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รายงานผลการดําเนินการการจัดการความรูของ กองเรือยุทธการ 
(KMA กร.) 

  กองเรือยุทธการ ไดกําหนดทิศทาง และเปาหมายในการดําเนินงานการจัดการความรูใหสอดคลองกับ
การเตรียมความพรอมของกําลังรบทางเรือ  โดยตองใชองคความรูตางๆ ตามสาขาปฏิบัติการทางเรือ ทําการปรับปรุง
ทบทวนกระบวนการในการฝกตาง ๆ ในกองทัพเรือ รวมท้ังการฝกรวมกับเหลาทัพ และการฝกผสมกับตางประเทศ 
เพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการตามยุทธศาสตรของ ทร. ขับเคลื่อนใหเกิดการเปล่ียนแปลงไปสูการเปน
องคกรแหงการเรียนรู และมีขีดสมรรถนะสูงไดตอไป 

วิสัยทัศน กองทัพเรือ 
“เปนหนวยงานความม่ันคงทางทะเลท่ีมีบทบาทนําในภูมิภาคและเปนเลิศในการบริหารจัดการ” 

การประเมินยุทธศาสตร ทร.ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)   
 ไดกําหนดยุทธศาสตรเพ่ือให ทร.ไดเสริมสรางขีดความสามารถกําลังรบท่ีเหมาะสม และพรอมปฏิบัติการ
ท้ังสองฝงทะเล และสามพ้ืนท่ีปฏิบัติการทัพเรือภาคอยางสมดุล ตามแนวคิดระดับยุทธศาสตรวา “สองฝงมหาสมุทร
และสามพ้ืนท่ีปฏิบัติการ” หรือ “Two Oceans and Three Areas, (OOAAA/Double O Triple A)” ในการนี้ 
ทัพเรือภาค และหนวยเฉพาะกิจของ ทร. ตองมีขีดความสามารถ และเครื่องมือท่ีเพียงพอ ท่ีพรอมปฏิบัติภารกิจ
ต้ังแตในยามปกติไดตลอด ๒๔ ชม. ท้ังนี้จึงไดกําหนดวัตถุประสงคมูลฐานของ ทร. ๕ ขอ ดังนี้ 
 ๑. เพ่ือพิทักษรักษาสถาบันพระมหากษัตริย 
 ๒. เพ่ือเตรียมกําลังกองทัพเรือ และปองกันราชอาณาจักร 
 ๓. เพ่ือรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล 
 ๔. เพ่ือสนับสนุนการรักษาความม่ันคง และความสงบเรียบรอยภายในประเทศ 
 ๕. เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ และชวยเหลือประชาชน  

ภารกิจ กองเรือยุทธการ 
  กองเรือยุทธการ มีหนาท่ีจัดและเตรียมกําลังทางเรือและกําลังทางอากาศ อํานวยการฝกหนวยในบังคับบัญชา 
ใหมีสมรรถภาพและอยูในฐานะพรอมท่ีจะทําการรบได มีผูบัญชาการกองเรือยุทธการ เปนผูบังคับบัญชา
รับผิดชอบ (อฉก.๒๑๐๐ กองเรือยุทธการ) 

วิสัยทัศน กองเรือยุทธการ 
  “เปนกําลังทางเรือท่ีมีความพรอมรบ และพรอมปฏิบัติการในทุกภารกิจ” 
 (To become the combat – ready naval force ; able to respond to all mission.)  

พันธกิจ กองเรือยุทธการ 
 ๑.  จัดเตรียมกําลังทางเรือ อํานวยการฝกหนวยในบังคับบัญชา ใหพรอมท่ีจะปฏิบัติภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๒. ปฏิบัติการทางเรือ ปฏิบัติการทางอากาศ ปฏิบัติการตามลําน้ํา และปฏิบัติการสงครามพิเศษทางเรือ 
ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 ๓. พัฒนาหลักนิยมและยุทธวิธีการปฏิบัติการทางเรือ ปฏิบัติการทางอากาศ ปฏิบัติการตามลําน้ํา  และ
ปฏิบัติการสงครามพิเศษทางเรือ 
 ๔. สนับสนุนงานเพ่ือความม่ันคง การบรรเทาสาธารณภัย และการชวยเหลือประชาชน 
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โครงสรางการจัดหนวย กองเรือยุทธการ 

  กองเรอืยทุธการมีโครงสรางการจัดหนวย แบงออกเปน ๑๓ หนวยขึ้นตรง และฝายอํานวยการใน
กองบัญชาการ ตามผังการจัดหนวย ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 จากภารกิจ พันธกิจ และวิสัยทัศนของ กร. จะเห็นไดวา สมรรถนะหลัก (Core Competency) ของ กร. 
คือ ขีดความสามารถของกําลังทางเรือทุกสาขาการปฏิบัติการทางเรือ และการอํานวยการรบครอบคลุมภัยคุกคาม
ผิวน้ํา ทางอากาศ และใตน้ํา เพ่ือปฏิบัติการทางทหาร การควบคุมทะเลตามพ้ืนท่ีและเวลาท่ีตองการได ในการท่ี ทร.
จะมีขีดความสามารถกําลังรบท่ีเหมาะสม และพรอมปฏิบัติการท้ังสองฝงทะเล สามพ้ืนท่ีปฏิบัติการทัพเรือภาคอยางสมดุล 
ตามยุทธศาสตร ทร.ไดนั้น จําเปนจะตองอาศัยกําลังทางเรือของ กร. ท่ีมีขีดความสามารถในทุกมิติ และสามารถปฏิบัติได
ทุกภารกิจท่ี ทร. สั่งการมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น กระบวนการงานหลักของ กร. (Core Business) 
คือ การเตรียมกําลังทางเรือ ใหมีความพรอม ท้ังในดานองคบุคคล องควัตถุ และองคยุทธวิธี เพ่ือสงมอบกําลังใหกับทัพเรือภาค 
และหนวยเฉพาะกิจของ ทร. ซ่ึงกําลังของ กร. นั้นจะตองไดรับการเตรียมความพรอมผานกระบวนการงานหลักของ กร. 
โดยใชการจัดการความรูเปนเครื่องมือ และกลไกสําคัญ 

หนวยขึ้นตรง 

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. 

กองเรือตรวจอาว กองเรือฟริเกตท่ี ๑ 

กองเรือฟริเกตท่ี ๒ 

กองเรือยกพลข้ึนบก

และยุทธบริการ 

กองเรือยามฝง 

กองเรือดําน้ํา กองการบินทหารเรือ 

หนวยบัญชาการ

สงครามพิเศษ   

ทางเรือ 

กองเรือทุนระเบิด 

กองเรือลําน้ํา 

กองการฝก 

กองเรือบรรทุก
เฮลิคอปเตอร 

กองสนับสนุน 
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๑. ผูนํา/ผูบริหารดานการจัดการความรู 

๑.๑ การกําหนดนโยบายการจัดการความรู การทบทวนและสรุปบทเรียนผลการดําเนินงานตามภารกิจ เพ่ือ
แสวงหาแนวทาง/วิธีการในการปรับปรุงการทํางานของหนวย 

  ผบ.กร.ไดมอบนโยบายการจัดการความรู มุงเนนในเรื่องการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของหนวย  
ในปท่ีผานมา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการปฏิบัติการทางเรือในสาขาตาง ๆ ให บรรลุวิสัยทัศน พันธกิจของ กร.
และสอดคลองกับยุทธศาสตร ทร.ท่ีไดกําหนดไว (ตามเอกสาร K1–1 อนุมัติจัดการประชุมเพ่ือรับนโยบายจาก ผบ.กร.) 
โดยไดแตงต้ังคณะกรรมการการจัดการความรูของ กร. ซ่ึงมี เสธ.กร.เปนประธานกรรมการการจัดการความรูของ กร. และ
ผูบริหารการจัดการความรูของหนวย (Chief knowledge officer : CKO) ดําเนินการดานการจัดการความรูของ กร.  

 

 ท้ังนี้คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาตามยุทธศาสตร ทร. ท่ีตองการใหมีขีดความสามารถกําลังรบท่ีเหมาะสม 
และพรอมปฏิบัติการท้ังสองฝงทะเล สามพ้ืนท่ีปฏิบัติการทัพเรือภาคอยางสมดุล เชื่อมโยงกับพันธกิจ และ
กระบวนการงานหลักของ กร. (Core Business) คือ การเตรียมกําลังทางเรือ ใหมีความพรอม ท้ังในดานองคบุคคล 
องควัตถุ และองคยุทธวิธี เพ่ือสงมอบกําลังใหกับทัพเรือภาคตาง ๆ และหนวยเฉพาะกิจของ ทร. จึงไดมีการ
รวบรวมขอมูล สรุปบทเรียนผลการดําเนินงานตามภารกิจ เพ่ือแสวงหาแนวทาง/วิธีการในการปรับปรุงการทํางาน
ของหนวยดวยวิธีการตาง  ๆเชน การประชุมสัมมนาในเวทีตาง ๆ ขอมูลผลการฝกองคบุคคล ยุทธวิธีกองเรือ กองการบิน 
และหนวยสงครามพิเศษทางเรือ ของ กร. ประจาํป งป.๖๓ ขอมูลผลการดําเนินการการจัดการความรูในปท่ีผานมา 
(ตามเอกสาร K1 – 2 ขออนุมัติจัดการประชุม KM กร. ครั้งท่ี ๑ หัวขอวาระการประชุม) วามีส่ิงใดท่ีตองพัฒนาปรับปรุงองค
ความรูท่ีหนวยตาง  ๆจะตองมีความพรอม ผานกระบวนการการจัดการความรู เพ่ือพิจารณาจัดทําเปนแผนการจัดการ
ความรูของ กร.ประจําป งป.๖๔ และกําหนดเปาหมายดานการจัดการความรูของ กร. ใหสอดคลองกับแผนแมบทการ
จัดการความรูของกองทัพเรือป ๖๒ – ๖๗ เพ่ือใหสามารถนําองคความรูไปสนับสนุนการปฏิบัติงานของ กร. ใชระบบ
สารสนเทศการจัดการความรูเปนชองทางการเผยแพรไปยังหนวยตาง ๆ ใหมากยิ่งขึ้น เพ่ือใหพัฒนาไปสูองคกรแหงการ
เรียนรู (Learning Organization) ไดตอไป 
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 ในการนีเ้สธ.กร. (CKO) และคณะกรรมการการจัดการความรูของ กร. ไดกําหนดนโยบายให นขต.กร.     
มีการทบทวนและสรุปบทเรียนจากการปฏิบัติงาน เพ่ือแสวงหาแนวทาง/วิธีการในการปรับปรุงการทํางานของหนวย 
ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายของผูบังคับบัญชาของ กร. ท่ีจัดใหมีการประชุมหลังการปฏิบัติภารกิจ หรือการฝก เพ่ือสามารถ
นํามาวิเคราะหแนวทาง หรือวิธีการในการแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นระหวางปฏิบัติภารกิจ หรือการฝก พรอมท้ังจัดทํารายงาน
ผลการฝก และขอเสนอแนะ ในทุกครั้งหลังปฏิบัติภารกิจ หรือการฝก อันจะนํามาซ่ึงแนวทางหรือวิธีการในพัฒนา
องคความรูและการปรับปรุงการทํางานของหนวยได (ตามเอกสาร K1 – 3 ขาวเชิญประชุม AAR ของ นขต.กร.) 
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๑.๒ การส่ือสาร ถายทอด ทิศทางของหนวยงาน และแนวทางการดําเนินงานการจัดการความรู เพ่ือให
บุคลากรในหนวยไดรับรู เขาใจถึงเปาหมายและนําไปสูการปฏิบัติ 

