียนพันจ่า ยศ.ทร. งป.๔๓ 
- หลักสูตรอาชีพเพื่อเล่ือนฐานะช้ันพันจ่าเอก ศฝ.นย. งป.๔๕ 

ประสบการณ์ทำงาน 
- จนท.ลาดตระเวนและแผนท่ี ร้อย.ค.ท่ี ๑ พัน ปบค.ท่ี ๒ กรม ป.พล.นย. 
- นักดนตรี ส่วนปฏิบัติการ มว.รณรงค์ด้านการปฏิบัติการทางจิตวิทยา ร้อย.ปจว.นย. 
- จนท.การแสดงท่ัวไป ส่วนปฏิบัติการ มว.รณรงค์ด้านการปฏิบัติการทางจิตวิทยา ร้อย.ปจว.นย. 
- พันจ่าแถลงข่าว ชุด ปจว.ที่ ๒ มว.ปฏิบัติการจิตวิทยาท่ี ๑ ร้อย.ปจว.นย. 
- ราชการชายแดนท่ี มว.ค. เขาหิน พัน ป.กจต. งป.๓๒  
- ราชการชายแดน มว.ตถ.กจต. ๒ ปี 
- ราชการชายแดนท่ี มว.ปจว.กจต.  
- ราชการชายแดนท่ี นปข.  
- ราชการท่ี กอ.รมน.จว.ตราด  
- ราชการชายแดนท่ี ศปศ.๖๑  
- ช่วยราชการท่ีสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ ๔ จันทบุรี  
- เป็นครูฝึก วิทยากรสนับสนุนการฝึกมวลชนท้ังท่ีต้ัง และ พท.ชายแดน เริ่มต้ังแต่ปี งป.๔๐  
- ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับวงดนตรี และการแสดงหลายครั้ง (ขณะปฏิบัติหน้าท่ี ณ มว.ปจว.กจต.) 

 
 
 
 
 

ช่ือ – สกุล พ.จ.อ.มานิจ  ชินกลาง 
ตำแหน่ง  พันจ่าแถลงข่าว ฯ  
หน่วยงาน มว.ปจว.กจต. 
โทรศัพท์ ๓๗๘๔๒ 

 ร.ท.    ผู้รับรอง 
(            สมพร  ชัยพันธุ์พร ) 
 ว่าท่ีร.ต.   ผู้รับรอง 
( วัชรินทร์  มั่งค่ัง    ) 

 

     ร.อ.       
 ( มานะ  อินทรเกษม ) 

ตำแหน่ง   ผบ.มว.ปจว.กจต.  
                                ก.พ.๖๔ 



 
ทำเนียบผูเ้ชี่ยวชาญ สายวิทยาการ นย. ระดับ “รู้ลึก” 

ด้านการใช้ชุดรณรงค์ด้านการปฏิบัติการจิตวิทยา  
เพื่อสนับสนุนการ ปจว./ปชส. (ปจว.เสริมความมั่นคง) 

 
 
 
 
 
 

ประวัติการศึกษา 
- หลักสูตรนักเรียนจ่าทหารเรือ พรรคนาวิกโยธิน  เหล่าทหารส่ือสาร  โรงเรียนจ่า นย. 

ประวัติการศึกษาหลังรับราชการ 
- หลักสูตรจ่าส่ือสาร พรรคนาวิกโยธิน  เหล่าส่ือสาร 
- หลักสูตรการพูดในท่ีชุมชน  
- หลักสูตรพนักงานวิทยุโทรเลข 
- หลักสูตรนักเรียนพันจ่า ยศ.ทร. 
- หลักสูตรอาชีพเพื่อเล่ือนฐานะช้ันพันจ่าเอก 

ประสบการณ์ทำงาน 
- เจ้าหน้าท่ีผู้ประกาศ จัดรายการ ท่ี สทร.๔ จันทบุรี 
- โฆษก พิธีกร ของ มว.ปจว.กจต. 
- ราชการชายแดนท่ี มว.ปจว.กจต.  
- ร่วมเป็นวิทยากร และครูฝึกในการฝึก เด็ก เยาวชน และบุคคลในองค์กรภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนกลุ่ม

พลังมวลชนต่างๆ ท่ีมาเข้าค่ายพักแรม ณ ร้อย.ปจว.นย. และตามการร้องขอในพื้นท่ีอื่นๆ  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ช่ือ – สกุล พ.จ.อ.อุเทน  วันนอก 
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าท่ีผู้ประกาศ ฯ 
หน่วยงาน มว.ปจว.กจต. 
โทรศัพท์ ๓๗๘๔๒ 

 

     ร.อ.       
 ( มานะ  อินทรเกษม ) 

ตำแหน่ง   ผบ.มว.ปจว.กจต.  
                                ก.พ.๖๔ 

 ร.ท.    ผู้รับรอง 
(            สมพร  ชัยพันธุ์พร ) 
 ว่าท่ีร.ต.   ผู้รับรอง 
( วัชรินทร์  มั่งค่ัง    ) 



 
ทำเนียบผูเ้ชี่ยวชาญ สายวิทยการ นย. ระดับ “รู้ลึก” 
ด้านการปฏิบัติงานของชุด ปจว. เพื่อเสริมความมั่นคง  

 
 
 
 
 
 
 

ประวัติการศึกษา 
- หลักสูตรนักเรียนจ่าทหารเรือ พรรคนาวิกโยธิน เหล่าทหารราบ โรงเรียนจ่า นย.  

