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แบบเสนอรายงานพร้อมเอกสารและ/หรือ  หลักฐานประกอบการด าเนินงาน 

การจัดการความรู้ของ กองเรือยุทธการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

๑. ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน 

 ๑.๑  ชื่อหน่วยงานกองเรือยุทธการ 

 ๑.๒ วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ภารกิจ 

  วิสัยทัศน์  “เป็นก าลังรบทางเรือที่มีความพร้อมสูงสุดในการตอบสนองต่อภารกิจ ด้วยการบริหาร

จัดการอย่างมืออาชีพ ” 

  พันธกิจกองเรือยุทธการมีดังนี้ 

  ๑. จัดเตรียมก าลังทางเรืออ านวยการฝึกหน่วยในบังคับบัญชาให้พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

  ๒. การปฏิบัติการทางเรือปฏิบัติการทางอากาศปฏิบัติการตามล าน้ าและปฏิบัติการสงครามพิเศษ

ทางเรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  ๓. พัฒนาหลักนิยมและยุทธวิธีการปฏิบัติการทางเรือทางอากาศยานปฏิบัติการตามล าน้ าและ

สงครามพิเศษทางเรือ 

  ๔. การสนับสนุนงานเพื่อความมั่นคงการบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือประชาชน 
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วิสัยทัศน์และพันธกิจกองเรือยุทธการ 

 

 

   ภารกิจ  กองเรือยุทธการมีหน้าที่ 
    จัดเตรียมก าลังทางเรือและก าลังทางอากาศอ านวยการฝึกหน่วยในบังคับบัญชาให้มี
สมรรถภาพและอยู่ในสถานะพร้อมที่จะท าการรบได้มีผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 
   ค่านิยมหลักกองเรือยุทธการ 
    การเตรียมก าลังและส่งก าลังอย่างมีคุณภาพให้มีความพร้อมรบตั้ งแต่ยามปกติ มีขีด
ความสามารถที่จะการท าการรบได้จริงตอบสนองกับภัยคุกคามทุกรูปแบบและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
  

 ๑.๓ เป้าประสงค์ตามแผนที่ยุทธศาสตร์/ประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร 

  แนวคิดของกองเรือยุทธการในการจัดท าแนวทางปฏิบัติรองรับนโยบายผบ.ทร.  

  การพัฒนาคนให้บรรลุการเป็นStandard Navy ภายในปีงบประมาณ๒๕๖๐จ าเป็นต้องปรับ

กระบวนการสร้างคนโดยยึดถือCore Business ของกร. คือการเตรียมก าลังโดยตั้งเป้าหมายสร้างคนเพ่ือให้มี

ขีดความสามารถในสาขาปฏิบัติการทางเรือที่จ าเป็นตามแผนการใช้ก าลังของทร. และตามระดับความพร้อมรบ

ที่ทร. ก าหนดซึ่งปัจจุบันได้ตรวจสอบแล้วพบว่าหลักสูตรศึกษาอบรมต่างๆของกร. ในการพัฒนาองค์บุคคลให้มี
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ความรู้และความสามารถตามบทบาทหน้าที่รวมทั้งหลักสูตรการฝึกต่างๆเพ่ือให้เกิดSkill ตามCore Business 

อาจไม่เพียงพอที่จะสร้างคนให้มีความเป็นมาตรฐานในปีงบประมาณ๒๕๖๐เพ่ือให้พร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดเป็น

Professional Navy ภายในปีพ.ศ. ๒๕๖๗ตามเจตนารมณ์ของนโยบายผบ.ทร. 

  กร.ใช้พันธกิจ๔ข้อเป็นCore Business (CB) และยึดถือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาความพร้อมของ

คนให้มีขีดความสามารถและSkill ตามสาขาปฏิบัติการทางเรือที่ส าคัญตามแนวความคิดในการใช้ก าลังและ

ระดับความพร้อมรบที่ทร. ก าหนดและพร้อมปฏิบัติหน้าที่ในบทบาทอ่ืนตามCB ซึ่งสามารถจัดหมวดหมู่ของCB 

ได้ดังนี ้

  ๑. CB การเตรียมก าลังทางเรือใช้หลักคิดตามแนวทางการใช้ก าลังและระดับความพร้อมรบที่ทร.

ก าหนดมีขีดความสามารถในสาขาปฏิบัติการทางเรือที่กร . ควรเสริมสร้างและด ารงไว้เพ่ือการเป็น

StandardNavy ด้านองค์บุคคลองค์ความรู้และการบริหารจัดการภายในปีงบประมาณ๒๕๖๐ 

  ๒. CB การปฏิบัติการทางเรือได้แก่ 

   ๒.๑การรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลประกอบด้วย 

   ๒.๑.๑การปฏิบัติการด้วยก าลังเฉพาะกิจทางทะเล 

   ๒.๑.๒การจัดก าลังเข้าปฏิบัติการทรภ. และหน่วยเฉพาะกิจต่างๆ 

   ๒.๑.๓การปฏิบัติการล าน้ าของฉก.กร.๔๐๑ 

   ๒.๑.๔การจัดก าลังเข้าปฏิบัติการร่วมกับนานาประเทศเช่นการจัดหมู่เรือปราบปรามโจร

สลัด (มปจ.) และการปฏิบัติการร่วมในชาติอาเซียน (IMDEX) เป็นต้น 

   ๒.๑.๕การปฏิบัติการตามขีดความสามารถตามแผนการใช้ก าลังและระดับความพร้อมรบ 

   ๒.๒. การถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์ตามพื้นท่ีที่รับผิดชอบ 

