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รายงานผลการด าเนินการการจัดการความรู้ของ กองเรือยุทธการ 
(KMA กร.) 

  กองเรือยุทธการ ได้ก าหนดทิศทาง และเปูาหมายในการด าเนินงานการจัดการความรู้ให้สอดคล้อง
กับการเตรียมความพร้อมของก าลังรบทางเรือ  โดยต้องใช้องค์ความรู้ต่างๆ ตามสาขาปฏิบัติการทางเรือ    
ท าการปรับปรุงทบทวนกระบวนการในการฝึกต่างๆ ในกองทัพเรือ รวมทั้งการฝึกร่วมกับเหล่าทัพ และการฝึก
ผสมกับต่างประเทศ เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการตามยุทธศาสตร์ของ ทร. ขับเคลื่อนให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และมีขีดสมรรถนะสูงได้ต่อไป 

  วิสัยทัศน์ กองทัพเรือ 
“เป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทน าในภูมิภาคและเป็นเลิศในการบริหารจัดการ” 

 การประเมินยุทธศาสตร์ ทร.ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือให้ 
ทร.ได้เสริมสร้างขีดความสามารถก าลังรบที่เหมาะสม และพร้อมปฏิบัติการทั้งสองฝั่งทะเล และสามพ้ืนที่
ปฏิบัติการทัพเรือภาคอย่างสมดุล ตามแนวคิดระดับยุทธศาสตร์ว่า “สองฝั่งมหาสมุทรและสามพ้ืนที่ปฏิบัติการ” 
หรือ “Two Oceans and Three Areas, (OOAAA/Double O Triple A)” ในการนี้ ทัพเรือภาค และ
หน่วยเฉพาะกิจของ ทร. ต้องมีขีดความสามารถ และเครื่องมือที่เพียงพอ ที่พร้อมปฏิบัติภารกิจตั้งแต่ในยาม
ปกติได้ตลอด ๒๔ ชม. ทั้งนี้จึงได้ก าหนดวัตถุประสงค์มูลฐานของ ทร. ๕ ข้อ ดังนี้ 
 ๑. เพ่ือพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ๒. เพ่ือเตรียมก าลังกองทัพเรือ และปูองกันราชอาณาจักร 
 ๓. เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
 ๔. เพ่ือสนับสนุนการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 
 ๕. เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชน  

  ภารกิจ กองเรือยุทธการ 
  กองเรือยุทธการ มีหน้าที่จัดและเตรียมก าลังทางเรือและก าลังทางอากาศ อ านวยการฝึกหน่วย         
ในบังคับบัญชา ให้มีสมรรถภาพและอยู่ในฐานะพร้อมที่จะท าการรบได้ มีผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ      
เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ (อฉก.๒๑๐๐ กองเรือยุทธการ) 

  วิสัยทัศน์ กองเรือยุทธการ 
   “เป็นก าลังทางเรือที่มีความพร้อมรบ และพร้อมปฏิบัติการในทุกภารกิจ” 
  (To become the combat – ready naval force ; able to respond to all mission.)  

  พันธกิจ กองเรือยุทธการ 
   ๑.  จัดเตรียมก าลังทางเรือ อ านวยการฝึกหน่วยในบังคับบัญชา ให้พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
   ๒. ปฏิบัติการทางเรือ ปฏิบัติการทางอากาศ ปฏิบัติการตามล าน้ า และปฏิบัติการสงครามพิเศษทางเรือ 
ตามที่ได้รับมอบหมาย 
   ๓. พัฒนาหลักนิยมและยุทธวิธีการปฏิบัติการทางเรือ ปฏิบัติการทางอากาศ ปฏิบัติการตามล าน้ า 
และปฏิบัติการสงครามพิเศษทางเรือ  
  ๔. สนับสนุนงานเพื่อความมั่นคง การบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือประชาชน 
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โครงสร้างการจัดหน่วย กองเรือยุทธการ 
 กร. มีโครงสร้างการจัดหน่วย แบ่งออกเป็น ๑๓ หน่วยขึ้นตรง และฝุายอ านวยการในกองบัญชาการ 
ตามผังการจัดหน่วย ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

  จากภารกิจ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ของ กร. จะเห็นได้ว่า สมรรถนะหลัก (Core Competency) 
ของ กร. คือ ขีดความสามารถของก าลังทางเรือทุกสาขาการปฏิบัติการทางเรือ และการอ านวยการรบ
ครอบคลุมภัยคุกคามผิวน้ า ทางอากาศ และใต้น้ า เพ่ือปฏิบัติการทางทหาร การควบคุมทะเลตามพ้ืนที่และ
เวลาที่ต้องการได้  ในการที่ ทร.จะมีขีดความสามารถก าลังรบที่เหมาะสม และพร้อมปฏิบัติการทั้งสองฝั่ง
ทะเล สามพ้ืนที่ปฏิบัติการทัพเรือภาคอย่างสมดุล ตามยุทธศาสตร์ ทร.ได้นั้น จ าเป็นจะต้องอาศัยก าลัง       
ทางเรือของ กร. ในขีดความสามารถทุกมิติ และสามารถปฏิบัติได้ทุกภารกิจที่ ทร. สั่งการมอบหมายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ดังนั้น กระบวนการงานหลักของ กร. (Core Business) คือ การเตรียมก าลังทางเรือ ให้มี
ความพร้อม ทั้งในด้านองค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี  เพ่ือส่งมอบก าลังให้กับทัพเรือภาค และหน่วย
เฉพาะกิจของ ทร. ซึ่งก าลังของ กร. นั้นจะต้องได้รับการเตรียมความพร้อมผ่านกระบวนการงานหลักของ กร. 
โดยใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือ และกลไกส าคัญ 

หน่วยขึ้นตรง 

กองเรือยุทธการ  

กองบัญชาการ 

กพ.กร. 

ยก.กร. กบ.กร. 

ขว.กร. 

คป.กร. 

กผช.กร. 

กพร.กร. สสท.กร. 

ธก.กร. 

ตส.กร. 

ธน.กร. 

กง.กร. 