 กร.ไดวางแผนกําหนดทิศทางแนวทางการดําเนินงานการจัดการความรูใหกับ นขต.กร.เพ่ือขับเคลื่อน
แนวทางตามนโยบายไปสูการปฏิบัติ โดยใหปฏิบัติการในเชิงรุก มีการส่ือสาร จูงใจ ถายทอดทิศทางของ กร. 
เพ่ือใหกําลังพลในหนวยไดรับรู เขาใจถึงเปาหมายในการจัดการความรูของ กร. เปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยการ
ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรูของ กร. ครั้งท่ี ๑/๖๔ ซ่ึงมี เสธ.กร.(CKO) เปนประธานการประชุม ไดมีการ
ชี้แจงแนวทางในการดําเนินการ และอนุมัติแผนการจัดการความรูของ กร. ประจาํป งป.๖๔ พรอมท้ังกําหนดเปาหมาย 
ตัวชี้วัด รวมถึงแนวทางวิธีการในการดําเนินการใหหนวยตาง ๆ ทราบ เพ่ือควบคุม กํากับ ติดตาม ผลการดําเนินงาน
ดานการจัดการความรูเพ่ือใหมีการดําเนินการตามแผนอยางครบถวนตามเปาหมายท่ีกําหนด (ตามเอกสาร K1 – 4 
ตามเอกสาร K1 – 4 อนุมัติแผนการจัดการความรูของ กร. และมติประชุม ครั้งท่ี ๑)      

 
 ในการนี้ใหหนวยตาง ๆ หน.นขต.กร.  ผบ.เรือ และผูบังคับหนวยในทุกระดับ ไดนํานโยบาย แนวทางการจัดการ
ความรู ของ กร. จาก เสธ.กร. (CKO) กําหนดให นขต.กร. จัดทําแผนการจัดการความรูของหนวยใหสอดคลองกับ
แผนจัดการความรูของ กร. ในการสื่อสาร ถายทอด ทิศทางของหนวยงาน และแนวทางการดําเนินงานการจัดการ
ความรูของ กร.ผานโอกาสตางๆ เพ่ือใหกําลังพลในหนวยไดรับรูเปนไปในแนวทางเดียวกันเขาใจถึงเปาหมายและ
นําไปสูการปฏิบัติ ใหเกิดการพัฒนาองคกร ตามกระบวนการการจัดการความรูอยางเปนรูปธรรม (ตามเอกสาร K1 – 5
ขาวเชิญประชุมของ นขต.กร.)      
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๑.๓ สงเสริมการจัดการความรู เพ่ือสรางสรรคนวัตกรรมดานนโยบาย/กระบวนการ/ผลผลิต 

 ผบ.กร. และผูบังคับบัญชาใน กร. ไดสงเสริมใหเกิดบรรยากาศในการเรียนรู ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 
โดย ผบ.กร.ไดกรุณาเปนวิทยากรพิเศษ ใหกับกําลังพลเพ่ือเปนการถายทอด แลกเปลี่ยนประสบการณ องคความรูตาง  ๆ
จากการรับราชการท่ีผานมา รวมท้ังยังให ผูบังคับบัญชาใน กร. ไดมีสวนรวมในการบรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ 
องคความรูตาง ๆ ใหกับกําลังพล อีกท้ังยังไดใหความสําคัญในการจัดการความรู โดยมอบหมายให เสธ.กร. (CKO) 
เปนประธานและดําเนินการในการจัดการบรรยายพิเศษและอบรมการจัดการความรู เรื่อง “บทบาทของผูนําองคกร
กับการจัดการความรู” ตลอดจน หน.นขต.กร.หนวยตาง ๆ ก็ไดสงเสริมและมีสวนรวม ใหเกิดเวที กิจกรรมการ
จัดการความรู สรางสรรคนวัตกรรม ในการเตรียมกําลังดานตาง ๆ ของ กร. ในกิจกรรมจัดการความรูของหนวย   
ดวยเชนกัน (ตามเอกสาร K1 - 6 อนุมัติจัดการบรรยายพิเศษการจัดการความรูของ กร. โดย ผบ.กร.) 

 
 กร.ไดสนับสนุน สงเสริมใหเกิดบรรยากาศในการเรียนรู อิสระในการคิด การทํางาน เพ่ือสราแรงจูงใจ ใหเกิดการ
สรางสรรคนวัตกรรมกระบวนการในการดําเนินการ และผลผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ ในชองทางเวทีตาง ๆ เชน การจัดการ
ประชุมของหนวย วารสารของหนวย และในชองทางระบบสารสนเทศเพ่ือใหกําลังพลสามารถเขาถึงนโยบาย หรือ
องคความรูของหนวยไดมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 ๑) สงเสริมใหกําลังพลของหนวยในระดับตาง ๆ ไดดําเนินการรวบรวมองคความรูจากการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีโดยตรง และใหกําลังพลท่ีไดปฏิบัติงานเปนระยะเวลานาน ถายทอดประสบการณ ในรูปแบบเปนพ่ีเลี้ยง
สอนการปฏิบัติงาน แนะนําใหความรู ควบคูกับกระบวนการพัฒนากําลังพลในหลักสูตรตาง ๆ ของ กร. ตาม
โครงการฝก ศึกษา อบรมประจําปของหนวยตอไป  
 ๒) สงเสริมใหกําลังพลนําความรูท่ีมีในตัวบุคคลมาทําเปนรูปแบบเอกสาร โดยรวบรวมเรียบเรียงองค
ความรูท่ีได จากการประชุมกอน และหลังการฝกหรือการปฏิบัติงาน (BAR/AAR) จัดทําเปนหัวขอผานการใช
เครื่องมือการจัดการความรูจัดทําเปนหัวขอผานการใชเครื่องมือ การจัดการความรูตางๆ ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ 
(Community of Practice) ในระดับหนวยผูปฏิบัติ เปนเอกสารรับสงหนาท่ี หรือคูมือประจําตําแหนงของตนเอง 
และคูมือการปฏิบัติงานของอุปกรณตางๆ ในเรือและยุทโธปกรณอ่ืน ๆ เพ่ือใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวาง
หนวยงาน และสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานได 
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๒. การวางแผนเชิงกลยุทธดานการจัดการความรู 
๒.๑ กระบวนการวางแผนการจัดการความรู ท่ีตอบสนองความทาทายบรรลุเปาหมายของหนวย การสรางนวัตกรรม 

เพ่ือสรางการเปล่ียนแปลงและมุงเนนประโยชนสุขใหกับผูรับบริการ ดวยกระบวนการวิเคราะหจัดทําแผนท่ีองค

ความรูท้ังระดับองคกรและกระบวนงาน (KM Map: Organization & Process) ตามภารกิจหนาท่ีของหนวย 

การคัดเลือกหัวขอการจัดการความรูดวยการประเมินสถานะความรูภายในหนวย (KM Audit) การคัดเลือก

หัวขอการจัดการความรูและแนวทางการจัดกิจกรรม (KM Landscape) เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการความรู 