  ๓. CB การพัฒนาหลักนิยมและยุทธวิธีปฏิบัติการทางเรือได้แก่ 

   ๓.๑การเตรียมหลักนิยมการก าหนดหลักนิยมในการปฏิบัติงานและการพัฒนา/ทบทวนหลัก

นิยมในการปฏิบัติงาน 

  ๓.๒การฝึกความพร้อมยุทธวิธีทางเรือ 

  ๓.๓การฝึกความพร้อมของอากาศยาน 

  ๓.๔การฝึกความพร้อมสงครามพิเศษทางเรือ 

  ๔. CB การสนับสนุนงานเพื่อความม่ันคงบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชน 

  คณะท างานของกร. ร่วมกับผู้แทนของนขต.กร. และฝ่ายอ านวยการของกร. ได้ร่วมกันก าหนด 

วิธีการเพ่ือให้ได้แนวทางการปฏิบัติรองรับนโยบายRoad map to Standard Navy ที่น าไปสู่การบรรลุEnd 

State และObjectives ต่างๆ 
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  ใช้ภาพความส าเร็จที่ผบ.ทร. ต้องการเห็นในปีงบประมาณ๒๕๖๐และเจตนารมณ์ของผบ.ทร.เป็น

ตัวตั้งจากนั้นคิดแบบภาพรวมใหญ่ในการก าหนดWays เพ่ือใช้เป็นตัวตั้งในการจัดท าแผนงานและตัวชี้วัดซึ่งก็ได้

จัดท าผังกลยุทธ์รวมหรือStrategy Map แสดงแนวทางการปฏิบัติรองรับนโยบายของผบ.ทร.  

  กร. ให้นขต.กร. น าWays ต่างๆข้างต้นไปก าหนดมาตรฐานในรูปขีดความสามารถตามสาขา

ปฏิบัติการทางเรือที่ได้รับมอบหมายและCore Business ของหน่วยโดยยึดถือแนวความคิดในการใช้ก าลัง

ของทร. และระดับความพร้อมรบที่ทร. ก าหนดเป็นเป้าหมายจากนั้นก็ก าหนดแผนงานและตัวชี้วัดที่จะพัฒนา 

จากสถานภาพปัจจุบันน าไปสู่ความเป็นมาตรฐาน ตามท่ีหน่วยเป็นผู้ก าหนดและได้รับความเห็นชอบจากกร. 

Strategy Map ของ กร. รองรับนโยบายRoad Map to Standard Navy ของผบ.ทร. 

 กร. ได้ก าหนดเป้าประสงค์เพ่ือตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ของ กร. ออกเป็น ๔ มิติ คือ 

  มิติที่ ๑ ประสิทธิผล : กองเรือยุทธการจัดเตรียมก าลังทางเรืออากาศยานและหน่วยปฏิบัติการ
พิเศษอ านวยการฝึกหน่วยในการบังคับบัญชาให้พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ทร.ดังนี้ 
 ๑. สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยและได้รับการเทิดทูนอย่างสมเกียรติ 
 ๒. ประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบกร. มีความปรองดองและสมานฉันทอ์ยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
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 ๓. ประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบกร. ได้รับการช่วยเหลือและพัฒนารับการบริการด้านการคมนาคม
ทางทะเลที่ดีการพัฒนาประเทศการช่วยเหลือและการบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและภัยอ่ืนๆ 

 ๔. การบริหารจัดการกร. มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบทั้งจากทางทะเลตามแนวชายฝั่งและพ้ืนที่รับผิดชอบของทร. 
 ๕. ทร. มีความสัมพันธ์ทางการทหารที่ดีกับประเทศเพ่ือนบ้านประเทศสมาชิกอาเซียนมิตรประเทศ
และองค์การระหว่างประเทศรวมทั้งมีบทบาทในการปฏิบัติการเพ่ือสันติภาพในกรอบสหประชาชาติและเวที
ระหว่างประเทศ 
 มิติที๒่ คุณภาพการให้บริการ : ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามพันธกิจของกองเรือยุทธการ
มีความพึงพอใจ ดังนี้ 
 ๑. ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของกร. 
 ๒. ประชาชนได้รับโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการท างานของกร. 
 ๓. กองเรือยุทธการมีความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 ๔. หน่วยงานภาครัฐและประชาชนได้รับบริการข้อมูลข่าวสารของกองทัพเรือได้โดยสะดวก 

 มิติที๓่ประสิทธิภาพ : กระบวนการท างานของกองเรือยุทธการเป็นมาตรฐานดังนี้ 
 ๑. การพัฒนากระบวนการถวายความปลอดภัยและการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้รับการ
เทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ 
 ๒. การพัฒนากระบวนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบของกร.
ทร.อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 ๓. การพัฒนากระบวนการเตรียมก าลังและใช้ก าลังกร.ทร. ในการป้องกันประเทศมีความมั่นคง
ปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบทั้งจากทางทะเลตามแนวชายฝั่งและพ้ืนที่รับผิดชอบของทร. 
 ๔. การพัฒนากระบวนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนในความรับผิดชอบของทร. 
 ๕. การพัฒนากระบวนการเสริมสร้างการมีบทบาทน าในการรักษาความมั่นคงในภูมิภาค 
 ๖. การพัฒนากระบวนการรักษาความม่ันคงและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
 ๗. การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทร. 

 มิติที่๔การพัฒนาองค์กร : พัฒนาองค์กรกองเรือยุทธการให้มีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐและมีการก ากับดูแลองค์กรที่ดีอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
 ๑. การพัฒนาระบบบริหารก าลังพล 
 ๒. การพัฒนาก าลังพลให้มีขีดสมรรถนะตามยุทธศาสตร์และการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ 
 ๓. การสร้างขวัญและความผาสุกในการปฏิบัติงานของก าลังพลกร. 
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แผนที่ยุทธศาสตร์กองเรือยุทธการ 

๒. ปัจจัยท่ีสนับสนุนการจัดการความรู้ 

 ๒.๑ การสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาระดับสูง(ระดับ หน.หน่วย/รอง หน.หน่วย และ CKO) 

  ๒.๑.๑ ความเข้าใจหรือสนใจในเรื่องการจัดการความรู้ 

   ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเป็นผู้ที่มีบทบาทเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิด

การจัดการความรู้ภายในกองเรือยุทธการและผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีความเข้าใจ สนใจและให้ความส าคัญใน

เรื่องของการจัดการความรู้  โดยการให้ นขต.กร.  ทุกหน่วยมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้และให้ความส าคัญ