กองเรือตรวจอ่าว กองเรือฟริเกตท่ี ๑ 

กองเรือฟริเกตท่ี ๒ 

กองเรือยกพลขึ้นบก
และยุทธบริการ 

กองเรือยามฝั่ง 

กองเรือด าน้ า กองการบินทหารเรือ 

หน่วยบัญชาการ
สงครามพิเศษ  

ทางเรือ 

กองเรือทุ่นระเบิด 

กองเรือล าน้ า 

กองการฝึก 

กองเรือบรรทุก
เฮลิคอปเตอร์ 

กองสนับสนุน 
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๑. ผู้น า/ผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ 
 ผบ.กร. ได้ก าหนดนโยบายการจัดการความรู้ มุ่งเน้นในเรื่องการปรับปรุงกระบวนการงานหลัก 
ที่ส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วย โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ของ กร. 
มี เสธ.กร. เป็นประธานกรรมการ และผู้บริหารการจัดการความรู้ของหน่วย (Chief knowledge officer : CKO) 
ด าเนินการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาหมายด้านการจัดการความรู้ของ กร. ให้มีความสอดคล้องกับ
แผนแม่บทการจัดการความรู้ของกองทัพเรือปี ๖๒ – ๖๗ และสรุปบทเรียนผลการด าเนินงานตามภารกิจ เพ่ือ
แสวงหาแนวทาง/วิธีการในการปรับปรุงการท างานของหน่วย พัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการความรู้กระจาย
ไปยังหน่วยต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น โดยก าหนดเปูาหมายไว้ให้สามารถน าองค์ความรู้ไปสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 
กร. ได้ เพ่ือให้พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ได้ต่อไป นอกจากนี้ ผบ.กร.ได้สั่ง
การเป็นมติที่ประชุม นขต.กร. ให้หน่วยต่างๆทบทวนองค์ความรู้ปรับปรุงระบบงานและฐานข้อมูล และปรับ
วิธีการท างานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับสถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้น 
 เสธ.กร. (CKO) และคณะกรรมการการจัดการความรู้ของ กร.  ได้วางแผนก าหนดทิศทาง     
แนวทางการด าเนินงานการจัดการความรู้ ให้กับ นขต.กร.ในการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้ก าลังพลใน
หน่วยได้รับรู้ เข้าใจถึงเปูาหมายในการจัดการความรู้ ในการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ของ กร. 
ครั้งที่ ๑/๖๓ ได้มุ่งเน้นให้น าการจัดการความรู้ เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน และการพัฒนาหลักนิยมการ
ปฏิบัติการทางเรือ โดย นขต.กร. และ ฝอ.บก.กร.ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน หรือการฝึกต่าง ๆ 
ให้มีการสรุปบทเรียน ประชุมหารือร่วมกัน เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับ หรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น มาร่วมกันหา
แนวทางปรับปรุง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน ในการนี้ หน.นขต.กร.  ผบ.เรือ และผู้บังคับหน่วยในทุก
ระดับ ได้น านโยบาย แนวทางการจัดการความรู้ ของ กร. ไปสื่อสารถ่ายทอดต่อให้กับก าลังพลในหน่วย ให้เกิด   
การพัฒนาองค์กร ตามกระบวนการการจัดการความรู้อย่างเป็นรูปธรรม  
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 ผบ.กร. และผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ กร. ได้ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้ ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี โดย ผบ.กร.ได้กรุณาเป็นวิทยากรพิเศษ ให้กับก าลังพลเพ่ือเป็นการถ่ายทอด แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ องค์ความรู้ต่าง ๆ จากการรับราชการที่ผ่านมา ในการจัดบรรยายพิเศษการจัดการความรู้ เรื่อง 
“ผู้น ากับการขับเคลื่อนหน่วยงานไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้” ตลอดจน หน.นขต.กร.หน่วยต่างๆ ก็ได้ส่งเสริม
และมีส่วนร่วม ให้เกิดเวที กิจกรรมการจัดการความรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม ในการเตรียมก าลังด้านต่างๆ ของ 
กร. ในกิจกรรมจัดการความรู้ของหน่วยด้วยเช่นกัน 

 
 
 

 
 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง  :  ๑. การประชุมชี้แจงผลการด าเนินงานในปี งป.๖๒ ในการรับหน้าที่ ผบ.กร. 
 ๒. เรื่องสั่งการตามมติท่ีประชุม นขต.กร. 
 ๓. การประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของ กร. ครั้งที่ ๑/๖๓ 
 ๔. การจัดบรรยายพิเศษการจัดการความรู้ โดย ผบ.กร.เป็นวิทยากร 
 ๕. การประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของ นขต.กร. 
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๒. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านการจัดการความรู้  

   กร. โดยคณะกรรมการการจัดการความรู้ของ กร. ได้จัดท าแผนการจัดการความรู้ โดยพิจารณาตาม
ยุทธศาสตร์ ทร.ที่ต้องการให้มีขีดความสามารถก าลังรบที่เหมาะสม และพร้อมปฏิบัติการทั้งสองฝั่งทะเล   
สามพ้ืนที่ปฏิบัติการทัพเรือภาคอย่างสมดุล  เชื่อมโยงกับพันธกิจของ และกระบวนการงานหลักของ กร. 
(Core Business) คือ การเตรียมก าลังทางเรือ ให้มีความพร้อม ทั้งในด้านองค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี 
เพ่ือส่งมอบก าลังให้กับทัพเรือภาค และหน่วยเฉพาะกิจของ ทร.  ให้มีขีดความสามารถทุกมิติ และสามารถ
ปฏิบัติได้ทุกภารกิจที่ ทร. มอบหมาย จึงได้มีกระบวนการรวบรวมข้อมูล ในการวิเคราะห์ช่องว่างทางความรู้ 
(Knowledge Gap) ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การประชุมสัมมนาในเวทีต่างๆ ข้อมูลผลการด าเนินการการ
จัดการความรู้ในปีที่ผ่านมา ว่ามีสิ่งใดที่ต้องพัฒนาปรับปรุง ข้อมูลผลการฝึกองค์บุคคล ยุทธวิธีกองเรือ      
กองการบิน และหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ ของ กร. ประจ าปี งป.๖๓  เพ่ือมาวิเคราะห์ขีดความสามารถ 
ของก าลังพล ยุทโธปกรณ์ ยุทธวิธีและองค์ความรู้ที่หน่วยต่างๆ  จะต้องเตรียมความพร้อม ผ่านกระบวนการ
ในการจัดการความรู้ เพ่ือส่งก าลังให้หน่วยใช้ก าลังตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีต่อไป โดยได้จัดท า        
เป็นแผนการจัดการความรู้ของ กร.ประจ าปี งป.๖๓ และอยู่ในระหว่างdkiจัดท าร่างแผนแม่บทการจัดการความรู้
ของ กร. ปี ๖๓ – ๖๗ ให้สอดคล้องกับร่างยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน KM ของ ทร. ปี ๖๓ – ๖๗ รวมทั้งแนวทาง
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพ่ือทบทวน ปรับปรุงแนวความคิดการประเมินความ
พร้อมรบ สร้างความรู้ความเข้าใจให้ นขต.กร. ได้มีแนวทาง และเปูาหมายในการด าเนินการการจัดการ
ความรู้เป็นไป ในทิศทางเดียวกันในระยะ ๕ ปี 
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 คณะกรรมการการจัดการความรู้ของ กร. ได้จัดท าแผนการจัดการความรู้ของ กร.ประจ าปี งป.๖๓ 
(KM Action Plan) และได้ถ่ายทอดให้ นขต.กร. ในการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ครั้งที่ ๑ 
และครั้งที่ ๒ เพ่ือให้ นขต.กร. และหน่วยต่างๆ ใช้เป็นแนวทางการด าเนินการการจัดการความรู้ของหน่วย
ต่อไป ในการนี้ นขต.กร. ก็ได้จัดท าแผนการจัดการความรู้ของหน่วย และถ่ายทอดไปยังหน่วยรอง เพ่ือไปสู่
ระดับผู้ปฏิบัติได้อย่างทั่วถึง โดยมีกิจกรรมการจัดการความรู้ และได้ก าหนดตัวชี้วัดส าคัญ ค่าเปูาหมาย ดังนี้ 

ตัวชี้วัดส าคัญ และค่าเปูาหมายที่ต้องการ 

ล าดับ ตัวชี้วัดส าคัญ ค่าเปูาหมาย หมายเหตุ 

๑ ร้อยละของผลการตรวจประเมินการจดัการความรูใ้นปี งป.๖๓
ตามเกณฑ์ที ่ทร.ก าหนด 

มากกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 

 

๒ จ านวนผู้ส่งเสริมการจัดการความรู้ของหน่วยใน กร.ที่ได้รับ
การพัฒนาตนเอง 

ไม่น้อยกว่า ๔๐ คน ประมาณหน่วยละ    
๓ คน 

๓ จ านวนการจัดท าหัวข้อความรู้ และแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) ตามกระบวนงานหลักของหน่วย นขต.กร. 