ประวัติการศึกษาหลังรับราชการ 
- หลักสูตรการพูดในท่ีชุมชน  
- หลักสูตรพันจ่านักเรียน 
- หลักสูตรนักเรียนพันจ่า 
- หลักสูตรอาชีพเพื่อเล่ือนฐานะช้ันพันจ่าเอก 
- พลขับรถยนต์ทหาร 
- หลักสูตรเจรจาต่อรอง ( ภาวะวิกฤติ ) 

ประสบการณ์ทำงาน 
- หน.ชุด ปจว./ปชส.ดำเนินการ ปจว./ปชส. ในภาพรวมของกองทัพเรือ 
- สนับสนุน พัน รส.นย.ในการลงพื้นท่ีหาข้อมูลประสานงานด้าน ปจว./ปชส. และจัดทำแผนรณรงค์ส่งให้      

พัน รส.นย.  ยก.ฐท.กท. และ ศปก.ทร. 
- ชุดเจรจาต่อรองในกรณีม๊อบ สนามกอล์ฟสอยดาวไฮแลนด์ จว.จันทบุรี 
- ชุดเจรจาต่อรองในกรณีม๊อบ รร.รอยัลคลิปบีชพัทยา จว.ชลบุรี 
- เจ้าหน้าท่ีผู้ประกาศ จัดรายการท่ี สทร.๔ จันทบุรี 
- เจ้าหน้าท่ีชุดไทยนิยมยั่งยืนประจำตำบลตกพรม อ.มะขาม จว.จันทบุรี ( คสช. ) 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ช่ือ – สกุล ว่าท่ี ร.ต.วัชรินทร์  มั่งค่ัง 
ตำแหน่ง  หน.ชุด ปจว. ฯ 
หน่วยงาน มว.ปจว.กจต. 
โทรศัพท์ ๓๗๘๔๒ 

     ร.อ.       
 ( มานะ  อินทรเกษม ) 

ตำแหน่ง   ผบ.มว.ปจว.กจต.  
                                ก.พ.๖๔ 

 

 ร.ท.    ผู้รับรอง 
(            สมพร  ชัยพันธุ์พร ) 
  



แบบบันทึกการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) 
หน่วยงาน  มว.ปจว.กจต. 

เรียน ผบ.มว.ปจว.กจต. 
ช่ืองาน การติดต้ังเครื่องขยายเสียงในรถเพื่อการประชาสัมพันธ์ AAR ครั้งท่ี 1 
วัน/เวลาท่ีเริ่มปฏิบัติงาน    ก.พ.๖๔ วัน/เวลาท่ีส้ินสุดการปฏิบัติงาน        ก.พ.๖๔ 
วันท่ีทำ AAR  เวลาเริ่ม-ส้ินสุด  

ผู้ร่วม AAR 

  พ.จ.อ.วันชัย  ขัดเกลา                             พ.จ.อ.สามารถ  จันทร์รอด 
  พ.จ.อ.สุขนิมิตร  สิงห์โตทอง                      พ.จ.อ.ชาตรี  ศักดานุกูลจิต 
  พ.จ.อ.ชาญชล  นาคโคกสูง                       พ.จ.อ.ศุภกร  ครองยุทธ 
  พ.จ.อ.อนิรุจน์  เย็นเป่ียม                         จ.อ.สุวรรณ  จ้อยชดช้อย 
  จ.อ.สุภัทรชัย  บุตรเจริญ                          จ.อ.วัชระ  พลับสุข 
  น.ส.พัชราภรณ์  บุบผามาลัย                      น.ส.กาญจนา  ผักกาดทอง 
  น.ส.ศิครินทร์  นรเดชานนทร์                     น.ส.สุพัตตรา  จันทร์ไสย์ 
  น.ส.ขณิตฐา  สาโท                                 น.ส.จริยาภรณ์  พิมพ์เสนา 

เป้าหมายของงาน 
- เพื่อฝึกบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการติดต้ังเครื่องขยายเสียงในรถเพื่อการประชาสัมพันธ์ 

ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนจริง (โดยสรุป) 
- กำลังพลมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถดำเนินการติดต้ังเครื่องขยายเสียงได้อย่างถูกต้อง 

งาน/ขั้นตอนท่ีทำได้ดี 
- กำลังพลทุกคนเข้าใจวิธีการติดต้ัง 

งาน/ขั้นตอนท่ีทำได้ไม่ดี 
- ไม่มี 

อุปสรรค/ข้อจำกัด/ข้อขัดข้อง ท่ีพบในระหว่างการปฏิบัติงาน 
     -    ไม่มี 

 
 