ทั้งในเรื่องของการจัดการความรู้ที่มีอยู่แล้วให้เป็นระบบ หมวดหมู่ เพ่ือให้ก าลังพลสามารถเข้าถึงและน าไปใช้

ได้โดยง่าย ตลอดจนการสร้างและแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานที่ตอบสนองต่อภารกิจ 

และพันธกิจของกองเรือยุทธการ  

  ๒.๑.๒  การให้ความส าคัญของการจัดการความรู้ 

    เสนาธิการกองเรือยุทธการ ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการการจัดการความรู้ ของ

กองเรือยุทธการ เป็นผู้อนุมัติแผนและแนวทางการปฏิบัติในการจัดการความรู้ของกองเรือยุทธการ รวมทั้งให้

ความส าคัญ สนใจและติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานของคณะท างานบริหารการจัดการความรู้ของ

กองเรือยุทธการอย่างใกล้ชิดและก าหนดแนวทางปฏิบัติให้ นขต.กร. ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทีมงานการ



 ๙   
 

จัดการความรู้ กร. เป็นอย่างดี โดยมุ่งเน้นเรื่องการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ที่ ทร. ก าหนด 

และกระบวนการในการจัดการความรู้ จะต้องปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการที่

ก าหนด  

  ๒.๑.๓  บทบาททั่วไปในการจัดการความรู้ 

    ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารการจัดการความรู้   

(Chief Knowledge Officer: CKO) และหัวหน้าคณะท างานบริหารการจัดการความรู้ของกองเรือยุทธการ 

เป็นผู้ที่มีบทบาทหลักในการก าหนดแนวทางและแผนการจัดการความรู้ของกองเรือยุทธการ ตลอดจนควบคุม 

ก ากับดูแล และติดตามผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ของหน่วยต่างๆ ในกองเรือยุทธการ ให้เป็นไปตาม

แผนและแนวทางที่ก าหนดโดยการด าเนินการจัดท าองค์ความรู้นั้น ให้ท าควบคู่ไปกับการปฏิบัติงาน มีการ

บันทึกขั้นตอน วิธีปฏิบัติตลอดจนเทคนิคต่างๆที่ไม่มีปรากฏในเอกสารหรือคู่มือที่มีอยู่เพ่ือสร้างมาตรฐาน

ส าหรับการปฏิบัติให้เกิดข้ึนในทุกๆองค์ความรู้ 

 

ผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุกการจัดการความรู้ของกองเรือยุทธการ 

 

  ๒.๑.๔  การก าหนดนโยบาย/กระตุ้นให้เกิดการจัดการความรู้ในองค์กร 

    ในส่วนของนโยบายการจัดการความรู้นั้น ผู้บังคับบัญชาระดับสูงได้ก าหนดนโยบายหลักไว้

๓ประเด็นประกอบด้วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของก าลังพลให้เข้าใจและเห็นความส าคัญของการจัดการความรู้



 ๑๐   
 

พร้อมกันนี้จะส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศการปฏิบัติงานให้เอ้ือต่อการสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงานโดย

สอดแทรกการจัดการความรู้เข้ากับงานที่ปฏิบัติประจ าเป้าประสงค์เพ่ือให้ก าลังพลทุกระดับมีความเข้าใจและ

เห็นความส าคัญของการจัดการความรู้มีนวัตกรรมในการปฏิบัติงานและสอดคล้องกับงานประจ า 

  ๒.๑.๕  การให้ความส าคัญกับการสร้างความรู้  ได้มกีารจัดบรรยายการเสริมสร้างความรู้เพิ่มเติม

ให้กับก าลังพลของกร.เรื่องเกี่ยวกับการจัดการความรู้(KM) เพ่ือใช้ในการยกระดับกระบวนการท างานของกร. 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ารับฟังบรรยายฯน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของตนท าให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน 
 

 

 

 

 

 

 

การจัดบรรยายพิเศษ การจัดการความรู้(KM) 

 ๒.๒ การด าเนินการที่เกื้อหนุนต่อการจัดการความรู้ 

  ๒.๒.๑  การจัดตั้งคณะท างานการจัดการความรู้ : กองเรือยุทธการ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการ

จัดการความรู้ของ กร. โดยมีเสนาธิการกองเรือยุทธการเป็นประธานฯ และมีผู้บัญชาการหน่วยขึ้นตรงกองเรือ

ยุทธการเป็นกรรมการ รวมทั้งได้แต่งตั้งผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ เป็นผู้บริหารการจัดการ

ความรู้ของ กร. และหัวหน้ากองพัฒนาและประเมินผลการฝึก กองการฝึก กองเรือยุทธการ เป็นผู้ประสานงาน

การจัดการความรู้ของ กร. ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๑อีกทั้งได้แต่งตั้งคณะท างานบริหารการจัดการความรู้ และผู้

ส่งเสริมการจัดการความรู้ของ กร. เพ่ิมเติม ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ นอกจากนี้ หน่วยขึ้นตรงกองเรือยุทธการ ยังได้มี

การแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะท างานผู้บริหารการจัดการความรู้  ผู้ส่งเสริมการจัดการความรู้ และผู้

ประสานงานการจัดการความรู้ของหน่วยตามล าดับอีกด้วย 

 ๒.๒.๒  การสื่อสาร/การถ่ายทอดแผนการจัดการความรู้สู่ผู้ปฏิบัติและผู้ที่เกี่ยวข้อง : กองเรือ

ยุทธการจะมีการจัดประชุม คณะท างานบริหารการจัดการความรู้ของ กร. เพ่ือพิจารณาก าหนดแนวทางและ

แผนการจัดการความรู้ของหน่วย และแจ้งให้หน่วยขึ้นตรงกองเรือยุทธการ ทราบ หลังจากนั้น หน่วยขึ้นตรง



 ๑๑   
 

กองเรือยุทธการจะน าแนวทางและแผนการจัดการความรู้ของ กร. ไปจัดท าแผนการจัดการความรู้ของหน่วย 