๓ หัวข้อความรู้ และ
๑ BP 

 

๔ ร้อยละหัวข้อความรู้ย่อย ที่ถูกจัดเก็บ เป็นคลังความรู้ทาง
ระบบสารสนเทศของ กร. 

มากกว่า 
ร้อยละ ๖๐ 
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 ในการนี้คณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้ ผบ.กบฮ. โดยคณะท างานประสานการจัดการความรู้ กร. 
ติดตามผลการด าเนินงาน โดยจัดการประชุมในวงรอบตามแผนฯ จ านวน ๓ ครั้ง  และจัดคณะไปตรวจเยี่ยม
การด าเนินงานที่หน่วยระดับ นขต. และหน่วยเรือ เพ่ือประสานงานในกิจกรรมการจัดการความรู้  ให้
ข้อเสนอแนะ และติดตามประเมินผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ตามตัวชี้วัดส าคัญและค่าเปูาหมายให้
เกิดความส าเร็จตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ และรายงานเสนอต่อคณะกรรมการการจัดการความรู้  กร.ต่อไป       
ทั้งนี้ นขต.กร.ก็ได้จัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ของหน่วย เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานของ
หน่วยรองในทุกระดับอีกด้วย 

 

 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง  :  ๑. การประชุมสรุปผลการฝึกองค์บุคคล ยุทธวิธีกองเรือ ประจ าปี ๖๓ 
 ๒. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท าร่างแผนแม่บทการจัดการความรู้ของ กร.  
 ปี พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ 

 ๓. แผนการจัดการความรู้ของ กร.ประจ าปี งป.๖๓ และของ นขต.กร. 
 ๔. การประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของ กร. ครั้งที่ ๑ และ ๒/๖๓ 
 ๕. การประชุมคณะท างานประสานการจัดการความรู้ของ กร.  
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๓. การจัดการความรู้ที่มุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
    ๓.๑ การวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
Steak Holder 

หน่วยเจ้าของ
บริการ 

Owner Process 

ผู้รับบริการ 
Customer 

 
 
 
 
 

 
กองเรือยุทธการ 
 
 
 
 
 
 

หน่วยใช้ก าลัง 
 

ศปก.ทร. ทรภ.ต่างๆ  
กปช.จต. นรข. และ

หน่วย ฉก.ต่างๆ 
 

 
 

 
 
 ๓.๒ การติดตามผลลัพธ์/ความพึงพอใจ และรับข้อมูลของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 กร. ได้ทบทวนความต้องการของหน่วยผู้รับบริการ และหน่วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ ศปก.ทร. 
ทรภ. นรข. และ ศรชล. ที่ได้ส่งมอบก าลัง ของ กร. ไปปฏิบัติราชการ โดยการเชิญผู้แทนเข้าร่วมประชุม นขต.กร. 
และการประชุมนายทหารพรรคกลิน และหน่วยเทคนิคในทุก ๆ เดือนด้วยทุกครั้งเพ่ือรับทราบข้อมูลข้อขัดข้อง 
ข้อเสนอแนะ ร่วมหารือในประเด็นที่หน่วยผู้รับบริการต่างๆ เสนอมา รวมทั้งเรื่องที่ผู้บังคับบัญชาได้ให้
ความส าคัญ เพ่ือน าไปใช้ในการก าหนดแผนการจัดการความรู้ ปรับปรุงกระบวนการในการเตรียมก าลังให้พร้อม 
มีขีดความสามารถทางเรือตามที่ผู้รับบริการต้องการต่อไป รวมทั้ง ผบ.กร. และ นขต.กร.ได้จัดคณะไปตรวจ
เยี่ยมหน่วย และก าลังพลที่ปฏิบัติราชกับหน่วยเฉพาะกิจต่างๆ นอกจากเป็นการบ ารุงขวัญก าลังพลแล้ว       
ยังเป็นการติดตามผลลัพธ์ได้รับข้อมูลจากหน่วยรับมอบก าลังจาก กร.รับทราบถึงปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้อง
ในพ้ืนที่ปฏิบัติการจริง นอกจากนี้ กร.ได้มีแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการผ่านช่องทางระบบ
สารสนเทศ สสท.พอน.กร.(https://10.106.130.4/index.php) โดยผู้บังคับบัญชาใน กร. สามารถตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติ/การฝึก อุปสรรคข้อขัดข้อง และการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ โดยระบบจะเก็บรวบรวมข้อมูล
ต่างๆ เพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการส่งมอบก าลังของ กร. ไปปฏิบัติราชการกับหน่วยผู้รับบริการ 
และมาก าหนดแผนการจัดการความรู้ ปรับปรุงกระบวนการฝึก และเตรียมก าลังทางเรือของ กร.ต่อไป 
 

 

การเตรียมก าลัง 

 

 นขต.กร. นขต.ทร
. 

ทร. หน่วยงาน
ภายนอก 

ประชาชน 

  ก าลังทางเรือที่มีความพร้อม 

การสนับสนุน 

https://10.106.130.4/index.php
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เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง  :  ๑. ข่าวเชิญประชุม นขต.กร. 
 ๒. ข่าวเชิญประชุมนายทหารพรรคกลิน และหน่วยเทคนิค  
 ๓. การตรวจเยี่ยมหน่วยที่ปฏิบัติราชการ ทรภ. และ นรข. 
 ๔. ข้อมูลระบบสารสนเทศ สสท.พอน.กร. 

๔. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

 กร. ได้ก าหนดตัวชี้วัดที่ส าคัญไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ กร. ในการพัฒนากระบวนการ    
ในการเตรียมก าลังของ กร. ซึ่งสอดคล้องกับแผนการจัดการความรู้ที่ กร.ได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 
 ๑. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ กร. ได้ก าหนดค่าความพร้อมรบในการเตรียมก าลังของ กร. คือ 
  ๑.๑) ความส าเร็จในการเตรียมก าลังปูองกันประเทศ และรักษาความม่ันคงภายในโดยใช้ก าลัง ทร. 
  ๑.๒) การขยายขีดความสามารถของ กร. โดยมีเปูาหมายที่ต้องการ ร้อยละ ๙๐ 
 ๒. แผนการจัดการความรู้ประจ าปี งป.๖๓  ได้ก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินการ ดังนี้ 
   ๒.๑) ให้หน่วยก าหนดทีมงาน และมีแผนการจัดการความรู้ของหน่วย     
  ๒.๒) ให้ผู้บังคับบัญชาในทุกระดับ เป็นแบบอย่างที่ดีส่งเสริมการจัดการความรู้   
  ๒.๓) มีผลการตรวจประเมินตามเกณฑ ์ทร. ได้มากกว่าร้อยละ ๘๐  
  ๒.๔) นขต.กร. มีหัวข้อความรู้ตามกระบวนงานหลักของหน่วย อย่างน้อย ๓ หัวข้อความรู้     
  ๒.๕) นขต.กร. น าหัวข้อองค์ความรู้มา ทบทวนปรับปรุงกระบวนการ เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) ๑ กระบวนการ ต่อหน่วย      
  ๒.๖) กร. จัดท าคลังความรู้ทางระบบสารสนเทศ ๑ ระบบ เพื่อจัดเก็บหัวข้อความรู้ย่อย     
  ๒.๗) กร. มีการจัดท าแผน/แนวทางพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ กร. 