ท่ีสนับสนุนยุทธศาสตร/แผนขององคกร 

 กร.โดยคณะกรรมการการจัดการความรูของ กร. ไดดําเนินการจัดทําแผนการจัดการความรูของ กร. โดยให
ดําเนินการตามแนวทางการจัดการความรูของ ทร. เพ่ือใหแผนการดําเนินงานของ กร. สอดรับกับเปาหมายเชิง
ยุทธศาสตรของกองทัพเรือ โดยการกําหนดเปาหมายเชิงยุทธศาสตรท้ังระยะส้ันและระยะยาวของ กร. ใหสอดคลองกับ
พันธกิจของกองเรือยุทธการและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร ทร. จึงไดมีกระบวนการรวบรวมขอมูล ในการวิเคราะห
ชองวางทางความรู (Knowledge Gap) ดวยวิธีการตาง ๆ วามีส่ิงใดท่ีตองพัฒนาองคความรู  หรือปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยไดใชเครื่องมือในการจัดการความรูดวยกระบวนการวิเคราะห
จัดทําแแผนท่ีองคความรู ท้ังระดับองคกรและกระบวนงาน (KM Map: Organization & Process) การคัดเลือกหัวขอการ
จัดการความรูดวยการประเมินสถานะความรูภายในหนวย (KM Audit) การคัดเลือกหัวขอการจัดการความรูและ
แนวทางการจดักิจกรรม (KM Landscape) เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการความรู ท่ีสนับสนุนยุทธศาสตร/แผน
ขององคกร ซ่ึง KM Fa ของหนวยไดถายทอดความรูการใชเครื่องมือนี้ให นขต.กร.ไดจัดทํา KM Map และ KM Audit 
ของหนวยดวยเชนกัน (ตามเอกสาร K2 - 1 บันทึกแจงใน นขต.จัดทําแผนท่ีองคความรู KM Map) 
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 ท้ังนี้ไดนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหขีดความสามารถ ของกําลังพล ยุทโธปกรณ ยุทธวิธีและองคความรู   
ท่ีหนวยตาง ๆ  จะตองเตรียมความพรอมของกําลังทางเรือ ผานกระบวนการในการจัดการความรู มาจัดทําเปน
แผนการจัดการความรูของ กร. ประจาํป งป.๖๔ โดยมีกิจกรรมตาง ๆ มีเปาหมายและตัวชี้ วัดใน ๓ แผนงาน คือ 
 ๑) ทบทวนกระบวนการจดัการความรู และการพัฒนากําลังพลใหเกิดความเชี่ยวชาญ  
 ๒) การพัฒนาองคความรู และสรางแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศของ กร.  
 ๓) การแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชระบบสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนในการปฏิบัติงาน   
 เพ่ือใหการจัดความรูเกิดการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการการเตรียมกําลังทางเรือของ กร. มีความพรอม
ในการปฏิบัติภารกิจท่ี ทร. มอบหมาย  อีกท้ังไดอยูระหวางการจัดทําแนวทางการปรับปรุงกระบวนการของ กร. 
ในระยะ ๕ ป เพ่ือกําหนดทิศทางในการพัฒนาองคกร ปรับปรุงแนวความคิดการประเมินความพรอมรบ สราง
ความรูความเขาใจให นขต.กร. ไดมีแนวทาง และเปาหมายในการดําเนินการการจัดการความรู เปนไป ในทิศทาง
เดียวกันในระยะ ๕ ป เพ่ือใหสามารถเปนหนวยเตรียมกําลังท่ีมีความพรอมตามวิสัยทัศนขององคกรท่ีไดกําหนดไว 
(ตามเอกสาร K2 - 2 แผนการจัดการความรูของ กร. ประจําป งป.64) 
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๒.๒ วิธีการในการถายทอดแผนปฏิบัติการการจัดการความรูสู ผูปฏิบัติใหเกิดการดําเนินการท่ัวถึงท้ังหนวยงาน 
 คณะกรรมการการจัดการความรูของ กร. ไดจัดทําแผนการจัดการความรูของ กร. ประจําป งป.๖๔ (KM Action Plan) 
และไดถายทอดให นขต.กร.ไดทราบในการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู  ครั้งท่ี ๑/๖๔ ครั้งท่ี ๒/๖๔ 
และการประชุมคณะประสานการจัดการความรูของ กร. ครั้งท่ี ๑/๖๔ เพ่ือให นขต.กร. และหนวยตาง ๆ ใชเปน
แนวทางการดําเนินการการจัดการความรูของหนวยตอไป (ตามเอกสาร K2 – 3 อนุมัติประชุม คณะกรรมการ และ
คณะทํางานของ กร.) ในการนี้ นขต.กร.ก็ไดจัดทําแผนการจัดการความรูของหนวยซ่ึงสอดคลองกับแผนการจัดการ
ความรูของ กร. ประจําป งป.๖๔ และถายทอดไปยังหนวยในบังคับบัญชา เพ่ือไปสูระดับผูปฏิบัติไดอยางท่ัวถึง โดย
มีกิจกรรมการจัดการความรู และไดกําหนดตัวชี้วัดสําคัญ คาเปาหมาย สรุปไดดังนี้ (ตามเอกสาร K2 - 4 แผนการ
จัดการความรูของ นขต.กร.) 

ตัวชี้วัดสําคัญ และคาเปาหมายท่ีตองการ 

ลําดับ ตัวชี้วัดสําคัญ คาเปาหมาย หมายเหตุ 

๑ แผนการจัดการความรูและจํานวนผูสงเสริมการจัดการความรู
ของหนวย 

ไดไมนอยกวา ๓๐ 
คน 

 

๒ จํานวนหัวขอองคความรู และรายช่ือผูเช่ียวชาญของ นขต. 
มากกวา ๑๒๐ 

หัวขอ 
ประมาณหนวยละ    

๑๐ หัวขอ 

๓ จํานวนหัวขอองคความรูท่ี นขต.กร.ไดนํามาปรับปรุง/พัฒนา มากกวา ๑๒ หัวขอ 
ประมาณหนวยละ    

๓ หัวขอ 

๔ 
รอยละผลการประเมินการจัดทําแนวทางปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 
(Best Practice) ของ นขต.กร. 

มีผลการประเมิน
มากกวารอยละ ๗๕ 

 

๕ 
รอยละการดําเนินการตามแนวทางพัฒนาระบบสารสนเทศ
ดาน KM 

มีความกาวหนา 
รอยละ ๔๐ 

 

๖ รอยละผลการตรวจประเมิน KM ตามเกณฑท่ี ทร.กําหนด 
ผลการประเมินอยาง

นอยรอยละ ๙๐ 
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 กร.ไดกําหนดวิธีการถายทอดแผนปฏิบัติการการจัดการความรู ท่ีสนับสนุนความสําเร็จของยุทธศาสตรของ กร. 
โดยการบูรณาการกับแผนงาน แผนการฝกตาง ๆ โดยการใชทรัพยากรดานกําลังพล และงบประมาณท่ีมีอยูแลว 
ในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติหลังจากปฏิบัติงานหรือการฝก เพ่ือนํามาใชเปนขอมูลในการจัดกิจกรรมจัดการ
ความรูในระดับผูปฏิบัติ ผานเครือขายท้ังภายในและภายนอก เชน ทรภ.ตาง ๆ นรข. ศรชล.ในการใชขอมูลรวมกัน
เพ่ือการประสานงานในการใชกําลังทางเรือของ กร. ใหเกิดความสําเร็จในการปฏิบัติภารกิจ ท้ังนี้ กร. มีแนวทางใน
การแบงปน และนําวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศไปดําเนินการถายทอดความรู ผูท่ีไดรับการถายทอดจะถูกสงไปปฏิบัติงานจริง 
ระหวางการปฏิบัติงานจะมีการตรวจสอบวิธีปฏิบัติท่ีนําไปใช โดยวิธี PDCA ไดผลการประเมินหลังการปฏิบัติงาน 
ถามีขอปรับปรุง ก็จะนํามาเขากระบวนการปรับปรุงใหดีขึ้น แลวนําไปจัดเก็บ และนําไปถายทอดใชงานอีกครั้ง 
ระหวางท่ีนําไปใชปฏิบัติงานจริงนั้นก็มีก็จะมีการมองหาวิธีการของหนวยงานท่ีปฏิบัติงานแนวเดียวกันเพ่ือเปรียบเทียบ
วิธีปฏิบัติท่ีดี ของหนวยเราวาดีกวาของเขาหรือไม ถายัง ก็หาวิธีปรับปรุงตอไป หรือถึงแมจะดีกวา ก็ยังคงหาวิธีท่ี
ปฏิบัติใหดีขึ้นตอไป ใหทันยุคสมัยปจจุบันและอนาคต โดย กร.มีแนวทางในการดําเนินการรวบรวมองคความรู 
และวิธีปฏิบัติงานท่ี เปนเลิศของหนวยตาง ๆ เม่ือนํามาปรับปรุง พัฒนา ตรวจสอบองคความรูใหเขา กับ
กระบวนการทํางาน ผลผลิตท่ีได จะเกิดนวัตกรรมขึ้นตามมา ซ่ึงมีท้ังนวัตกรรมท่ีเปนกระบวนการทํางานใหม ๆ ท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นเรื่อย ๆ และนวัตกรรมท่ีเปนอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องทุนแรงในการปฏิบัติงาน หรือสนับสนุน
กระบวนการปฏิบัติงานขึ้นมา  

 
  

๒.๓ การติดตามและการประเมินผลตามแผนการจัดการความรู 

 คณะกรรมการการจัดการความรูของ กร. ประจําป งป.๖๔ ไดดําเนินการมอบหมายให ผบ.กฝร. ซ่ึงเปน 
หน.คณะทํางานประสานการจัดการความรู กร. ติดตามผลการดําเนินงาน และจัดการประชุมในวงรอบตามแผนฯ 
จาํนวน ๓ ครั้ง เพ่ือประสานงานในกิจกรรมการจัดการความรู  ใหขอเสนอแนะ และติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานการจัดการความรูตามตัวชี้วัดสําคัญและคาเปาหมายใหเกิดความสําเร็จตามแผนท่ีไดกําหนดไว และ
รายงานเสนอตอคณะกรรมการการจัดการความรู กร. ตอไป (รายละเอียดตามเอกสาร K2 - 5 ขาวการประชุม
คณะทํางานประสานการจัดการความรูของ กร.) ในการนีไ้ดมีการวิเคราะหหาหนทางปฏิบัติ เพ่ือใหหนวยตาง ๆ 
ดําเนินการการจัดการความรูของหนวยใหเปนไปตามแผนของ กร. ท่ีไดรับการอนุมัติ ฝายเลขานุการฯ จึงไดใช
มาตรการการปฏิบัติเชิงรุก ดวยการสรางแผนการจัดการความรูในรูปแบบตารางการปฏิทิน ท่ีสอดคลองกับ
แผนการจัดการความรูของ ทร. พรอมกับกําหนดการสงเอกสารการจัดการความรูตาง ๆ โดยมี เสธ.กร.เปนผูลง
นามอนุมัติ เพ่ือใหทุกหนวยไดวางแผนการปฏิบัติไดสอดคลองกันทุกหนวยและมีผลงานท่ีถูกตอง ตรงตามเวลา 
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และเห็นความสําคัญในการจัดการความรู โดยการใชชองทางระบบสารสนเทศ ซ่ึงทุกหนวยใน กร. สามารถเขาถึง
ขอมูลซ่ึงกันและกันรวมถึงยังสามารถมีตนแบบในการจัดทํางานตาง ๆ จึงทําใหผลการดําเนินการสงผลงานตาง ๆ 
ท่ี กร.กําหนดเปนอยางมีประสิทธิภาพและตรงเวลา (รายละเอียดตามเอกสาร K2 - 6 ขาว กฝร.การติดตามให
เสนอผลงานตาง ๆ ของหนวย)        
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๓. การจัดการความรูท่ีมุงเนนผูมีสวนไดสวนเสีย 
๓.๑ การนําขอมูลผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมาใชในการกําหนดแผนการจัดการความรู  

 กร.ไดทําการวิเคราะหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในการดําเนินการตามกระบวนการเตรียมกําลัง
ทางเรือ คือ ศปก.ทร. ทรภ. นรข. และ ศรชล. ท่ีไดสงมอบกําลัง ของ กร. ไปปฏิบัติราชการ และมีวิธีการรับฟงจาก
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยมีเปาหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการไดมาซ่ึงขอมูลความตองการ รวมท้ัง
ขอคิดเห็นขอเสนอแนะ ของผูรับบริการ ผานระบบสารสนเทศและผานทางชองทางตาง ๆ ตัวอยางเชน 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 ๑) ผานการประชุมดวยระบบ VTC ศปก.ทร.ของทุกวัน เพ่ือใหทราบปญหาขอขัดของตลอดจน รับฟง
ขอเสนอแนะของหนวยงาน เพ่ือนํามาปรับปรุงกระบวนการทํางานและสามารถแกปญหาไดทันตอสถานการณ  
 ๒) จากการประชุมตาง ๆ เชนการประชุม นขต.กร. และการประชุมพรรคกลินรวมกับหนวยเทคนิค    
การผระชุมสรุปผลการฝก ซ่ึงไดเชิญหนวยผูรับบริการมารวมประชุม และผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือรับทราบปญหา
ขอขัดของ ขอเสนอแนะ และความตองการของหนวย ท่ีเก่ียวของกับ กร. ท่ีสงไปปฏิบัติงาน เพ่ือนําไปปรับปรุง
แกไข ใหไดตรงกับความตองการของผูรับบริการมากท่ีสุด รวมหารือในประเด็นท่ีหนวยผูรับบริการตางๆ เสนอมา 
รวมท้ังเรื่องท่ีผูบังคับบัญชาไดใหความสําคัญ เพ่ือนําไปใชในการกําหนดแผนการจัดการความรู ปรับปรุง
กระบวนการในการเตรียมกําลังใหพรอม มีขีดความสามารถทางเรือตามท่ีผูรับบริการตองการตอไป (รายละเอียด
ตามเอกสาร K3 – 1 ขาวเชิญประชุม นขต.กร.ประชุมพรรคกลิน)   
 ๓) การตรวจเยี่ยมหนวยและกําลังพลท่ีปฏิบัติราชกับหนวยเฉพาะกิจตาง ๆ  ของผูบังคับบัญชา นอกจากผูบังคับบัญชา
จะมุงหวังเพ่ือใหเกิดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานแลว ยังตองการทราบขอมูลผลการปฏิบัติงาน ปญหา อุปสรรคขอขัดของ
ในพ้ืนท่ีปฏิบัติการจริง ตลอดจนความพึงพอใจของหนวยผูรับบริการท้ังในดานองคบุคคล องควัตถุ และยุทธวิธี พรอมกับใหฝาย
อํานวยการหาหนทางในการแกไขในทันทีเพ่ือใหหนวยรับบริการตาง  ๆพึงพอใจในผลผลิตท่ีกองเรือยุทธการดําเนินการ 

ความตองการของผูร ับบร ิการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

ชองทางการสื่อสาร  

(การประชุม สื่อโซเชียล หนังสือ ตูรับความคิดเห็น 

การพูดคุยโดยตรง การตรวจเยี่ยม การสัมมนา) 

 

ขอมูลความตองการของผูร ับบร ิการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

วิเคราะหและสร ุปขอมูลความตองการฯ 

แนวทางในการดําเนินการตอบสอนงความตองการฯ 

ติดตามและประเมินผลการดําเนินการ  

ดําเนินการตามแนวทางในการตอบสอนงความตองการฯ 

ผูร ับบร ิการและ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 

ผลผลิตใหม 
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๓.๒ การติดตามผลลัพธ/ความพึงพอใจท่ีเกิดกับผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมาจากการจัดการความรู 

 กร.ไดดําเนินการติดตามผลลัพธ และความพึงพอใจท่ีเกิดกับผูรับบริการหรือผู มีสวนไดสวนเสียท่ีมาจาก 
พรอมกับนําผลท่ีไดไปตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ โดย การนําขอมูลของผู มีสวนไดสวนเสีย/ผูรับบริการ
มาใชเปนขอมูลสําคัญและนําผลขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหและจัดการความรู ปรับปรุงกระบวนการทํางาน เพ่ือใหการ
บริการดานการเตรียมกําลังทางเรือดียิ่งขึ้นไป โดยวิธีการรับฟงและเขาถึงขอมูลผานระบบสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โดยกร. จะสงแบบประเมินในระบบ AAR ใหกับผูรับบริการ ประเมินกลับมายัง กร. สําหรับหนวยท่ีออก
ราชการ โดยไมสะดวกใชระบบ Internet ใชการสงแบบประเมินทางธุรการใหกับผูท่ีมีตําแหนงสําคัญ เพ่ือประเมิน
และสงกลับมายัง กร. โดยมีวงรอบการประเมินทุก ๖ เดือน แนะนําขอมูลท่ีไดจากแบบประเมินความพึงพอใจมา
วิเคราะหจัดลําดับความสําคัญ เพ่ือนําไปปรับปรุงกระบวนการในการดําเนินงานตอไป นอกจากนี้  กร.ไดมีแบบ
ประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการผานชองทางระบบสารสนเทศดานความพรอมขององคบุคคล องควัตถุ และองค
ยุทธวิธีของ กร. (สสท.พอน.กร. - https://10.106.130.4/index.php) โดยผูบังคับบัญชาใน กร. สามารถตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติ/การฝก อุปสรรคขอขัดของ และการประเมินความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจ โดยระบบจะเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ 
เพ่ือนําไปปรับปรุงแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นจากการสงมอบกําลังของ กร. ไปปฏิบัติราชการกับหนวยผูรับบริการ และ     
มากําหนดแผนการจัดการความรู ปรับปรุงกระบวนการฝก และเตรียมกําลังทางเรือของ กร.ตอไป เพ่ือใหไดกําลัง
ทางเรือท่ีมีความพรอมปฏิบัติในทุกภารกิจ 

https://10.106.130.4/index.php
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เอกสาร (K3 – 2 ขาวเชิญประชุม นขต.กร.) (K3 – 3 ขาวเชิญประชมุนายทหารพรรคกลิน และหนวยเทคนิค) 
 ๓. การตรวจเยี่ยมหนวยท่ีปฏิบัติราชการ ทรภ. และ นรข. 
 ๔. ขอมูลระบบสารสนเทศ สสท.พอน.กร. 
 

๔. การวัด วิเคราะห และการจัดการความรู 
๔.๑ การเลือกตัวชี้วัดท่ีสําคัญของการจัดการความรู ไดพิจารณาถึงความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันกับ
ตัวชี้วัดท่ีสําคัญของหนวย 
 กร.โดยคณะกรรมการการจัดการความรูของ กร. ไดดําเนินการวิเคราะห และกําหนดตัวชี้ วัดท่ีสําคัญไวใน
แผนปฏิบัติราชการประจําปของ กร. ในการพัฒนากระบวนการในการเตรียมกําลังของ กร. ซ่ึงสอดคลองกับแผนการ
จัดการความรูท่ี กร.ไดกําหนดไว ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสาร K4 - 1 ตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการประจําป) 
 ๑. แผนปฏิบัติราชการประจําปของ กร. ไดกําหนดคาความพรอมรบในการเตรียมกําลังของ กร. คือ  
  ๑.๑) ความสําเร็จตามแผนการฝก ของกองเรือยุทธการประจําป รอยละ ๙๓ 
  ๑.๒) ความสําเร็จของการฝกท่ีผานการประเมินผลการฝกจาก กฝร.มากกวารอยละ ๗๒ 
  ๑.๓) ความสําเร็จของการเปดหลักสูตรตามโครงการศึกษาของกองเรือยุทธการ 
  ๑.๔) ความสําเร็จของกําลังพลท่ีการอบรมและผานการประเมินผลจาก กฝร.มากวารอยละ ๗๒ 
  ๑.๕) ความสําเร็จในการเตรียมกําลังและใชกําลังในการปองกันประเทศและรักษาความม่ันคงภายใน
โดยกําลังของกองเรือยุทธการ 
  ๑.๖) ความสําเร็จในการจัด/เขารวมกิจกรรมกรสรางความรวมมือดานความม่ันคงและความสัมพันธ
ระหวางประเทศทางทหาร ไดตามแผนท่ีกําหนด 
 ๒. แผนการจัดการความรูประจําป งป.๖๔  ไดกําหนดตัวชี้วัดการดําเนินการ ดังนี้ 
   ๒.๑) กําหนดใหมีแผนการจัดการความรูของหนวย และจํานวนผูสงเสริมการจัดการความรูของหนวย 
  ๒.๒) จํานวนหัวขอองคความรู และรายชื่อผูเชี่ยวชาญของ นขต.กร. มากกวา ๑๒๐ หัวขอ (ประมาณ
หนวยละ ๑๐ หัวขอ) 
  ๒.๓) จํานวนหัวขอองคความรูท่ี นขต.กร.ไดนํามาปรับปรุง/พัฒนา มากกวา ๑๒ หัวขอ (ประมาณ
หนวยละ ๓ หัวขอ) 
  ๒.๔) รอยละผลการประเมินการจัดทําแนวทางปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) ของ นขต.กร. มีผล
การประเมินมากกวารอยละ ๗๕ 
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   ๒.๕) รอยละการดําเนินการตามแนวทางพัฒนาระบบสารสนเทศดาน KM มีความกาวหนา รอยละ ๔๐ 
  ๒.๖) รอยละผลการตรวจประเมิน KM ตามเกณฑท่ี ทร.กําหนดมีผลการประเมินอยางนอยรอยละ ๙๐ 
 โดย กร.มีการติดตามตรวจสอบผลการดําเนินการจากทุกหนวย กับดําเนินการคัดเลือก รวบรวมขอมูล 
ตัวชี้วัด/สถิติ/ผลการดําเนินการท่ีเก่ียวของ และนํามาใชในการวิเคราะหเพ่ือดําเนินการจัดการความรูของหนวย และ
นําสูการเรียนรู โดย กร.ไดมีการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในชองทางระบบสารสนเทศของหนวย หรือการใชประโยชนจาก
แอฟพลิเคชั่นตาง ๆ เชนเว็ปไซดการจัดการความรู  กร. Drive คลังขอมูลของแตละหนวย และไลนกลุม KM 
Coordinator ในการประสานงาน เพ่ือใหหนวยตางๆ ลงขอมูลดานการจัดการความรู ท่ีไดดําเนินการตามแผน       
ท่ีกําหนดไว ทําใหสามารถติดตามตัวชี้วัดและผลการดําเนินการอยางรวดเร็วและเปนรูปธรรม  

 

 
                 
 
 
 
 
 
 

 
 
๔.๒ การบงชี้ สราง แสวงหาขอมูล/ความรู  การกําหนดองคความรู ท่ีสําคัญ (Body of Knowledge) จากแหลงตาง  ๆ
โดยเฉพาะอยางย่ิงจากองคกรท่ีมีการใหบริการคลายคลึงกัน (ถามี) อยางเปนระบบและมีจริยธรรม 