และแจ้งให้หน่วยรองทราบและน าไปปฏิบัติ ตามล าดับ 

  ๒.๒.๓ สถานที่/พื้นที่ส าหรับใช้พบปะเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : กองเรือยุทธการ และหน่วยขึ้นตรง      

กองเรือยุทธการ มีห้องประชุมหลายแห่งที่มีความพร้อม และสามารถใช้จัดประชุม สัมมนา หรือบรรยายพิเศษ

เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันได้ เช่น ห้องประชุมกองบัญชาการ กองเรือยุทธการ ห้องประชุมกองการฝึก 

กองเรือยุทธการ และห้องประชุมกองฝึกปฏิบัติการทางเรือ กองการฝึก กองเรือยุทธการ เป็นต้น อีกทั้งยังมี

พ้ืนที่ขนาดใหญ่ที่สามารถใช้เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการการจัดการความรู้ได้ เช่น สโมสรสัญญาบัตร กอง

เรือยุทธการ และหอประชุมกองการฝึก กองเรือยุทธการ เป็นต้น 

 ๒.๓ ทักษะของก าลังพลในการจัดการความรู้ 

  ๒.๓.๑  ตามแผนการจัดการความรู้ของกองเรือยุทธการ ได้จัดให้มีการอบรมเพ่ือให้ความรู้และ

เสริมสร้างขีดความสามารถให้กับ ผู้ส่งเสริมการจัดการความรู้( KM Facilitator) เพ่ือให้สามารถที่จะขับเคลื่อน

กิจกรรมต่างๆในการจัดการความรู้ ให้บรรลุเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ของหน่วย รวมทั้งได้ส่งคณะท างานบริหาร

การจัดการความรู้ของกองเรือยุทธการ เข้ารับการอบรมและสัมมนาการจัดการความรู้ ที่คณะอนุกรรมการการ

จัดการความรู้ของ ทร. จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  จึงท าให้ปัจจุบัน ทีมงานการจัดการความรู้ รวมทั้งก าลังพลทั่วไป

กองเรือยุทธการ มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการจัดการความรู้เพิ่มมากขึ้น 

ภาพการประชุมคณะท างานบริหารการจัดการความรู้ของกร. 



 ๑๒   
 

 ๒.๓.๒ ก าลังพลของกองเรือยุทธการมีทักษะในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ความรู้ระหว่าง

กันทั้งในรูปแบบของชุมชนนักปฏิบัติ การเรียนการสอน การฝึก การประชุม สัมมนา ตลอดจนมีความเข้าใจ

และทักษะในการสืบค้นหาองค์ความรู้ต่างๆ ที่ต้องการ ผ่านระบบสารสนเทศ และเว็บไซต์การจัดการความรู้

ของกองเรือยุทธการ และหน่วยขึ้นตรงกองเรือยุทธการ เป็นอย่างด ี

 

 ๒.๔ เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการจัดการความรู้ 

   กองเรือยุทธการมีการจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ไว้เป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในรูปแบบ

ฮาร์ดดิสค์ (Hard disk) และแผ่นซีดี (CD) ตลอดจนมีเว็บไซต์การจัดการความรู้ของหน่วย ที่สามารถเชื่อมต่อ

กับเว็บไซต์ การจัดการความรู้ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกกองเรือยุทธการ ที่ก าลังพลสามุเข้าถึง สืบค้น 

และดาวน์โหลดข้อมูลองค์ความรู้ต่างๆ ได้ ทั้งในระบบอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต ผ่านทางคอมพิวเตอร์ประจ า

ส านักงาน ห้องสมุด หรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส่วนตัว นอกจากนี้ ก าลังพลของกองเรือยุทธการยังสามารถติดต่อ

ประสานงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ผ่านทางโปรแกรมไลน์ (Line) ของโทรศัพท์มือถือได้อีกด้วย 

 

เวปไซต์กองเรือยุทธการ(http://www.fleet.navy.mi.th) 

ภาพก าลังพลกองเรือยุทธการประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

http://www.fleet.navy.mi.th/


 ๑๓   
 

 ๒.๕ การวัดและประเมินผลการจัดการความรู้ 

 กองเรือยุทธการ จัดให้มีการประชุมคณะท างานบริหารการจัดการความรู้ของ กร. เพื่อติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินการจัดการความรู้ของ กร. และ นขต.กร. อย่างต่อเนื่องโดยก าหนดให้คณะท างานการ

จัดการความรู้ของ กร. และ นขต.กร. น าเสนอผลการด าเนินการจัดการความรู้ของหน่วย ให้ที่ประชุมพิจารณา

ให้คะแนน ตามแบบประเมินผลการจัดการความรู้ของ กร. ซึ่งยึดหลักตามแบบประเมินผลการจัดการความรู้

ของ ทร.  

 ๒.๖ การชมเชย ให้รางวัล และสร้างแรงจูงใจ 

  กองเรือยุทธการ จัดให้มีกิจกรรมยกย่องชมเชยและมอบรางวัล ให้แก่หน่วยงานและก าลังพลที่มี

ผลงานการด าเนินการจัดการความรู้ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี ทั้งนี้เพ่ือ

เป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้แก่หน่วยงานและก าลังพลของกองเรือยุทธการ ให้มีการปรับปรุง และ

พัฒนา ในเรื่องของระบบและกระบวนการจัดการความรู้ ตลอดจนมีการคิดค้นหานวัตกรรมใหม่ๆ  มา

ประยุกต์ใช้ใน การปฏิบัติงาน ส่งผลให้การปฏิบัติภารกิจของกองเรือยุทธการบรรลุผลส าเร็จ และมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

นิทรรศการ KM กร.กิจกรรมยกย่องชมเชยและมอบรางวัล 

๓. การด าเนินการจัดการความรู้ 

 ๓.๑ นโยบายและวิสัยทัศน์การจัดการความรู้ 



 ๑๔   
 

 ในปี งป.๖๐ กองเรือยุทธการได้จัดประชุมคณะท างานบริหารการจัดการความรู้ของ กร. เพ่ือ

พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ในการจัดการความรู้ของหน่วย ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้ใช้ วิสัยทัศน์การจัดการ

ความรู้ของ กร.ประจ าปี งป.๕๙ ซึ่งได้ก าหนดไว้คลอบคลุมแล้ว โดยอนุมัติวิสัยทัศน์ในการจัดการความรู้ของ

กองเรือยุทธการไว้ ดังนี้ “เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติการทางเรือ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ

ภารกิจของกองเรือยุทธการ และกองทัพเรือ” 

ผบ.ทร. เดินทางตรวจเยี่ยม มบภ.ทร. 