กระบวนการจัดการความรู้ 
 กร. มกีารบ่งชี้ สร้าง และแสวงหาความรู้ที่ส าคัญ ที่ได้มาจากการประเมินขีดความสามารถในการฝึก
องค์บุคคลฯ ประจ าปี ตามสาขาปฏิบัติการทางเรือ เช่น ขีดความสามารถในการเดินเรือ การค้นหา พิสูจน์ทราบ 
การใช้อาวุธของเรือในแต่ละล า และน ามาวิเคราะห์ร่วมกับภารกิจที่ก าลังทางเรือได้รับมอบหมาย ท าให้ทราบ
องค์ความรู้    ที่  ต้องการเกิดเป็นหัวข้อการจัดการความรู้ของ กร.  ยกตัวอย่าง เช่น การจัดการความรู้ เรื่อง 
หลักนิยมการเคลื่อนก าลังจากเรือสู่ฝั่ง และมีการปรับปรุงหลักนิยมการปราบเรือด าน้ า และการปูองกันภัยทาง
อากาศ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือตอบสนองต่อการปฏิบัติการทางเรือที่เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีในปัจจุบัน  
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 กร. มีการใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ที่หลากหลาย ตามลักษณะของกลุ่มเปูาหมาย และวิธีการ
เรียนรู้ในหลายรูปแบบ เช่น  
 ๑) การท า Work Breakdown Structure ส าหรับการก าหนดหัวข้อส าคัญในการวิเคราะห์ความรู้ใน
แต่ละขีดความสามารถเพ่ือให้สัมพันธ์ สอดคล้องกับความพร้อม และข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
 ๒) พ่ีสอนน้อง เนื่องจากก าลังพลของ กร. ส่วนใหญ่จะปฏิบัติงานในเรือ มีแนวทางรับราชการที่
ชัดเจน จึงมีการถ่ายทอดความรู้กันเป็นล าดับ เช่น ผบ.เรือ มีการถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับเรือ ให้กับ ตร. ตห. 
การบันทึกภาพถา่ย วีดีโอเพ่ือเก็บไว้ทบทวน หรือสอนรุ่นน้อง ยกตัวอย่างเช่น การถอดประกอบปืน การแก้ไข
ข้อขัดข้องทั่วไปของเครื่องจักรกล และการเทียบเรือ การน าเรือเข้าร่องน้ า  
 ๓) การจดบันทึกบทเรียนที่ได้รับจากการปฏิบัติต่าง ๆ (One Point Lesson : OPL) ก่อนการฝึก มี
การท า Before Action Review : BAR หลังการฝึกท า After Action Review : AAR  
 ๔) ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เช่น การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ฯ เพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักนิยม ยุทธวิธี 
ให้ทันสมัยต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป  
 ๕) มีแผนงานการแสดงผลงาน Best Practice ของ นขต.กร. เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
มีการให้รางวัล เพ่ือเกิดการมุ่งมั่นในการด าเนินกิจกรรม  
 ๖) การเผยแพร่ความรู้ลงในบทความ นิตยสารกระดูกงู เกี่ยวกับความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
รวมถึงบทเรียนในอดีต เพ่ือให้ก าลังพลได้ศึกษาต่อไป  
 ๗) การน าระบบมาตรฐานการทดสอบก าลังพล ( PQS ) มาใช้ทดสอบความรู้ตามขีดสมรรถนะให้
ก าลังพลของ กร. มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  
 ๘) การเผยแพร่ต ารา/เอกสารต่าง ๆ ไว้ในเว็ปไซต์ของ กฝร. เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงความรู้ 
 
 กร. ได้มีการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ โดยการจ าแนกการจัดการความรู้ตามกระบวนการหลัก 
แบ่งเป็นตามขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางเรือ ในแต่ละ นขต.กร. โดยจัดท ากระบวนการที่เป็น
มาตรฐานของ กร. จ านวน ๑๕ เล่ม ๓๘ กระบวนการ เพื่อน าไปใช้ในการปฏิบัติงานและการฝึกต่างๆ ของ กร.  
 - กตอ. กระบวนการลาดตระเวนด้วยเรือผิวน้ า การรักษาแหล่งเศรษฐกิจส าคัญในทะเล การรบผิวน้ า  
 - กฟก.๑ การปราบเรือด าน้ า การโจมตีฝั่งจากเรือผิวน้ า การคุ้มกันเรือ HUV จากภัยคุกคาม ๓ มิต ิ
 - กฟก.๒ การปูองกันภัยทางอากาศเป็นพื้นที่ในทะเล การโจมตีผิวน้ าด้วยหมวดเรือโจมตี 
 - กบฮ. การบัญชาการรบในทะเล การอ านวยการรบร่วม ทร. – ทอ. 
 - กดน. การปฏิบัติการเรือด าน้ าและสนับสนุนการฝึกปราบเรือด าน้ า 
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 - กทบ. การปฏิบัติการสงครามทุ่นระเบิด การปฏิบัติการส ารวจและรวบรวมข้อมูลทางยุทธการ
บริเวณช่องทางเข้าออกและพ้ืนที่จอดเรือของฐานทัพ/ท่าเรือส าคัญ การสนับสนุนการค้นหาและก าหนดต าบล
ที่วัตถุใต้น้ าและเป็นอันตรายต่อการเดินเรือ 
 - กยพ. การปฏิบัติการสะเทินน้ าสะเทินบก การส่งก าลังบ ารุงในทะเล การบรรเทาสาธารณภัยใน
ทะเล การขจัดคราบน้ ามัน และการกู้ซ่อม 
 - กยฝ. การบังคับใช้กฎหมายในทะเลและการตรวจค้น การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลบริเวณ
ชายฝั่ง การปูองกันแหล่งเศรษฐกิจส าคัญบริเวณชายฝั่ง การควบคุมเรือพาณิชย์ในสถานการณ์วิกฤต 
 - กลน. การฝึกและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการตามล าน้ า การเตรียมความพร้อม การถวาย
ความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ และ รปภ.บุคคลส าคัญทางน้ า 
 - กบร. การลาดตระเวนพิสูจน์ทราบด้วยอากาศยาน การโจมตีเรือผิวน้ าด้วยก าลังอากาศนาวี 
 - นสร. การลาดตระเวนพิเศษเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ การปฏิบัติการสงครามพิเศษเพ่ือ
สนับสนุนการยุทธสะเทินน้ า การปฏิบัติการสงครามนอกแบบเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร การ
ปฏิบัติการพิเศษ การต่อต้านการก่อการร้าย 
 - กฝร. กระบวนการการจัดท า ปรับปรุง พัฒนา การฝึก/ศึกษา/อบรม ในขีดความสามารถตามสาขา
ปฏิบัติการทางเรือ กระบวนการตรวจและประเมินผลการฝึก กระบวนการจัดท า/พัฒนา/รวบรวม เอกสาร/
คู่มือ/ต ารา และรูปแบบการฝึก 
 อีกทั้งมีการจ าแนกโครงสร้างความรู้การปฏิบัติการทางเรือตาม มาตรฐานการทดสอบก าลังพล กร. 
โดยแบ่งออกเปน็ ๘ กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานเดินเรือ การเรือ /กลุ่มงานยุทธการและสื่อสาร ๑ และ ๒ /กลุ่ม
งานการอาวุธ /กลุ่มงานการบิน พลาธิการและแพทย์ /กลุ่มงานช่างกล /กลุ่มงานปูองกันความเสียหาย /   
กลุ่มงานอากาศนาวี  ในการนี้ได้ก าหนดให้ นขต.กร. แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญตามสาขาปฏิบัติการทางเรือ เพ่ือท า
หน้าที่ประมวลกลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนขององค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้        
ในหลายรูปแบบ รวมทั้งให้ค าปรึกษาในการจัดการความรู้ของหน่วย เช่น คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ ในการจัดท า
หลักนิยมการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่าง ๆ การแต่งตั้ง ผบ.เรือ เป็นผู้เชี่ยวชาญ คู่มือการทดสอบก าลังพลใน
ต าแหน่งในเรือ รวมทั้ง กฝร. ก็มีผู้เชี่ยวชาญองค์ความรู้กลุ่มต่างๆ เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง 
ครบถ้วน ในการจัดท าหลักนิยม และคู่มือทดสอบ PQS ของ นขต.กร. ที่ได้จัดท าขึ้นอีกด้วย 
 กร.  ได้ก าหนดช่องทางการเข้าถึงองค์ความรู้ ให้ได้อย่างรวดเร็วผ่านระบบสารสนเทศต่างๆ      
ตามลักษณะของ เอกสาร  เช่ น  เอกสาร อ้าง อิง  ความรู้ ทั่ ว ไปและ อทร .จะเก็บ ไว้ ใน เ ว็บ ไซต์  
http://www.fleet.navy.mi.th/ftc/index1.php หัวข้อ ต ารา กฝร. ส่วนเอกสาร ที่ก าหนดชั้นความลับ จะ
มีเบอร์ติดต่อกับ จนท.รับผิดชอบ เพ่ือให้สามารถขอเอกสารได้โดยตรง และองค์ความรู้แนวปฏิบัติที่เป็น เลิศ
ของ นขต.กร.ต่างๆ จะสามารถเข้าถึงในเว็บไซต์ http://www.fleet.navy.mi.th/ftc/km/kmlist.php     
อีกทั้งยังได้จัดท าพ้ืนที่เก็บข้อมูลออนไลน์คู่มือมาตรฐานการทดสอบก าลังพล กร.(PQS Drive) ส าหรับให้    
ก าลังพลเข้าถึงได้ง่ายน าความรู้ไปใช้สนับสนุนการท างาน และพัฒนาความรู้ของตนเองต่อไป 
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 นขต.กร. ได้มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหลายรูปแบบ อาทิเช่น ได้แจกจ่ายองค์ความรู้
กระบวนการที่เป็นมาตรฐานของ กร.ทั้ง ๓๘ กระบวนการ ให้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการฝึก หรือปฏิบัติการ
ร่วมกัน กับมีเวทีการประชุม การจัดแสดงผลงานแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของ นขต.กร. เพ่ือศึกษาแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในเวที กิจกรรมการจัดการความรู้ในรูปแบบ
ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) ระหว่างกองเรือต่างๆ  เพ่ือสร้างนวัตกรรมส าหรับตอบสนองต่อการเตรียมก าลังด้าน
ต่าง ๆ ของ กร. และน าไปแบ่งปัน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างกองเรือ เช่น การน าข้อมูลส าหรับการ พัฒนา
หลักนิยมการเคลื่อนก าลังจากเรือสู่ฝั่งด้วยเรือยกพลขึ้นบกแบบอู่ลอย อีกท้ังยังเป็นข้อมูลในการวางแผนให้กับ
ก าลังของ กบร. นสร. นย. และ สอ.รฝ. เพื่อปฏิบัติการร่วมกันได้อีกด้วย 