 กร.ไดมีการบงชี้ สราง และแสวงหาความรูท่ีสําคัญ โดยให นขต.กร.และหนวยตาง ๆ จัดทําแแผนท่ีองคความรู ท้ัง
ระดับองคกรและกระบวนงาน (KM Map: Organization & Process) เพ่ือสกัดองคความรู ท่ีแตละหนวยพึงมีและสําคัญ
ในการปฏิบัติหนาท่ีและกระบวนงานของตนเอง ในสาขาปฏิบัติการทางเรือตาง ๆ ของ กร. เชน ขีดความสามารถใน
การเดินเรือ การคนหา พิสูจนทราบ การใชอาวุธของเรือในแตละลํา การบินและบังคับอากาศยาน การปฏิบัติการพิเศษและ
การตอตานการกอการราย รวมถึงการแสวงหาความรูจากหนวยกําลังรบท่ีมีการใหบริการ ในลักษณะคลายคลึงกัน 
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เชน นย. สอ.รฝ. เปนตน และนํามาวิเคราะหรวมกับภารกิจท่ีกําลังทางเรือไดรับมอบหมาย ทําใหทราบองคความรู ท่ี
ตองการเกิดเปนหัวขอการจัดการความรูของ กร. ยกตัวอยาง เชน การจัดการความรูเรื่อง หลักนิยมการเคลื่อนกําลัง
จากเรือสูฝง และมีการปรับปรุงหลักนิยมการปราบเรือดําน้ํา และการปองกันภัยทางอากาศ เพ่ือใหมีองคความรู ท่ี
ตอบสนองตอการปฏิบัติการทางเรือท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีในปจจุบัน (รายละเอียดตามเอกสาร K4 - 2 
การกําหนดหัวขอองคความรูในหนวย นขต. และ KM Map) 

๔.๓ การใชเครื่องมือการจัดการความรูท่ีหลากหลายเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย และแหลงความรู 

 กร. มีการสราง แสวงหาความรูเพ่ือจะนําองคความรู ท้ัง Tacit Knowledge และ Explicit Knowledge 
ท่ีไดบงชี้มาแลววาอยูท่ีใครและรูปแบบใด โดยการใชเครื่องมือการจัดการความรู ท่ีหลากหลาย ตามลักษณะของ
กลุมเปาหมาย แหลงความรูและวิธีการเรียนรูในหลายรูปแบบ เชน  
 ๑) การทํา Work Breakdown Structure สําหรับการกําหนดหัวขอสําคัญในการวิเคราะหความรูในแต
ละขีดความสามารถเพ่ือใหสัมพันธ สอดคลองกับความพรอม และขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 ๒) ระบบพ่ีสอนนอง เนื่องจากกําลังพลของ กร. สวนใหญจะปฏิบัติงานในเรือ มีแนวทางรับราชการ        
ท่ีชัดเจน จึงมีการถายทอดความรูกันเปนลําดับ เชน ผบ.เรือ มีการถายทอดความรู เก่ียวกับเรือ ใหกับ ตร. ตห.               
การบันทึกภาพถาย วีดีโอเพ่ือเก็บไวทบทวน หรือการสอนรุนนองโดยปฏิบัติจริง เชน การถอดประกอบปน        
การแกไขขอขัดของท่ัวไปของเครื่องจักรกล และการเทียบเรือ การนําเรือเขารองน้ํา 

 
 ๓) การจดบันทึกบทเรียนท่ีไดรับจากการปฏิบัติตาง ๆ (One Point Lesson : OPL) กอนการฝก มีการทํา Before 
Action Review : BAR หลังการฝกทํา After Action Review : AAR (เอกสาร K4 - 3 ขาวการประชุม BAR  และ AAR /OPL นขต.) 
 ๔) ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ในระดับตางๆ เชน การแตงต้ังคณะกรรมการฯ เพ่ือพัฒนาปรับปรุงหลักนิยม 
ยุทธวิธีตามสาขาปฏิบัติการทางเรือตาง ๆ (รายละเอียดตามเอกสาร K4 – 4 คํา ส่ังแตงต้ังชุมชนนักปฏิบัติ) 
(เอกสาร K4 - 5 คณะกรรมการจัดทําและปรับปรุงเอกสารทางยุทธวิธี หลักนิยมของ กร.)      
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 ๕) มีแผนงานการแสดงผลงาน Best Practice ของ นขต.กร. เพ่ือใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู  และมี
การใหรางวัล เพ่ือเกิดการมุงม่ันในการดําเนินกิจกรรม  
 ๖) การเผยแพรความรูลงในบทความ นิตยสารกระดูกงู ของ กร.เก่ียวกับความรูทางดานเทคโนโลยี
สมัยใหม รวมถึงบทเรียนในอดีต เพ่ือเปนชองทางใหกําลังพลไดศึกษาตอไป   
 ๗) การนําระบบมาตรฐานการทดสอบกําลังพล ( PQS ) มาใชทดสอบความรูตามขีดสมรรถนะใหกําลังพล
ของ กร. มีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ  
 ๘) การเผยแพรตํารา/เอกสารตาง ๆ ไวในเว็ปไซตของ กฝร. เพ่ือใหงายตอการเขาถึงความรู  

 
 
๔.๔ การจัดความรูใหเปนระบบ การกําหนด จําแนก องคความรู  หลัก และองคความรูวิกฤติ ท่ีสงผลใหเปาหมาย
ของหนวยงาน การจัดหมวดหมูประเภทความรู KM Taxonomy 

 กร.ไดมีการจัดการความรูใหเปนระบบ โดยการจําแนกการจัดการความรูตามกระบวนการหลัก แบงเปน
ตามขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางเรือ ในแตละ นขต.กร. มีการจัดการองคความรูวิกฤติในสวนของผูท่ีลาออก 
ผูท่ียายขามสายงาน ผูเกษียณอายุ อยางเปนระบบ โดยจัดทํากระบวนการท่ีเปนมาตรฐานของ กร. จาํนวน ๑๕ เลม 
๓๘ กระบวนการ เพ่ือนําไปใชในการปฏิบัติงานและการฝกตางๆ ของ กร. (รายละเอียดตามเอกสาร K4 - 6 บันทึก 
อนุมัติเอกสารกระบวนการท่ีเปนมาตรฐานของ กร.) 
 - กตอ. กระบวนการลาดตระเวนดวยเรือผิวน้ํา การรักษาแหลงเศรษฐกิจสําคัญในทะเล การรบผิวน้ํา  
 - กฟก.๑ การปราบเรือดําน้ํา การโจมตีฝงจากเรือผิวน้ํา การคุมกันเรือ HUV จากภัยคุกคาม ๓ มิติ 
 - กฟก.๒ การปองกันภัยทางอากาศเปนพ้ืนท่ีในทะเล การโจมตีผิวน้ําดวยหมวดเรือโจมตี 
 - กบฮ. การบัญชาการรบในทะเล การอํานวยการรบรวม ทร. – ทอ. 
 - กดน. การปฏิบัติการเรือดําน้ําและสนับสนุนการฝกปราบเรือดําน้ํา 
 - กทบ. การปฏิบัติการสงครามทุนระเบิด การปฏิบัติการสํารวจและรวบรวมขอมูลทางยุทธการบริเวณชอง
ทางเขาออกและพ้ืนท่ีจอดเรือของฐานทัพ/ทาเรือสําคัญ การสนับสนุนการคนหาและกําหนดตําบลท่ีวัตถุใตน้ําและเปน
อันตรายตอการเดินเรือ 
 - กยพ. การปฏิบัติการสะเทินน้ําสะเทินบก การสงกําลังบํารุงในทะเล การบรรเทาสาธารณภัยในทะเล 
การขจัดคราบน้ํามัน และการกูซอม 
 - กยฝ. การบังคับใชกฎหมายในทะเลและการตรวจคน การชวยเหลือผูประสบภัยในทะเลบริเวณชายฝง 
การปองกันแหลงเศรษฐกิจสําคัญบริเวณชายฝง การควบคุมเรือพาณิชยในสถานการณวิกฤต 
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 - กลน. การฝกและเตรียมความพรอมในการปฏิบัติการตามลําน้ํา การเตรียมความพรอม การถวายความ
ปลอดภัยพระมหากษัตริย พระบรมวงศานุวงศ และ รปภ.บุคคลสําคัญทางน้ํา 
 - กบร. การลาดตระเวนพิสูจนทราบดวยอากาศยาน การโจมตีเรือผิวน้ําดวยกําลังอากาศนาวี 
 - นสร. การลาดตระเวนพิเศษเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ การปฏิบัติการสงครามพิเศษเพ่ือ
สนับสนุนการยุทธสะเทินน้ํา  การปฏิบัติการสงครามนอกแบบเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร การ
ปฏิบัติการพิเศษ การตอตานการกอการราย 
 - กฝร. กระบวนการการจัดทํา ปรับปรุง พัฒนา การฝก/ศึกษา/อบรม ในขีดความสามารถตามสาขาปฏิบัติการทางเรือ 
กระบวนการตรวจและประเมินผลการฝก กระบวนการจัดทํา/พัฒนา/รวบรวม เอกสาร/คูมือ/ตํารา และรูปแบบการฝก  
 อีกท้ังมีการจําแนกโครงสรางความรูการปฏิบัติการทางเรือ ตามมาตรฐานการทดสอบกําลังพล กร.       
โดยแบงออกเปน ๘ กลุมงาน ไดแก กลุมงานเดินเรือ การเรือ /กลุมงานยุทธการและสื่อสาร ๑ และ ๒ /กลุมงาน
การอาวุธ /กลุมงานการบิน พลาธิการและแพทย /กลุมงานชางกล /กลุมงานปองกันความเสียหาย / กลุมงาน
อากาศนาวี เพ่ือจําแนกประเภทองคความรูท่ีตองการใหกําลังพลแตละพรรค-เหลา ในสายวิทยาการ กร. จะตองรู
และตองเขารับการทดสอบในระบบตอไป (รายละเอียดตามเอกสาร K4 - 7 คํา ส่ังแตงต้ังคณะทํางานจัดทําคูมือ
มาตรฐานการทดสอบกําลังพลของ กร.) 