 ๓.๒ แผนการจัดการความรู้ 

  กองเรือยุทธการ ใช้แผนแม่บทการจัดการความรู้ของ ทร. ประจ าปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ และแผนการ

จัดการความรู้ของ ทร. เป็นแนวทางในการจัดท าแผนการจั ดการความรู้ของ กร. โดยในปี  งป.๖๐               

กองเรือยุทธการจัดประชุมคณะท างานบริหารการจัดการความรู้ของ กร. เพ่ือพิจารณาทบทวนการก าหนด

ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายในการจัดการความรู้ของกองเรือยุทธการ ที่ประชุมเห็นชอบให้น ายุทธศาสตร์ และ

เป้าหมายในการจัดการความรู้ในปี งป.๕๙ มาด าเนินการต่อเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการจัดการความรู้ของ

กองเรือยุทธการ โดยก าหนดไว้ ดังนี้ 

 ๑.) ยุทธศาสตร์  

   ๑.๑) พัฒนาก าลังพลให้มีความรู้ด้านการจัดการความรู้เพิ่มมากยิ่งขึ้น 
   ๑.๒) พัฒนากระบวนการและระบบการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
   ๑.๓) พัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้และสามารถเชื่อมโยงกับ

ระบบสารสนเทศของหน่วยอื่นได้ 

 ๒.) เป้าหมาย 

   ๒.๑) ก าลังพลของกองเรือยุทธการมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการความรู้เพ่ิมมาก
ยิ่งขึ้น ทั้งด้านจ านวนและคุณภาพ 
   ๒.๒) กองเรือยุทธการมีมาตรฐานในการจัดการความรู้ที่เป็นระบบ เป็นไปตามกระบวนการ 
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 



 ๑๕   
 

   ๒.๓) กองเรือยุทธการ และหน่วยขึ้นตรงกองเรือยุทธการ มีระบบสารสนเทศที่เป็น ศูนย์
รวมองค์ความรู้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่จัดท าได้จากหน้าเว็บไซต์ และสามารถเชื่อมโยง
กับระบบสารสนเทศของหน่วยอื่นได้ 
  กองเรือยุทธการ จัดให้มีการประชุมคณะท างานฯ เพ่ือพิจารณาก าหนดแนวทางการปฏิบัติและ

แผนการจัดการความรู้ของหน่วย และแจ้งให้หน่วยขึ้นตรงของกองเรือยุทธการทราบ หลังจากนั้น หน่วยขึ้นตรง

ของกองเรือยุทธการจะน าแนวทางและแผนฯ ของกองเรือยุทธการไปก าหนดแผนการจัดการความรู้ของหน่วย 

และสื่อสารให้ก าลังพลของตนทราบและเข้าใจตามล าดับ  

        การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้  

  

แผนแม่บทการจัดการความรู้ กองเรือยุทธการ  

  กองเรือยุทธการ ได้จัดท าแผนแม่บทการจัดการความรู้ของกองเรือยุทธการปี พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๕  

ขึ้นเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ และเป็นแนวทางในการจัดการความรู้ของกองเรือยุทธการในช่วงปี พ.ศ . 

๒๕๖๐–๒๕๖๕ ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น  เพ่ือให้หน่วยขึ้นตรงกองเรือยุทธการได้มีทิศทางในการ

ด าเนินการจัดการความรู้ภายในหน่วยของตนเอง  ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  นโยบาย ภารกิจและหน้าที่ของ

กองเรือยุทธการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ส่งผลให้เกิดการบริหารจัดการองค์ความรู้ของกองเรือยุทธการ

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง 

  แผนแม่บทการจัดการความรู้ของกองเรือยุทธการปี พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๕ จะกล่าวถึง เหตุผลและ

ความจ าเป็นในการจัดการความรู้  หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้  การวิเคราะห์ภารกิ จ  

วิสัยทัศน์ และนโยบายของผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ  รวมทั้งน ากระบวนการมาตรฐานในการสร้างขีด

ความสามารถในการปฏิบัติการทางเรือของกองเรือยุทธการมาเป็นหลักในการด าเนินการ แสดงให้เห็นถึงความ

เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์กองทัพเรือ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๗  และนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ที่มุ่งเน้น

พัฒนาก าลังพลให้มีความรู้ในสาขาปฏิบัติการต่าง ๆ ที่ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการและ



 ๑๖   
 

เทคโนโลยีทางการทหาร  จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าวท าให้ได้ทิศทางการจัดการความรู้ที่จะสามารถบ่งชี้

หัวข้อองค์ความรู้ที่ส าคัญ  เพ่ือพัฒนาให้เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามเป้าหมายที่กองเรือยุทธการก าหนด

ได้อย่างยั่งยืน  

 แนวคิดและหลักการแผนแม่บทการจัดการความรู้ กองเรือยุทธการ 

 การจัดการความรู้  ถือเป็นหัวใจส าคัญที่จะเป็นฐานให้เกิดการพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

อย่างยั่งยืน  โดยใช้เครื่องมือ การจัดการความรู้  (Knowledge Management หรือ  KM ) ซึ่งเป็นการ

รวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ภายในกองเรือยุทธการที่กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็น

ระบบ  เพ่ือให้ทุกคนในกองเรือยุทธการสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้  มีการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้และประสบการณ์ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

 ตามแผนการจัดการความรู้ ทร. ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานของ หน่วยขึ้น

ตรงกองทัพเรือ  ให้จัดท าแผนการจัดการความรู้หน่วย  ซึ่งต้องมีองค์ประกอบคือ การใช้กระบวนการจัดการ