กร. ได้เรียนรู้ในการน าองค์ความรู้ และแนวทางหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศที่เคยด าเนินการจัดการ
ความรู้ในแต่ละปีมาต่อยอด น าไปใช้ในการฝึกต่าง ๆ ของ กร. รวมถึงการฝึก ทร.๖๓ เพ่ือน าบทเรียนและ
ประสบการณ์ท่ีได้รับมาปรับปรับปรุง แก้ไข พัฒนา และต่อยอด ตรวจสอบความสมบูรณ์ ถูกต้อง และเชื่อถือได้ 
ด้วยชุมชนนักปฏิบัติและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง ตามกระบวนการการจัดการความรู้ ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นจนได้ผลลัพธ์เป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในที่สุด ตลอดจนได้น าหัวข้อองค์ความรู้ทีเคยท าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง เช่น การน าองค์ความรู้ในเรื่องอากาศยานไร้คนขับของ กยฝ. ไปใช้ช่วยค้นหา รปม.ต้องสงสัยที่
กระท าผิดในทะเล ระหว่างที่เรือปฏิบัติราชการ ทรภ. การพัฒนาหลักนิยม ในการปฏิบัติการเคลื่อนก าลังสู่ฝั่ง
ระหว่างเรือยกพลขึ้นบก กับ อากาศยาน ชุดปฏิบัติการพิเศษ  และก าลังยานรบต่างๆ ของ นย. และ สอ.รฝ. ไปใช้
ในทดสอบการฝึกต่างๆ ท าให้การปฏิบัติการทางทหารมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

เอกสารหลักฐานอ้างอิง : ๑. สรุปตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ของ กร.  
 ๒. แผนการจัดการความรู้ของ กร. ประจ าปี งป. ๒๕๖๓ 
 ๓. การประชุมสรุปผลการฝึกองค์บุคคล ยุทธวิธี กร.ประจ าปี ๖๓ 

  ๔. การประชุมก่อนการฝึก และหลังการฝึกองค์บุคคล ยุทธวิธีประจ าปี ของ นขต.กร. 
  ๕. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าและปรับปรุงเอกสารทางยุทธวิธี หลักนิยมของ กร. 
  ๖. เว็บไซต์ คลังต ารา กฝร. http://www.fleet.navy.mi.th/ftc/index1.php 
  ๗. บันทึกฯ อนุมัติเอกสารกระบวนการที่เป็นมาตรฐานของ กร. 
  ๘. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท าคู่มือมาตรฐานการทดสอบก าลังพลของ กร. 

http://www.fleet.navy.mi.th/ftc/index1.php


หน้า ๑๔ ของ ๒๒ หน้า 
 
 

๕. การมุ่งเน้นบุคลากรด้านการจัดการความรู้ 
  ๕.๑ กร.ได้ก าหนดโครงสร้างหน่วยงาน/ทีมงาน เป็นค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะท างาน
เพ่ือรับผิดชอบการด าเนินการการจัดการความรู้ และมีหน้าที่ของทีมงานในทุกระดับของหน่วยที่สอดคล้องกัน
อย่างชัดเจน รวมทั้งใน นขต.กร. ก็ยังได้มีการก าหนดทีมงานด้านการจัดการความรู้ ไปจนถึงเป็นชุมชน       
นักปฏิบัติ โดยมีผู้บริหารการจัดการความรู้ของหน่วย (CKO) ผู้ประสานการจัดการความรู้ของหน่วย (KM Co) 
และผู้ส่งเสริมการจัดการความรู้ (KM Fa) ในหน่วยแต่ละระดับของ กร. ดังนี้ 
  - คณะกรรมการการจัดการความรู้ของ กร. มีหน้าที่ ก าหนดแนวทาง และเปูาหมายในการจัดการ
ความรู้ ขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของ กร. ให้สอดคล้องเป็นไปตามแนวทางของ ทร. 
  - คณะท างานประสานการจัดการความรู้ของ กร. มีหน้าที่  ประสานงานกับ ทร.เสนอแนะแนว
ทางการด าเนินงาน และอ านวยการให้เป็นไปตามแผนการจัดการความรู้ของ กร. รวมทั้งประสาน ก ากับดูแล 
แนะน าการด าเนินการการจัดการความรู้ของ นขต.กร.ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  - คณะกรรมการการจัดการความรู้ของ นขต.กร. และหน่วยขึ้นตรงลงไปจนถึงระดับของเรือประเภท
ต่างๆ  กองบิน และฝูงบิน 
 