๔.๕ การประมวลกล่ันกรองความรู 

 กร.ไดมอบหมายให นขต.กร. ซ่ึงแบงเปนกองเรือตามประเภท กองการบิน หนวยสงครามพิเศษทางเรือ 
และหนวยการฝกศึกษา กําหนดผู เชี่ยวชาญในแตละดานความรู โดยครอบคลุมขีดสมรรถนะหลักตามสาขา
ปฏิบัติการทางเรือตาง ๆ ของ กร. เพ่ือทําหนาท่ีประมวลกลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนขององค
ความรูท่ีไดจากการจัดการความรู ในหลายรูปแบบ รวมท้ังใหคําปรึกษาในการจัดการความรูของหนวย ตลอดจน
รวบรวมขอมูลไปดําเนินการจัดทํามาตรฐานการทดสอบกําลังพลของ กร. (PQS) โดยการแตงต้ัง ผบ.เรือ เปน
ผูเชี่ยวชาญ คูมือการทดสอบกําลังพลในตําแหนงในเรือรวมท้ัง กฝร. ก็มีผูเชี่ยวชาญองคความรูกลุมตาง ๆ เพ่ือทํา
หนาท่ีตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน ในการจัดทําหลักนิยม และคูมือทดสอบ PQS ของ นขต.กร. ท่ีไดจัดทําขึ้น
อีกดวย เพ่ือนําไปทดสอบกําลังพลของ กร. ตามตําแหนงท่ีไดรับการบรรจุ โดยเปนตัวชี้วัดขีดสมรรถนะดานความรู
ตามตําแหนงหนาท่ี สงผลทําใหกําลังพลในหนวยมีความรูความสามารถ ความชํานาญในการทํางานเพ่ิมขึ้น และได
นําองคความรูไปใชปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพตอไป  (รายละเอียดตามเอกสาร K4 - 8 รายชื่อผู เชี่ยวชาญ 
นขต.กร. และรายชื่อ ผบ.เรือเปนผูทดสอบ PQS) 

๔.๖ การเขาถึงองคความรู มีวิธีการหรือชองทางท่ีทําใหบุคลากรเขาถึงและนําความรูไปใชงาน 

 กร.ไดกําหนดชองทางการเขาถึงองคความรูกองเรือยุทธการใหไดอยางรวดเร็วผานระบบสารสนเทศตาง ๆ  
ตามลักษณะของเอกสาร เหมาะสมกับจํานวนกําลังพลของกร. และกระจายปฏิบัติงานอยูในหลายพ้ืนท่ี เชน 
 ๑) เอกสารอ างอิง  ความรู ท่ัวไป และเอกสา รอาง อิงกองทัพเรื อจะเ ก็บไวใน เว็บไซตของ กฝร . 
(http://www.ftc.navy.mi.th/dc/list.php) หัวขอ ตํารา กฝร.  
 ๒) เอกสาร ท่ีกําหนดชั้นความลับ สามารถติดตอกับ จนท.รับผิดชอบ เพ่ือใหสามารถขอเอกสารไดโดยตรง 
 ๓) องคความรูแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศของ นขต.กร.ตาง ๆในปท่ีผานมา  จะสามารถเขาถึงในเว็บไซต การ
จัดการความรูของกร. (http://www.ftc.navy.mi.th/km/index.php)  
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 ๔) ไดจัดทําพ้ืนท่ีเก็บขอมูลออนไลน เชน คูมือมาตรฐานการทดสอบกําลังพล กร. (PQS Drive)  และขอมูล
ดานการจัดการความรูของ กร.ประจําปนี้ (KM Drive) สําหรับใหกําลังพล และ KM Fa ของหนวย นําความรูไปใช
สนับสนุนการทํางาน และพัฒนาความรูของตนเองไดตอไป   

 

๔.๗ การแบงปนแลกเปล่ียนองคความรู 

 กองเรือยุทธการมีการแบงปนแลกเปลี่ยนองคความรูขามสายงานกับหนวยงานตางระดับ และกลุมงานอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวของ โดย กร.ไดสนับสนุน สงเสริม จูงใจใหกําลังพลไดแบงปนแลกเปลี่ยนองคความรู  ผานกิจกรรมเครื่องมือ    
การจัดการความรูของหนวย ดังนี ้
 ๑) สงเสริมใหกําลังพลของหนวยในระดับตางๆ ไดดําเนินการรวบรวมองคความรูจากการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีโดยตรง และใหกําลังพลท่ีไดปฏิบัติงานเปนระยะเวลานาน ถายทอดประสบการณ ในรูปแบบเปนพ่ีเลี้ยง
สอนการปฏิบัติงาน แนะนําใหความรูซ่ึงกันและกัน  
 ๒) สงเสริมใหกําลังพลจัดทําเอกสารรับสงหนา ท่ี หรือคู มือประจําตําแหนงของตนเอง และคูมือการ
ปฏิบัติงานของอุปกรณตางๆ ในเรือและยุทโธปกรณอ่ืน ๆ นําความรู ท่ีมีในตัวบุคคลมาทําเปนรูปแบบเอกสาร     
โดยรวบรวมเรียบเรียงองคความรูท่ีได จากการประชุมกอน และหลังการฝกหรือการปฏิบัติงาน (BAR/AAR) จัดทํา
เปน One Point Lesson จากหนวยตาง ๆ ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice) ในระดับหนวย
ผูปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางหนวยงาน และสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานได (รายละเอียด
ตามเอกสาร K4 - 9 เอกสาร OPL ของหนวย)  
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 ๓) กร.มีแผนการจัดกิจกรรม "งานนิทรรศการการจดัการความรู กร." โดยจะประเมินผลงานการจัดการ
ความรูของ นขต.กร. รวมท้ังมีกิจกรรมยกยองชมเชยและใหรางวัล เพ่ือกระตุนกําลังพลในทุกระดับชั้น มีสวนรวม 
มุงม่ัน ใหความรวมมือตอกิจกรรมการจัดการความรูของหนวย อีกท้ังเปนการสงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ของกําลังพลระหวางหนวยใน กร. และสามารถนําเอาองคความรูไปใชในการปฏิบัติงานได  
(รายละเอียดตามเอกสาร K4 - 10 แผนการจัดนิทรรศการ KM กร.๖๔) 
 ๔) นําองคความรูมาพัฒนาปรับปรุงเพ่ือสรางนวัตกรรมสําหรับตอบสนองตอการเตรียมกําลังดานตาง ๆ 
ของ กร. และนําไปแบงปน แลกเปลี่ยนเรียนรู ใหกับ นขต.ทร.และหนวยกลุมงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เชน การนํา
ขอมูลการพัฒนาหลักนิยมการเคลื่อนกําลังจากเรือสูฝงดวยเรือยกพลขึ้นบก ใหกับ นย. สอ.รฝ.และ พร. เพ่ือเปน
ขอมูลในการวางแผนเม่ือตองปฏิบัติงานรวมกัน  และการพัฒนารูปแบบการตรวจคนทางทะเล แบบ New Normal 
ใหกับ ทรภ. และหนวยงานใน ศรชล. เพ่ือใชเปนแนวทางใหชุดตรวจคนปลอดภัย ลดความเสี่ยงการติเชื่อ COVID -19 
(ตามเอกสาร K4 - 11 การประชุมรวมของ กยพ.กร.กับ นย)  (เอกสาร K4 - 11 อนุมัติการตรวจตนในทะเลแบบ 
New normal) 

 

 

๔.๘ การเรียนรูการนําองคความรูไปใชใหเกิดประโยชนอยางเปนรูปธรรม 

 กร. ไดเรียนรูในการนําองคความรู และแนวทางหรือวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศของ นขต.กร.ท่ีไดดําเนินการจัดการ
ความรูในแตละป มาเปนบทเรียนและประสบการณท่ีไดรับมาปรับปรับปรุง แกไข พัฒนา และตอยอด ตรวจสอบความ
สมบูรณ ถูกตอง และเชื่อถือได ดวยชุมชนนักปฏิบัติและผู เชี่ยวชาญท่ีเก่ียวของ ตามกระบวนการการจัดการความรู ใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจนไดผลลัพธเปนวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศของ กร.ในท่ีสุด ตลอดจนไดนําหัวขอองคความรู ท่ีได
ดําเนินการไปใชในการปฏิบัติงานจริง และในการฝกตาง ๆ ของ กร. รวมถึงการฝกกองทัพเรือ ๒๕๖๔ ตัวอยางเชน  
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 ๑) การนําองคความรูในการเตรียมการยิงอาวุธปลอยนําวิถี Harpoon ไปใชในกระบวนการเตรียมกําลังพลและ
เตรียมระบบตาง  ๆของเรือ เม่ือฝกยิงจริงในการฝกกองทัพเรือ ๒๕๖๔  (เอกสารK4 – 12 ขาวเตรียมการยิงอาวุธปลอย
นําวิถี Harpoon) 
 ๒) การนําองคความรูการพัฒนาหลักนิยม ในการเคลื่อนกําลังสูฝงดวยอากาศยาน ไปใชในกระบวนการฝก
องคบคุคลและยุทธวิธีของ กร.ประจําป ๖๔   

 

  ๓) การนําองคความรูในการใชเรื่องอากาศยานไรคนขับ ไปใชชวยคนหา รปม.ตองสงสัยท่ีกระทําผิดในทะเล ของ
เรือตรวจการณท่ีปฏิบัติราชการกับ ทรภ.ตาง  ๆ 

 

๕. การมุงเนนบุคลากรดานการจัดการความรู 
๕.๑ มีการกําหนดทีมงาน/คณะกรรมการ เพ่ือรับผิดชอบการดําเนินการการจัดการความรูอยางชัดเจน 

 กร.ไดกําหนดหนวยงาน/ทีมงาน เพ่ือรับผิดชอบการดําเนินการการจัดการความรูของอยางชัดเจน 
ครอบคลุมในทุกสวนงานท่ีเก่ียวของอยางเปนระบบ โดย กร.ไดกําหนดโครงสรางหนวยงาน/ทีมงาน เปนคํา ส่ัง
แตงต้ังคณะกรรมการ หรือคณะทํางานเพ่ือรับผิดชอบการดําเนินการการจัดการความรู และมีหนา ท่ีของทีมงานใน
ทุกระดับของหนวยท่ีสอดคลองกันอยางชัดเจน รวมท้ังใน นขต.กร. ก็ยังไดมีการกําหนดทีมงานดานการจัดการ
ความรู ไปจนถึงเปนชุมชนนักปฏิบัติ โดยมีผูบริหารการจัดการความรูของหนวย (CKO) ผูประสานการจัดการ
ความรูของหนวย (KM Co) และผูสงเสริมการจัดการความรู (KM Fa) ในหนวยแตละระดับของ กร. ดังนี้ 
 ๑) คณะกรรมการการจัดการความรูของ กร. มีหนาท่ี กําหนดแนวทาง และเปาหมายในการจัดการความรู 
ขับเคลื่อนการจัดการความรูของ กร. ใหสอดคลองเปนไปตามแนวทางของ ทร. 
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 ๒) คณะทํางานประสานการจัดการความรูของ กร. มีหนาท่ี ประสานงานกับ ทร.เสนอแนะแนวทางการ
ดําเนินงาน และอํานวยการใหเปนไปตามแผนการจัดการความรูของ กร. รวมท้ังประสาน กํากับดูแล แนะนําการ
ดําเนินการการจัดการความรูของ นขต.กร.ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
 ๓) คณะกรรมการการจัดการความรูของ นขต.กร. และหนวยขึ้นตรงลงไปจนถึงระดับของเรือประเภท
ตางๆ  กองบิน และฝูงบิน เพ่ือใหกําลังพลในเขาถึงการจัดการความรูอยางท่ัวถึงในทุกระดับ 