ความรู้ ที่ส่งผลต่อการบรรลุประเด็นยุทธศาสตร์ และการก าหนดเป้าหมายของหน่วยพิจารณาจากพันธกิจ ( 

Core Business ) และการเพ่ิมประสิทธิภาพต่อกระบวนงานหลักของหน่วย และมีกิจกรรมจากกระบวนการ

บริหารจัดการเปลี่ยนแปลงไว้ในแผนเดียวกัน เกิดการยกระดับการจัดการความรู้ของหน่วยสู่ความเป็นเลิศ 

 โดยให้กองเรือยุทธการจัดท าแผนการจัดการความรู้ของตนเอง  กิจกรรมในแผนการจัดการความรู้

จะต้องส่งผลให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best Practice: BP ) ของ ทร. จ านวน ๑ เรื่อง  และองค์ความรู้ที่ได้

จากวิธีการปฏิบัติที่ เป็นเลิศอย่างน้อย ๓ เรื่อง ( อาจเป็นเรื่องที่ท ามาแล้วและมีการปรับปรุง ติดตาม

ความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง ) โดยองค์ประกอบการพิจารณาควรมีแนวทางที่ได้มาจาก  เป็นเรื่ องที่จ าเป็น 

สนับสนุนพันธกิจ วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ในระดับของกองเรือยุทธการ หรือเป็นเรื่องที่มีความส าคัญต่อ

กองเรือยุทธการ 

  

 ดังนั้น แผนแม่บทการจัดการความรู้ของกองเรือยุทธการ  จะเป็นเครื่องมือที่ส าคัญอันหนึ่งที่ช่วย

ก าหนดทิศทางการพัฒนาไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับพันธกิจ วิสัยทัศน์และนโยบาย

ของกองทัพเรือ  ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะ ความสามารถ ความคิด รวมถึงการสร้างบรรยากาศการ

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  เพ่ือพัฒนากองเรือยุทธการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงหรือความเป็นเลิศ (  High 

Performance Organization : HPO ) ต่อไป  รายละเอียดตามเอกสาร แผนแม่บทการจัดการความรู้ของกอง

เรือยุทธการปี พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๕ ( เอกสารที่ส่งมาด้วย )  

 

 
ยุทธศาสตร์กองทัพเรือ ภารกิจ หน้าที่ กองทัพเรือ บทบาทกองทัพเรือ 

วิสัยทัศน์กองทัพเรือ 



 ๑๗   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพแสดงกระบวนการในการด าเนินการวิเคราะห์และจัดท าแผนแม่บท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๓.๓ การบ่งชี้ความรู้   

  ๓.๓.๑ กองเรือยุทธการ ได้จัดประชุมคณะท างานบริหารการจัดการความรู้ของ กร. เพื่อพิจารณา

ก าหนดทิศทางในการจัดท าองค์ความรู้ เพ่ือให้สามารถบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของกองเรือ

ยุทธการ รวมทั้งได้ก าหนดขอบเขตในการจัดการความรู้ของกองเรือยุทธการ ซึ่งในปี งป.๕๙ กร.ได้ ด าเนินการ

จัดท าแนวทางการปฏิบัติงานตามพันธกิจ (CORE BUSINESS) ของ กร. และได้มอบหมายให้ นขต.กร. 



 ๑๘   
 

ด าเนินงานการจัดการความรู้ให้ตอบสนองต่อ พันธกิจ (CORE BUSINESS) ของ กร. ตามที่ กร.ได้มอบหมายให้

  ๓.๓.๒ กองเรือยุทธการ จัดประชุมคณะท างานบริหารการจัดการความรู้ของ กร. เพ่ือพิจารณา

คัดเลือกแนวทางหรือวิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ที่ส่งผลให้การปฏิบัติราชการของกองเรือยุทธการบรรลุผลส าเร็จ

ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของกองเรือยุทธการ และเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานอ่ืนๆ และประชาชน

ทั่วไป โดยใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้ 

 ๑.) เป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับพันธกิจโดยตรงของหน่วย 

 ๒.)ช่วยแก้ปัญหา/พัฒนาประสิทธิภาพในการท างานของหน่วย 

 ๓.)ช่วยลดขั้นตอนลดรอบระยะเวลาในการท างาน 

 ๔.)น าเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการท างาน 

 ๕.)วิธีการที่ริเริ่มใหม่ 

 ๖.)สามารถท าแผนฝังเชิงเปรียบเทียบวิธีการเก่าและใหม่ 

 ๗.)สร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ๘.)สามารถน าไปใช้เป็นมาตรฐานการท างานต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวิเคราะห์หัวข้อองค์ความรู้จากนโยบายหน่วยเหนือ 

 ๓.๓.๓ ผลการประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ การจัดการความรู้เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพ

ของร.ล. อ่างทองให้เป็นเลิศในการบรรเทาสาธารณภัยจากทางทะเล (From The Sea)” เป็นวิธีปฏิบัติที่

เป็นเลิศของกองเรือยุทธการ 

 

 



 ๑๙   
 

 ๓.๔ การสร้างและแสวงหาความรู้ 

 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของกองเรือยุทธการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุผลส าเร็จตาม

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ กองเรือยุทธการ และหน่วยขึ้นตรงกองเรือยุทธการ ได้ด าเนินการ

จัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติตามภารกิจและงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดประชุม สัมมนา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน

แง่มุมต่างๆ ระหว่างผู้ปฏิบัติและผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ เพ่ือให้ได้แนวทางหรือวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับ

น าไปใช้ปฏิบัติราชการจริง และน าบทเรียนและประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติราชการจริง   มาปรับปรุง 

แก้ไขพัฒนา และต่อยอด ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจนได้เป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในที่สุด 

 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสอนงาน 

 ๓.๕ การจัดเก็บความรู้ให้เป็นระบบ  

  ๓.๕.๑ กองเรือยุทธการ ด าเนินการรวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้ที่จัดท าได้ทั้งหมด เป็นส่วนกลาง

ในรูปแบบของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และแผ่นซีดี (CD) ไว้ที่ห้องสมุดกองการฝึก กองเรือยุทธการ ทั้งนี้เพ่ือให้   

ก าลังพลหรือหน่วยงานที่สนใจสามารถติดต่อขอคัดลอกข้อมูลได้ นอกจากนี้ ยังได้น าข้อมูลองค์ความรู้ทั้งหมด

ลงในเว็บไซต์การจัดการความรู้ของ กร. เพ่ือให้ก าลังพลสามารถท าการสืบค้น และดาวน์โหลดไปใช้ได้อ ย่าง

สะดวกและรวดเร็วอีกด้วยปัจจุบันกองเรือยุทธการ ด าเนินการจัดหมวดหมู่องค์ความรู้โดยแยกตามปีที่จัดท า 

  ๓.๕.๒ หน่วยขึ้นตรงกองเรือยุทธการ ด าเนินการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ของหน่วยตน

ที่จัดท าได้ ทั้งในรูปแบบของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารไว้ที่หน่วยตน รวมทั้งน าองค์ความรู้ที่จัดท าได้

ทั้งหมดลงในเว็บไซต์การจัดการความรู้ของหน่วย ทั้งนี้เพ่ือให้ก าลังพลสามารถเข้าถึง ค้นหา และน าไปใช้ได้

อย่างสะดวกและรวดเร็วด้วยเช่นกัน 



 ๒๐   
 

อุปกรณ์ที่ใช้เก็บฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์องค์ความรู้ต่างๆของกร. 

 ๓.๖การประมวลและกลั่นกรองความรู้   

  กองเรือยุทธการ และหน่วยขึ้นตรงกองเรือยุทธการ จัดประชุมและสัมมนาระหว่างผู้ปฏิบัติงานและ

ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เพ่ือให้ได้องค์ความรู้และแนวทางหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ส าหรับน าไปใช้ในการปฏิบัติ

ราชการจริง โดยมีแนวทางในการน าองค์ความรู้และแนวทางหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศที่ ได้ด าเนินการจัดการ

ความรู้ในปี ๖๐ นี้น าไปใช้ปฏิบัติจริงในการฝึกต่างๆของกองเรือยุทธการ รวมถึงการฝึก ทร.๖๐ เพ่ือน าบทเรียน

และประสบการณ์ที่ได้รับ มาปรับปรับปรุง แก้ไข พัฒนา และต่อยอดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจนได้ผลลัพธ์

เป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในที่สุด หลังจากนั้นจะมีก าหนดจัดการประชุมคณะท างานชุมชนนักปฏิบัติแล ะ

ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเพ่ือตรวจสอบความสมบูรณ์ ถูกต้อง และเชื่อถือได้ของข้อมูลองค์ความรู้และวิธีปฏิบัติที่

เป็นเลิศอีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมการและคณะท างานการจัดการความรู้ของหน่วย และของ กร. 

พิจารณาตรวจสอบและอนุมัติให้น าไปใช้ได้ต่อไป 

 ๓.๗ การเข้าถึงความรู้ 

  ก าลังพลของกองเรือยุทธการมีช่องทางในการเข้าถึงองค์ความรู้ที่ต้องการได้หลายช่องทาง ทั้งการ

ติดต่อกับหน่วยงานที่ด าเนินการจัดท าโดยตรง และการติดต่อขอข้อมูลจากห้องสมุดกองการฝึก กองเรือ

ยุทธการ ที่เป็นแหล่งเก็บรวบรวมองค์ความรู้ของกองเรือยุทธการ และนอกจากนี้ยังสามารถสืบค้นและดาวน์

โหลดข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์การจัดการความรู้ของกองเรือยุทธการ และหน่วยขึ้นตรงกองเรือยุทธการได้ หรือ

หากผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเบื้องต้น เช่น หน่วยงานใดจัดท าเรื่องใด และสถานที่จัดเก็บเอกสารองค์ความรู้อยู่ที่

ใด สามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์การจัดการความรู้ของกอง

เรือยุทธการ ในหัวข้อ “คลังความรู้” 



 ๒๑   
 

เว็บไซต์การจัดการความรู้ของกองเรือ

ยุทธการหัวข้อ “คลังความรู้” 

 ๓.๘ การแบ่งปันแลกเปลี่ยน

ความรู้ 

  ๓.๘.๑ กองเรือยุทธการมี

ก า ร เผ ย แ พ ร่  ถ่ า ย ท อ ด  แ ล ะ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ต่างๆ ของ

หน่ วย ในหลายรูป แบบ  เช่ น  จั ด

นิทรรศการการจัดการความรู้ของ กร. ที่จะด าเนินการในระหว่างต้นเดือนก.ค.๖๐  ชุมชนนักปฏิบัติ สัมมนา 

บรรยายพิเศษ ฝึกอบรม และการเรียนการสอนในห้องเรียน เป็นต้น นอกจากนี้  ยังมีการแบ่งปันและ

แลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ อีกด้วย 

  ๓.๘.๒ การเผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ของกองเรือยุทธการ โดยเฉพาะในรูปแบบของการ

ฝึกอบรม ครอบคลุมก าลังพลของกองเรือยุทธการทุกหน่วย ที่มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามารับการฝึกอบรม

ที่ กองการฝึก กองเรือยุทธการ ตามต าแหน่งและแนวทางการรับราชการ อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี 

ก าลังพลของกองเรือยุทธการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ารับการฝึกอบรมที่กองการฝึกกองเรือยุทธการ 



 ๒๒   
 

 

 ๓.๙ การเรียนรู้ 

 ก าลังพลและหน่วยงานของกองเรือยุทธการ ได้น าองค์ความรู้และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศที่จัดท าได้ไป

ใช้ในการปฏิบัติงานจริงตามปกติ จนเกิดการเรียนรู้จากบทเรียนและประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับ น าไปสู่การ

ปรับปรุง พัฒนา ต่อยอดองค์ความรู้เดิม จนเกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ดีและมีประสิทธิภาพ มาก

ยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 

๔. ผลผลิต (ให้เสนอรายละเอียดตามแบบรายงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ – อนุผนวก ๓ ของผนวก ข) 

 กองเรือยุทธการด าเนินงานการจัดการความรู้ตามกระบวนการจัดการความรู้จนเกิดเป็นวิธีปฏิบัติที่เป็น

เลิศตอบสนองต่อวิสัยทัศน์   พันธกิจ และภารกิจของกองเรือยุทธการ โดยได้จัดท าเรื่อง “การเพิ่ม

ประสิทธิภาพของร.ล. อ่างทองให้เป็นเลิศในการบรรเทาสาธารณภัยจากทางทะเล (From The Sea)” 

๕. ผลลัพธ์จากการด าเนินการจัดการความรู้ 

 จากการที่กองเรือยุทธการได้ด าเนินการจัดการความรู้มาอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้เกิดการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ พัฒนา ปรับปรุง ตลอดจนสร้างและแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆ เพ่ือน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งท า

ให้ก าลังพลของกองเรือยุทธการได้รับความรู้ ความเข้าใจ และรับทราบถึงคุณประโยชน์ของการจัดการความรู้

มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ    ที่

เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้การปฏิบัติภารกิจต่างๆ ของกองเรือยุทธการบรรลุผลส าเร็จ และมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับ

และช่ืนชม จากหน่วยงานต่างๆ และประชาชนโดยทั่วไป 

 

 

 

 



 ๒๓   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖. ส่วนเพิ่มเติม แผ่นซีดี (CD) บันทึกข้อมูลหลักฐานการด าเนินการจัดการความรู้ของ กร. ตามรายการ ดังนี้ 

 ๑) ภาพผู้บังคับบัญชาระดับสูงร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ของ กร. 

 ๒) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ของ กร. 

 ๓) ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานบริหารการจัดการความรู้ของ กร. 

 ๔) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานการจัดการความรู้ของ นขต.กร. 

 ๕) ภาพถ่ายสถานที่/พ้ืนที่ส าหรับใช้พบปะเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ กร. 

 ๖) ภาพอุปกรณ์ท่ีใช้เก็บฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์องค์ความรู้ต่างๆของ กร. 

 ๗) ภาพเว็บไซต์การจัดการความรู้ของ กร. 

 ๘) ภาพการใช้งานระบบสารสนเทศในการจัดการความรู้ของ กร. 

 ๙) ภาพการประชุมคณะท างานบริหารการจัดการความรู้ของ กร. 

 ๑๐) เกณฑ์การประเมินผลการจัดการความรู้ของ กร. 



 ๒๔   
 

 ๑๑) แบบประเมินผลการจัดการความรู้ของ กร. 

 ๑๒) ขออนุมัติจัดประชุมคณะท างานบริหารการจัดการความรู้ของ กร ครั้งที่ ๓/๕๙ 

 ๑๓) เกณฑ์การพิจารณารางวัลการจัดการความรู้ของ กร. 

 ๑๔) ภาพกิจกรรมยกย่องชมเชยและให้รางวัลการจัดการความรู้ของ กร. 

 ๑๕) อนุมัติจัดกิจกรรมยกย่องชมเชยการจัดการความรู้ของ กร. 

 ๑๖) อนุมัติวิสัยทัศน์ในการจัดการความรู้ของ กร. 

 ๑๗) รายงานผลการประชุมคณะท างานบริหารการจัดการความรู้ของ กร. ครั้งที่ ๑/๕๙ 

 ๑๘) อนุมัติยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการจัดการความรู้ของ กร. 

 ๑๙) อนุมัติแผนการจัดการความรู้ของ กร. 

 ๒๐) อนุมัติแผนการจัดการความรู้ของ นขต.กร./หน่วยรอง นขต.กร. 

 ๒๑) รายงานผลการประชุมคณะท างานการจัดการความรู้ของ กร. ครั้งที่ ๑/๕๙ 

 ๒๒) ภาพการประชุมคณะท างานบริหารการจัดการความรู้ของ กร. ครั้งที่ ๓/๕๙ 

 ๒๓) รายงานผลการประชุมคณะท างานบริหารการจัดการความรู้ของ กร. ครั้งที่ ๒/๕๙ 

 ๒๔) รายงานผลการประชุมคณะท างานบริหารการจัดการความรู้ของ กร. ครั้งที่ ๓/๕๙ 

 ๒๕) ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานชุมชนนักปฏิบัติต่างๆ 

 ๒๖) ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ 

 ๒๗) ภาพการจัดเก็บเอกสาร และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์องค์ความรู้ของ กร. และ นขต.กร. 

 ๒๘) ภาพคลังความรู้ในเว็บไซต์การจัดการความรู้ของ กร.และ นขต.กร. 

 ๒๙) ค าสั่งแต่งตั้งชุมชนนักปฏิบัติ/คณะกรรมการ/คณะท างานการจัดการความรู้ของ กร. และ นขต.กร. 

 ๓๐) ภาพการประชุมสัมมนาชุมชนนักปฏิบัติ/คณะกรรมการ/คณะท างานการจัดการความรู้ของ กร.และ 

นขต.กร. 

 ๓๑) ภาพการเข้าถึงความรู้ของก าลังพลผ่านระบบสารสนเทศการจัดการความรู้ของหน่วย 

 ๓๒) ภาพการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ 

 ๓๓) ภาพการน าองค์ความรู้และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศไปใช้ในการปฏิบัติงานตามปกติ 

 ๓๔) แบบรายงาน วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของกองเรือยุทธการ เรื่อง “การเพ่ิมประสิทธิภาพของร.ล. อ่างทองให้

เป็นเลิศในการบรรเทาสาธารณภัยจากทางทะเล (From The Sea)” 
  

        ตรวจถูกต้อง 

  น.อ. 

       (วรวุฒิ สุนทรวิจิตร) 



 ๒๕   
 

           หก.กพป.กฝร.    
      เลขานุการคณะท างานบริหารการจัดการความรู้ของ กร. 
 

 

 