        
          

  ๕.๒ กร. สนับสนุนการพัฒนาก าลังพล ให้เห็นถึงความส าคัญ และมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
การจัดการความรู้ โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนการจัดการความรู้ประจ าปี งป.๖๓ ได้จัดการบรรยายอบรม 
ทั้งในระดับของ กร.และ นขต.กร. จ านวน ๑ ครั้ง และจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการสร้าง และพัฒนา
ศักยภาพ KM Fa ของ กร. แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19 )      
จึงท าการเลื่อนการจัดสัมมนาฯ ไปในเดือน ส.ค.๖๓ ตลอดจน ได้จัดส่งก าลังพลของหน่วยเข้าร่วมกิจกรรมอบรม
สัมมนาฯ ของคณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ ทร.ในทุกครั้ง และน ากลับมาถ่ายทอดให้กับก าลังพลของ
หน่วย ในการจัดการประชุมคณะกรรมการ / คณะท างานประสานการจัดการความรู้ เพ่ือให้มีความเข้าใจไปใน
ทิศทางเดียวกัน และพัฒนาให้เป็นผู้ส่งเสริมการจัดการความรู้ (KM Fa) ของหน่วยต่อไป 
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  ๕.๓ กร.ไดส้นับสนุน ส่งเสริม จูงใจให้ก าลังพลมีส่วนร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ของหน่วย ดังนี้ 
  - ส่งเสริมให้ก าลังพลของหน่วยในระดับต่างๆ ได้ด าเนินการรวบรวมองค์ความรู้จากการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยตรง และให้ก าลังพลที่ได้ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลานาน ถ่ายทอดประสบการณ์ 
ในรูปแบบเป็นพ่ีเลี้ยงสอนการปฏิบัติงาน แนะน าให้ความรู้ ควบคู่กับกระบวนการพัฒนาก าลังพลในหลักสูตร
ต่างๆ ของ กร. ตามโครงการฝึก ศึกษา อบรมประจ าปีของหน่วยต่อไป  
  - ส่งเสริมให้ก าลังพลจัดท าเอกสารรับส่งหน้าที่ หรือคู่มือประจ าต าแหน่งของตนเอง และคู่มือ
การปฏิบัติงานของอุปกรณ์ต่างๆ ในเรือและยุทโธปกรณ์อ่ืนๆ น าความรู้ที่มีในตัวบุคคลมาท าเป็นรูปแบบ
เอกสาร โดยรวบรวมเรียบเรียงองค์ความรู้ที่ได้ จากการประชุมก่อน และหลังการฝึกหรือการปฏิบัติงาน   
(BAR / AAR) จัดท าเป็นหัวข้อผ่านการใช้เครื่องมือการจัดการความรู้จัดท าเป็นหัวข้อผ่านการใช้เครื่องมือ    
การจัดการความรู้ต่างๆ ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice)  ในระดับหน่วยผู้ปฏิบัติ 
เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน และสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
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  - กร.มีแผนการจัดกิจกรรม "งานนิทรรศการการจัดการความรู้ กร." โดยจะประเมินผลงานการ
จัดการความรู้ของ นขต.กร. รวมทั้งมีกิจกรรมยกย่องชมเชยและให้รางวัล เพ่ือกระตุ้นก าลังพลในทุกระดับชั้น 
มีส่วนร่วม มุ่งมั่น ให้ความร่วมมือต่อกิจกรรมการจัดการความรู้ของหน่วย อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของก าลังพล และสามารถน าเอาองค์ความรู้นี้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ แต่เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19 )  จึงได้พิจารณายกเลิกการกิจกรรมในปีนี้ 
  ๕.๔ กร.ได้มอบหมายให้ นขต.กร. ซึ่งแบ่งเป็นกองเรือตามประเภท กองการบิน หน่วยสงคราม
พิเศษทางเรือ และหน่วยการฝึกศึกษา ก าหนดผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน โดยครอบคลุมขีดสมรรถนะหลัก   
ตามสาขาปฏิบัติการทางเรือต่างๆ ของ กร. ในการตรวจสอบความครบถ้วน และความถูกต้องขององค์ความรู้
ในสาขาต่างๆ ตลอดจนรวบรวมข้อมูลไปด าเนินการจัดท ามาตรฐานการทดสอบก าลังพลของ กร. (PQS)     
เพ่ือน าไปทดสอบก าลังพลของ กร. ตามต าแหน่งที่ได้รับการบรรจุ โดยเป็นตัวชี้วัดขีดสมรรถนะด้านความรู้
ตามต าแหน่งหน้าที่ ส่งผลท าให้ก าลังพลในหน่วยมีความรู้ความสามารถ ความช านาญในการท างานเพ่ิมขึ้น 
และได้น าองค์ความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป  

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง  :  ๑. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ของ กร. 
 ๒. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานประสานการจัดการความรู้ของ กร. 
 ๓. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ของ นขต.กร. 
 ๓. การจัดบรรยาย อบรมเรื่องการจัดการความรู้ของ กร.  
 ๔. แนวทางการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ของ กร. งป. ๖๓ 
 ๕. คู่มือประจ าต าแหน่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน 
 ๖. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท าคู่มือมาตรฐานการทดสอบก าลังพลของ กร. 
 ๗. ค าสั่งแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญในแตส่าขาปฏิบัติการทางเรือของ นขต.กร. 
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๖.การมุ่งเน้นการจัดการความรู้ ในกระบวนการปฏิบัติงาน 