 

(รายละเอียดตามเอกสาร K5 - 1 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดการความรูของ กร.) 
(รายละเอียดตามเอกสาร K5 - 2 คําสั่งแตงต้ังคณะทํางานประสานการจัดการความรูของ กร.)     
(รายละเอียดตามเอกสาร K5 - 3 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดการความรูของ นขต.กร.)       
(รายละเอียดตามเอกสาร K5 - 4 คําสั่งแตงต้ังชุมชนนักปฏิบัติของ)     

 

๕.๒ บุคลากรของหนวยไดรับความรู และการฝกอบรมดานการจัดการความรู เพ่ือพัฒนาความรู  ความเขาใจ
ในเรื่องการจัดการความรู ในระดับตาง ๆ 

 กร.มีการใหความรูท่ีเก่ียวของกับการจัดการความรูของกร.ใหกับกําลังพลในระดับตาง ๆ รวมท้ังสรางและ
พัฒนา KM Fa ในหนวยตางๆ ใหครอบคลุมเชื่อมโยงในแตละระดับงาน โดยกําลังพลของหนวยไดรับการฝกอบรม
ดานการจัดการความรู เพ่ือพัฒนาความรู ความเขาใจในเรื่องการจัดการความรูอยางตอเนื่อง ผานกิจกรรมตาง ๆ 
ตามแผนการจัดการความรูประจําป งป.๖๔ ดังนี้ 
 ๑) จัดสงกําลังพล KM Fa ของหนวยเขารวมกิจกรรมอบรมสัมมนาฯ ของ ทร.ในทุกครั้งอยางตอเนื่อง และ
นํากลับมาถายทอดใหกับกําลังพลของหนวย   
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 ๒) ใหกําลังพลของ นขต.กร.เขารวมการอบรมบรรยายการจัดการความรูท่ี ทร.จัดขึ้นในทุกครั้งผานระบบ
สารสนเทศท่ีกําหนด (เอกสาร K5 - 5 ขาวและบันทึกแจงรายชื่อรวมสัมมนา)  

 

 ๓) จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู เรื่อง การพัฒนาองคความรูและกระบวนการสูแนวปฏิบัติท่ีเปน
เลิศของ กร. เพ่ือสรางความรู ความเขาใจในกระบวนการการจัดการความรูใหกับผูสงเสริมการจัดการความรูของ นขต.กร.   
ใหพัฒนาองคความรูในหนวยไปสูแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศของ กร. (เอกสาร K5 - 6 อนุมัติจัดสัมมนา KM กร.) 
 ๔) จดัการบรรยายอบรมพิเศษการจัดการความรูใหกับ ผบ.หนวยและกําลังพลใน กร. เพ่ือใหเห็นถึง
ความสําคัญ และพัฒนากําลังพลใหความรูความเขาใจในเรื่องการจัดการความรู (เอกสาร K5 - 7 อนุมัติจัดบรรยาย
พิเศษและอบรมการจัดการความรู โดย ผบ.กร.) 
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๕.๓ มีวิธีการสนับสนุน สงเสริม จูงใจใหบุคลากรมีสวนรวมกิจกรรมการจัดการความรู  รวมท้ังการสนับสนุน 
การแลกเปล่ียนเรียนรูของบุคลากร 

 กร.ไดมีการสนับสนุน สงเสริม จูงใจใหบุคลากรมีสวนรวมกิจกรรมการจัดการความรูของ กร. รวมท้ังการ 
โดย กร.ใหผูบังคบบัญชาในทุกระดับไดสนับสนุน สงเสริม จูงใจใหกําลังพลมีสวนรวมกิจกรรมการจัดการความรู    
ของหนวยในระดับตางๆ ไดดําเนินการรวบรวมองคความรูจากการปฏิบัติงานของเจาหนา ท่ีโดยตรง และถายทอด
ผานการใชเครื่องมือการจัดการความรูตาง ๆ เพ่ือใหการจัดการความรูกลมกลืนไปกับการปฏิบัติงานตามปกติ         
ในการนี้ กร.มีแผนการจัดกิจกรรม "งานนิทรรศการการจัดการความรู  กร." โดยจะประเมินผลงานการจัดการ
ความรูของ นขต.กร. รวมท้ังมีกิจกรรมยกยองชมเชยและใหรางวัล เพ่ือกระตุนกําลังพลในทุกระดับชั้น มีสวนรวม 
มุงม่ัน ใหความรวมมือตอกิจกรรมการจัดการความรูของหนวย อีกท้ังยังมีแผนงานท่ีจะจัดกําลังพลและนําผลงาน
แนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศของ กร.เขารวมกิจกรรม "งานวันรางวัลคุณภาพของ ทร.(NQA Day)" เพ่ือเปนการสงเสริมให
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูของกําลังพล และสามารถนําเอาองคความรูนี้ไปใชในการปฏิบัติงานในระดับ ทร.ได  
(เอกสาร K5 - 8 แผนกิจกรรมการจัดงานนิทรรศการ KM กร. และงานวันรางวัลคุณภาพของ ทร.) 

๕.๔ มีการกําหนดทําเนียบผูเชี่ยวชาญในแตละดานท่ีครอบคลุมขีดสมรรถนะหลัก 

  กร.ไดมีการกําหนดผูเชี่ยวชาญและไดมีการนําไปใชอยางเปนรูปธรรม ครอบคลุมกระบวนงานของ กร.    
โดยการแยกผูเชี่ยวชาญตามสาขาการปฏิบัติการในทุกหนวยรอง และครอบคลุมขีดสมรรถนะหลักในทุกดานท้ังใน
ดานองคบุคคล ดานองควัตถุ และดานยุทธวิธี อีกท้ังยังมีการนําผูเชี่ยวชาญในสาขาตาง ๆ จากหนวยงานตาง ๆ ท้ัง
ภายใน และภายนอกกองเรือยุทธการมาชวยตรวจสอบความถูกตองในแตละองคความรู  ดวยการใชเวทีในการฝก 
การแลกเปลี่ยนความรู การศึกษาอบรมหลักสูตรตาง ๆ ซ่ึงทําใหกองเรือยุทธการมีความพรอมในการเตรียมกําลัง
ทางเรืออยางตอเนื่องและครบถวนในทุกสาขาการปฏิบัติการ ในการนี้ กร.ไดกําหนดให นขต.กร.ดําเนินการกําหนด
หัวขอองคความรูของแตละหนวยพรอมกับผู เชี่ยวชาญในการปฏิบัติหรือหัวขอองคความรูนั้น ๆ ซ่ึงแตละหนวยจะมี
จาํนวนหัวขอองคความรูอยางนอย ๑๐ หัวขอ เพ่ือเปนการนําองคความรู ท่ีไดจากบุคคล หรือประสบการณจากการ
ปฏิบัติงาน การใชเครื่องมืออุปกรณตาง  ๆภายในหนวยงาน ไดนําไปเผยแพร จัดทําเปนเอกสารอางอิง หรือเพ่ือใชเปน
ขอมูลในการปรับปรุงหลักนิยมของสาขาการปฏิบัติการนั้น  ๆตอไป (เอกสาร K5 - 9 กําหนดผูเชี่ยวชาญตามสาขาการ
ปฏิบัติการของ นขต.) 

 

 
  



รายงานการประเมนิการจัดการความรู้ด้วยตนเอง ประจําปีงป.๖๔ 
 

 

- 26 - 

๖. การมุงเนนการจัดการความรู ในกระบวนการปฏิบัติงาน 
๖.๑ การจัดการความรูท่ีสอดคลองกับกระบวนการหลัก (Core Process) ขององคกร 

 กระบวนการงานหลักของ กร. (Core Process) คือ การเตรียมกําลังทางเรือ ใหมีความพรอม ท้ังในดาน
องคบุคคล องควัตถุ และองคยุทธวิธี เพ่ือสงมอบกําลังใหกับทัพเรือภาค และหนวยเฉพาะกิจของ ทร. ผานการ
บริหารจัดการดานตาง ๆ เปนกระบวนการยอย และกระบวนการสนับสนุนจากฝายอํานวยการ และจากหนวยอ่ืนๆ 
ใน กร. โดยมีผลลัพธท่ีตองการใหกําลังพลมีความรูในการปฏิบัติงาน ท้ังในตําแหนงหนา ท่ีของตน และความ
ชํานาญทางยุทธวิธีตามสาขาการปฏิบัติการทางเรือ อีกท้ังเรือ อากาศยาน และอาวุธยุทโธปกรณตองมี   ความ
พรอม สามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ กร.ไดกําหนดเปาหมาย และแนวทาง   ในการ
จัดการความรูให นขต.กร. ดําเนินการจัดการความรูตามกระบวนการหลักสาขาปฏิบัติการทางเรือของหนวย และ
ตามความตองการของผูรับบริการ (ตามเอกสารแนบ K6 – 1 มติท่ีประชุมคณะกรรมการการจัดการความรูของ กร.