   กระบวนการงานหลักของ กร. (Core Business) คือ การเตรียมก าลังทางเรือ ให้มีความพร้อม      
ทั้งในด้านองค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี เพ่ือส่งมอบก าลังให้กับทัพเรือภาค และหน่วยเฉพาะกิจของ ทร.
ผ่านการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เป็นกระบวนการย่อย และกระบวนการสนับสนุนจากฝุายอ านวยการ และ
จากหน่วยอ่ืนๆ ใน กร. โดยได้ก าหนดเปูาหมาย และแนวทางในการจัดการความรู้ให้ นขต.กร. ด าเนินการ
จัดการความรู้ตามกระบวนการหลักสาขาปฏิบัติการทางเรือของหน่วย และตามความต้องการของผู้รับบริการ
เพ่ือให้การเตรียมก าลังทางเรือ บรรลุตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจของ กร. 
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   กระบวนการเตรียมก าลังด้านองค์บุคคล เมื่อได้รับนโยบายความต้องการของก าลังพลของ กร. และ
ได้รับการบรรจุก าลังพลลงอัตราในส่วนของ กร. จ าเป็นจะต้องได้รับการพัฒนาก าลังพลนั้นตามต าแหน่ง
หน้าที่ ในการฝึก การศึกษาอบรมเพ่ิมเติมตามหลักสูตรตามแนวทาวรับราชการ และหลักสูตรอ่ืนๆ ตามสาขา
การปฏิบัติการทางเรือ โดยมี กฝร. หน่วยรับผิดชอบหลัก และได้ด าเนินการจัดการความรู้ ซึ่งได้ปรับปรุง 
พัฒนาการฝึก ศึกษา อบรมในหลักสูตรต่างๆ  เพ่ือพัฒนาก าลังพลให้มีขีดความสามารถตอบสนองต่อการ
ปฏิบัติการทางเรือในทุกมิติ เป็นไปตามทฤษฎี หลักนิยม และแนวทางปฏิบัติที่ก าหนด ตลอดจนใน นขต.กร. 
อ่ืนๆ ก็ได้ด าเนินการจัดการความรู้ในระดับผู้ปฏิบัติตามต าแหน่งหน้าที่ รวบรวมปัญหาข้อขัดข้องมาปรับปรุง
กระบวนการท างาน ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนกัน เช่น กดน.กร.ได้จัดท ากระบวนการจัดการข้อมูลในห้องฝึก    
ศูนย์ยุทธการเรือด าน้ า เพ่ิมประสิทธิภาพก าลังพลชุดศูนย์ยุทธการเรือด าน้ าในการปฏิบัติงาน  กลน.กร.ได้
จัดท ากระบวนการถวายความปลอดภัยและการจัดการจราจรทางน้ า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้ก าลังพล
สามารถปฏิบัติงานการถวายความปลอดภัยทางน้ าได้ครบถ้วนอย่างไม่มีข้อบกพร่อง ทั้งนี้ก าลังพลจะได้รับ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือการพิจารณาความเหมาะสมการบรรจุในต าแหน่ง เพ่ือให้ได้ องค์บุคคลที่มี
ความพร้อมตามขีดสมรรถนะต่อไป  

 
 
กระบวนการเตรียมก าลังด้านองค์วัตถุ เมื่อได้รับนโยบายในการจัดหาองค์วัตถุใดๆ จ าเป็นจะต้อง

ตรวจสอบการจัดและอัตราที่มี โดยก าหนดคุณสมบัติ คุณลักษณะของเรือ อากาศยานและยุทโธปกรณ์ต่างๆ 
เพ่ือจัดหา หรือแก้ไขปรับปรุงเพ่ิมเติม ให้สามารถรองรับภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้  ทั้งนี้  นขต.กร.            
ได้ด าเนินการจัดการความรู้ในด้านองค์วัตถุของหน่วยตนเอง เช่น กบร.ได้ด าเนินการปรับปรุงกระบวนการ
ตรวจสอบน้ ามันเชื้อเพลิงในการรับจากเรือ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้อากาศยาน ลดความเสี่ยงเมื่อ
ปฏิบัติการบินในทะเล  และหน่วยต่างๆ ได้ท าการทดลอง ตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ และแก้ไข
ข้อขัดข้องในเบื้องต้น เป็นประจ าในวงรอบที่ก าหนด ตามระบบซ่อมบ ารุงตามแผนของ กร.(PMS) และน า
ข้อมูลลงในระบบ PMS IT เพ่ือเป็นน าไปข้อมูลในการตรวจสอบก่อนใช้งาน และตรวจสอบหลังการใช้งาน เพ่ือ
พิจารณาในการวางแผนซ่อมบ ารุงจากหน่วยเทคนิค ต่อไปให้เป็น องค์วัตถุพร้อมใช้ปฏิบัติงาน ให้มากที่สุด 
หากการตรวจสอบและซ่อมบ ารุงแล้วเห็นว่าไม่สามารถใช้ราชการได้ จะเข้าสู่กระบวนการทบทวน เพ่ือ
พิจารณาจัดหาเพ่ิมเติม หรือรุจ าหน่ายต่อไป รวมทั้งข้อมูลความพร้อมของเรือ ยุทโธปกรณ์ต่างๆ จะลงใน
ระบบ สสท.พอน.กร. เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชาในการส่งมอบก าลังให้กับหน่วย     
ใช้ก าลังตามท่ี ทร.มอบหมายต่อไป  
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กระบวนการเตรียมก าลังด้านองค์ยุทธวิธี ยุทธวิธี และหลักนิยมทางเรือนั้นจะต้องได้รับการทบทวน 
ปรับปรุงตามรูปแบบของสงคราม หรือการปฏิบัติการทางทหาร และตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ท าให้องค์ยุทธวิธี 
ต้องท าการปรับปรุง โดย กร.ได้จัดการประชุมหารือเพ่ือปรับปรุงหลักนิยมตามสาขาปฏิบัติการทางเรือที่อยู่ในรูปแบบ
ของเอกสารทางยุทธวิธี หลักนิยม คู่มือ ต ารา หรือประมวลหลักสูตรต่างๆ ซึ่ง นขต.กร.ที่มีผู้เชี่ยวชาญสาขา
ปฏิบัติการทางเรือ และสงครามพิเศษทางเรือ ได้ด าเนินการจัดการความรู้ เช่น กฟก.๑ ได้ปรับปรุงหลักนิยมการปราบ 
เรือด าน้ า  กยพ.ได้ปรับปรุงหลักนิยมการเคลื่อนก าลังจากเรือสู่ฝั่งด้วยเรือยกพลขึ้นบกแบบอู่ลอย เพ่ือเพ่ิม            
ขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางเรือ โดยน าองค์ความรู้ หลักนิยมที่ไดรับการทบทวน จะน าไปทดสอบ 
ประเมินผลในการฝึกประจ าปีตางๆของ กร. เพ่ือจัดท าเป็นเอกสาร หลักนิยม บรรณสารไปเผยแพร่ และน าไปใช้
ปฏิบัติการให้เป็นองค์ยุทธวิธีที่พร้อมใช้ และทันสมัยต่อไป 
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  กระบวนการสนับสนุนของ กร. มีหน่วยขึ้นตรง คือกองสนับสนุนกองเรือยุทธการ และฝุาย
อ านวยการกองต่างๆ ในส่วนบัญชาการ รับผิดชอบกระบวนการสนับสนุนการปฏิบัติงานที่ส าคัญตาม
กระบวนการหลักของ กร. ท าหน้าที่ในการวางแผน อ านวยการ ประสานงาน ก ากับการและสนับสนุนให้
เป็นไปตามพันธกิจของ กร. ทั้งนีไ้ด ้ 
  - ด้านก าลังพล กพ.กร.ได้มีการปรับปรุงแนวทางในการจัดท ามาตรฐานการทดสอบก าลังพล
ของ กร. ( PQS ) และน าไปทดสอบในระบบสารสนเทศ เพ่ือเป็นตัวชี้วัดว่าก าลังพลที่อยู่ในต าแหน่งนั้นๆ มีขีด
สมรรถนะที่พร้อมปฏิบัติงานหรือไม่ เพ่ือที่จะพัฒนาก าลังพล ในการส่งไปศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆ ตาม
โครงการศึกษาของ ทร. ต่อไป 
  - ด้านการส่งก าลังบ ารุง การช่าง และการตรวจสอบยุทโธปกรณ์ โดย กบ.กร. ตส.กร. และ 
กผช.กร.ได้มีการจัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าในการซ่อมท าเรือ ที่เข้ารับการซ่อมท าตามวงรอบ ก ากับ
ดูแล ให้ นขต.กร.ตรวจสอบความพร้อมของเรืออากาศยานและอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบสารสนเทศ แนะน า
ข้อมูลที่ได้มาทบทวนวางแผนการใช้เรือ การซ่อมท าเรือและอากาศยาน ให้มีความพร้อมในการที่จะส่งมอบ
ก าลังให้กับ ทร. เพ่ือปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายต่อไป 
  - ด้านยุทธการและการฝึก ยก.กร. ขว.กร.และ สสท.กร. ได้ด าเนินการวางแผน อ านวยการ
ก ากับดูแลให้ นขต.กร. เข้ารับการฝึกตามแผน ในสาขาปฏิบัติการทางเรือต่างๆ และมีการประชุมสรุปผลการ
ฝึกในทุกๆ ครั้ง (AAR)  เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาทบทวนหารือเพ่ือปรับปรุงแก้ไขในส่วนของยุทธวิธี หลักนิยม
ต่างๆ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติการต่อไป 

 
  

 กร.ได้ทบทวนกระบวนการ องค์ความรู้ และปรับปรุงกระบวนการ เพ่ือให้มั่นใจว่า ผลผลิต 
การบริการของ กร. คือการเตรียมก าลังทางเรือ ส่งมอบต่อให้รับบริการ ตรงตามความต้องการ ทั้งทางด้าน   
องค์บุคคล โดยผ่านการประเมินระบบมาตรฐานการทดสอบก าลังพลของ กร. ( PQS ) และการฝึกต่าง ๆ ด้าน
องค์วัตถุ โดยผ่านการตรวจสอบ การซ่อมบ ารุง มีระบบสารสนเทศด้านความพร้อมองค์บุคคล  องค์วัตถุ และ
องค์ยุทธวิธีของ กร. (ระบบ สสท.พอน.กร.) เป็นเครื่องมือหนึ่งในการบริหารจัดการ  ด้านองค์ยุทธวิธี ได้น า
หลักนิยมการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่าง ๆ มาใช้ทั้งในการฝึก และการปฏิบัติการจริง และมีการรายงาน
ปัญหา ข้อขัดข้อง การใช้งานหลักนิยมดังกล่าว มาพิจารณาปรับปรุงและ ทดลองใช้ จนเชื่อมั่นได้ว่าการปฏิบัติ
ตามหลักนิยมที่ปรับปรุงขึ้น  สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น กยพ.กร. ได้จัดท าแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
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ในการพัฒนาหลักนิยมการเคลื่อนก าลังจากเรือสู่ฝั่งด้วยเรือยกพลขึ้นบกแบบอู่ลอย เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ   
ในการปฏิบัติการร่วมของเรือ อากาศยาน และการบรรทุกล าเลียงยานต่างๆ จากเรือ ขึ้นสู่ฝั่ง โดยลดเวลาในการ
ปฏิบัติการได้น้อยลง มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน และยังได้น าวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของ นขต.กร. มาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพ่ือช่วยปรับปรุงกระบวนการท างาน และลดความผิดพลาดการท างาน ท าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
อีกทั้งได้พัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารงาน กร.  (Fleet Management System : FMS)  เป็นเครื่องมือ
หนึ่งในการบริหารจัดการความพร้อมองค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธีของ กร. ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง  :  ๑. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานการทดสอบก าลังพลของ กร. (PQS) 
 ๒. การจัดประชุมติดตามความก้าวหน้า ซ่อมท าเรือของ กร. 
 ๓. การจัดประชุมเพ่ือปรับปรุงเอกสารทางยุทธวิธี และหลักนิยมตามสาขาปฏิบัติการ 
 ทางเรือของ กร. 
 ๔. บันทึกอนุมัติให้ นขต.กร. น ากระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานของ กร. 
 มาใช้ทดสอบในการฝึก 
 ๕. การประชุมเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของ นขต.กร.  

๗. ผลลัพธ์ของ กร.ที่เกิดจากการสนับสนุนการจัดการความรู้ 
 ตามที่ กร. ได้ก าหนดตัวชี้วัดที่ส าคัญไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ด้านความพร้อมรบในการ
เตรียมก าลังของ กร. มีความส าเร็จในการ เตรียมก าลังปูองกันประเทศ และรักษาความมั่นคงภายในโดยใช้
ก าลัง ทร. สามารถส่งมอบก าลังทางเรือที่มีขีดความสามารถในทุกมิติ ให้กับหน่วยใช้ด าลั งได้อย่างต่อเนื่อง  
รวมทั้งตามตัวชี้วัดตามแผนการจัดการความรู้ กร.ประจ าปี งป.๖๓ ที่ได้ก าหนดให้ นขต.กร.ด าเนินการตาม
กิจกรรมที่ก าหนดไว้ โดยมีผลลัพธ์ ตามรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ของ นขต.กร. 
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 กร.ได้ด าเนินการจัดท าแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (BP) ของ กร.เพ่ือปรับปรุงพัฒนากระบวนการเตรียม
ก าลังทางเรือของ กร. เรื่อง “หลักนิยมการเคลื่อนก าลังจากเรือสู่ฝั่ง เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การรุกคืบหน้า
จากทะเล” โดยมีผลลัพธ์การด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑) การล าเลียงยานต่างๆ จากเรือ สู่ฝั่ง ด้วยเรือ LCM และเรือเดิมต้องใช้เวลา ๖๐ นาที เมื่อปฏิบัติ
แล้ว เวลาลดลงเหลือ ๓๐ นาที 
  ๒) สามารถรองรับการปฏิบัติการร่วมกับยุทโธปกรณ์ต่างชาติ และได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ 
  ๓) ได้รับการยอมรับในการใช้ปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน มีความปลอดภัย  
  ๔) ได้รับการยอมรับในการเตรียมและน ายุทโธปกรณ์มาปฏิบัติงานร่วมกันหลายหน่วยงาน 
สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติทั้งในและนอกกองทัพเรือ  
 ๕). การท าโต๊ะทรายแบบ ROC ผู้ปฏิบัติเกิดความเข้าใจในแผน เกิดการปฏิบัติ และง่ายต่อการ
วางแผนกับหน่วยต่าง ๆ  
 ๖) สร้างสัมพันธภาพของผู้ปฏิบัติต่างหน่วยงาน 
 ๗) ก าลังพลมีขีดสมรรถนะในการปฏิบัติการ ฯ ที่เพิ่มมากขึ้น 
 

 
 
  การบรรลุผลลัพธ์ด้านการลดต้นทุนของ กร. ได้ด าเนินการวิเคราะห์เปูาหมาย และเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยมีการประเมินความส าเร็จและก าหนดผู้รับผิดชอบไว้ ในแผนปฏิบัติราชการ กร. ตลอดจน
จัดให้มีการประชุมติดตามการด าเนินงานการจัดการความรู้ของ กร.ตามวงรอบที่เหมาะสม แต่เนื่องจากการ
ปฏิบัติทางทหาร ในหลาย ๆ ขั้นตอนของ กร. ค่อนข้างเป็นนามธรรม จึงไม่สามารถวัดผลสุดท้ายในภาพรวม
ได้ แต่ผลจากการปฏิบัติงาน และการฝึก ได้เพ่ิมประสิทธิภาพองกระบวนการเตรียมก าลังทางเรือ โดยการ   
ลดเวลา ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติการ ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากกระบวนการจัดการความรู้ เพ่ือให้การเตรียมก าลัง
ทางเรือของ กร. มีความพร้อมทั้งในองค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี ส่งมอบก าลังให้กับทัพเรือภาค และ
หน่วยเฉพาะกิจต่างๆ ของ ทร. เพ่ือบรรลุตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจของ กร.ได้ต่อไป 