ครั้งท่ี ๑) อีกท้ังยังสอดคลองกับการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยการเตรียม
กําลังทางเรือใหมีความพรอม เพ่ือรองรับการขับเคลื่อน และพัฒนาองคกรตามวิสัยทัศนและยุทธศาสตรกองทัพเรือ
ไดตอไป  
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   กระบวนการเตรียมกําลังดานองคบุคคล เม่ือ กร. ไดรับการบรรจุกําลังพล จําเปนตองพัฒนากําลังพลนั้น

ตามตําแหนงหนาท่ี ในการฝกศึกษาอบรมเพ่ิมเติมตามหลักสูตรตามแนวทาวรับราชการ และหลักสูตรอ่ืนๆ ตาม
สาขาการปฏิบัติการทางเรือ โดยมี กฝร.เปนหนวยรับผิดชอบหลักมนการปรับปรุงพัฒนาการฝก ศึกษา อบรม        
ในหลักสูตรตางๆ เพ่ือพัฒนากําลังพลใหมีขีดความสามารถตอบสนองตอการปฏิบัติการทางเรือในทุกมิติ อีกท้ัง กร. 
ไดมอบหมายใหกองเรือตางๆ กองการบินทหารเรือ และหนวยสงครามพิเศษทางเรือรับผิดชอบ Core Business 
ในสาขาปฏิบัติการทางเรือยอยตางๆ โดยกําหนดใหเปน Expert ในแตละสาขาปฏิบัติการ ตลอดจนไดดําเนินการ
จัดการความรูในระดับผูปฏิบัติตามตําแหนงหนา ท่ี รวบรวมปญหาขอขัดของมาปรับปรุงกระบวนการทํางาน 
ถายทอดแลกเปลี่ยนกัน ท้ังนี้ กร.กําลังพัฒนาจัดทําระบบมาตรฐานการทดสอบกําลังพลของ กร.( PQS ) (ตาม
เอกสารแนบ K6 – 2 แผนการดําเนินงาน PQS) โดยใหกําลังพลเขารับการประเมินผลการทดสอบความรู  เพ่ือการ
พิจารณาความเหมาะสมการบรรจุในตําแหนง เพ่ือใหได องคบุคคลท่ีมีความพรอมตามขีดสมรรถนะสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้หนวยตาง ๆ ไดดําเนินการจัดการความรู เพ่ือเตรียมความพรอมดานองค
บุคคล ตัวอยางเชน 
  ๑. กฝร. ไดดําเนินการพัฒนาการนําระบบสารสนเทศมาใชสนับสนุน การประเมินความพรอมการฝกองค
บุคคล ของกําลังพล กร. โดยมีผลลัพธ สามารถลดเวลาและทรัพยากรกระดาษในการดําเนินการทดสอบฯ และ
สามารถนําไปตอยอดเพ่ือทดสอบความรูนักเรียนหลักสูตรตาง ๆ ท่ีเขารับการอบรมไดตอไปอีก (ตามเอกสารแนบ 
K6 – 3 แนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศของ กฝร.)  
   ๒. กตอ.ไดดําเนินการจัดทําแนวทางการจัดหนาท่ีและความสัมพันธในหองศูนยยุทธการเพ่ือรองรับการ
ปฏิบัติการผิวน้ําสําหรับเรือ ตกก. โดยมีผลลัพธใหกําลังพลท่ีปฏิบัติงานในระบบศูนยยุทธการสมัยใหมไดและเพ่ิม
ขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางเรือ และลดเวลาในการตอบสนองตอภัยคุกคามไดอยางมีประสิทธิภาพ (ตาม
เอกสารแนบ K6 – 4 แนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศของ กตอ.)  

   ๓. กดน. ไดดําเนินการจัดทําแนวทางการบริหารทีมศูนยยุทธการใหสามารถสรางภาพสถานการณดวย
กลองตาเรือ โดยมีผลลัพธใหกําลังพลชุดศูนยยุทธการเรือดําน้ํารวบรวมขอมูลและสรางภาพสถานการณโดยใช
กลองตาเรือไดรวดเร็วขึ้น เปนขอมูลในการตัดสินใจตอบสนองตอภัยคุกคามไดอยางมีประสิทธิภาพ (ตามเอกสาร
แนบ K6 – 5 แนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศของ กดน.) 
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 กระบวนการเตรียมกําลังดานองควัตถุ กร.ไดตรวจสอบการจัดและอัตราท่ีมี โดยกําหนดคุณสมบัติ 

คุณลักษณะของเรือ อากาศยานและยุทโธปกรณตางๆ เพ่ือจัดหา หรือแกไขปรับปรุงเพ่ิมเติม ใหสามารถรองรับ
ภารกิจท่ีไดรับมอบหมายได โดยหนวยตางๆ ไดทําการทดลอง ตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณตางๆ และแกไข
ขอขัดของในเบื้องตน เปนประจําในวงรอบท่ีกําหนด ตามระบบงานซอมบํารุงตามแผนของ กร.(PMS) และ         
นําขอมูลลงในระบบ PMS IT (ตามเอกสารแนบ K6 – 6 ติดตามความกาวหนาการดําเนินการซอมทําเรือใน กร.) 
เพ่ือใชในการตรวจสอบความพรอมกอนใชงาน และหลังการใชงาน เพ่ือพิจารณาในการวางแผนซอมบํารุงจากหนวย
เทคนิคตอไป หากการตรวจสอบและซอมบํารุงแลวเห็นวาไมสามารถใชราชการได จะเขาสูกระบวนการทบทวน 
เพ่ือพิจารณาจัดหาเพ่ิมเติม หรือรุจําหนายตอไป เพ่ือให กร.มีความพรอมดานองควัตถุ ในการสงมอบกําลังใหกับ
หนวยใชกําลังตามท่ี ทร.มอบหมายไดตอไป ท้ังนี้ นขต.กร.            ไดดําเนินการจัดการความรูในดานองควัตถุ
ของหนวย ตัวอยางเชน  
 ๑. กบร.ไดดําเนินการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบน้ํามันเชื้อเพลิงในการรับจากเรือ เพ่ือใหอากาศยานไดรับ
น้ํามันเชื้อเพลิงท่ีมีคุณภาพ เพ่ิมขีดความสามารถการใชอากาศยานไดนานขึ้น และลดความเสี่ยงเหตุขัดของ
เครื่องยนตเม่ือปฏิบัติการบินในทะเล (ตามเอกสารแนบ K6 – 7 แนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศของ กบร.)  
 ๒. กทบ.ไดดําเนินการจัดทํากระบวนการการใชทุนระเบิดฝก Murena (Murena EXE 102) เพ่ือใชในการฝก
โดยจําลองการจุดระเบิดของทุนระเบิดจริง ทําใหเกิดความเชี่ยวชาญลดความผิดพลาดในการปฏิบัติภารกิจ (ตาม
เอกสารแนบ K6 – 8 แนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศของ กทบ.) 
 ๓. กลน.ไดดําเนินการปรับปรุงกระบวนการการปฏิบัติการตามลําน้ําดวยเรือตรวจการณลําน้ําแบบใหม (ตาม
เอกสารแนบ K6 – 9 แนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศของ กลน.) 
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  กระบวนการเตรียมกําลังดานองคยุทธวิธี ยุทธวิธี และหลักนิยมทางเรือนั้นจะตองไดรับการทบทวน 

ปรับปรุงตามรูปแบบของสงคราม หรือการปฏิบัติการทางทหาร และตามเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนไป ทําใหองคยุทธวิธี 
ไดรับการพัฒนาปรับปรงุ โดย กร. ไดจัดทําหลักนิยมการปฏิบัติการทางเรือในสาขาตาง ๆ ครอบคลุมทุกสาขา
ปฏิบัติการ มีการจดัการประชุมหารือเพ่ือปรับปรุงหลักนิยมตามสาขาปฏิบัติการทางเรือท่ีอยูในรูปแบบของเอกสาร        
ทางยุทธวิธี หลักนิยม คูมือ ตํารา หรือประมวลหลักสูตรตาง ๆ ซ่ึง นขต.กร.ท่ีมีผู เชี่ยวชาญในสาขาปฏิบัติการทางเรือ 
และสงครามพิเศษทางเรือ (ตามเอกสารแนบ K6 – 10 ยก.กร.ประชุมปรับปรุงหลักนิยมของ กร.) โดยนําองคความรู 
หลักนิยมท่ีไดรับการทบทวน ไปทดสอบ ประเมินผล    ในการฝกตาง ๆ ประจําป และการปฏิบัติการจริง โดยมีการ
รายงานผลการใชงานกลับมา เพ่ือใชเปนขอมูลในการพัฒนาเพ่ือจัดทําเปนเอกสาร หลักนิยม บรรณสารไปเผยแพร 
และนําไปใชปฏิบัติการใหเปน องคยุทธวิธีท่ีพรอมใชงาน ไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะหลักนิยมการปฏิบัติการทาง
เรือมีความจําเปนอยางยิ่งยวดตอการปฏิบัติตามแนวความคิดการใชกําลังของกองทัพเรือตามยุทธศาสตร
กองทัพเรือไดตอไป ท้ังนี้ นขต.กร.ไดดําเนินการจัดการความรูในดานองคยุทธวิธีของหนวย ตัวอยางเชน  
  ๑. กฟก.๑ ไดดําเนินการปรับปรุงยุทธวิธีการประสานใชอาวุธปลอยนําวิถีจากเรือมากกวา ๑ ลํา  โดยมีผลลัพธให
หนวยเรือสามารถประสานการใชอาวุธไดรวดเร็วขึ้น และเปนไปตามยุทธวิธีท่ีตองการ (ตามเอกสารแนบ K6 – 11 แนว
ปฏิบัติท่ีเปนเลิศของ กฟก.๑) 
  ๒. กฟก.๒ ไดดําเนินการปรับปรุงกระบวนการเตรียมยิงอาวุธปลอยนําวิถี Harpoon (ตามเอกสารแนบ K6 – 12 
แนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศของ กฟก.๒) 
  ๓. กยพ. ไดดําเนินการปรับปรุงยุทธวิธีการเคลื่อนกําลังจากเรือสู ท่ีหมายดวยอากาศยาน  โดยมีผลลัพธเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการปฏิบัติการรวมของเรือ-อากาศยานประเภทตางๆ ในการปฏิบัติการสะเทินน้ําสะเทินบก (ตาม
เอกสารแนบ K6 – 13 แนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศของ กยพ.) 

๖.๒ การจัดการความรูท่ีสอดคลองกับกระบวนการสนับสนุน (Supporting Process) ขององคกร 

 กระบวนการสนับสนุนของ กร. มีหนวยขึ้นตรง คือกองสนับสนุนกองเรือยุทธการ และฝายอํานวยการกอง
ตาง ๆ ในสวนบัญชาการ รับผิดชอบกระบวนการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกระบวนการหลักของ กร. ทําหนา ท่ี
ในการวางแผน อํานวยการ ประสานงาน กํากับการและสนับสนุนใหเปนไปตามพันธกิจของ กร. โดยการหนวยตาง 
ๆ ไดดําเนินการจัดการความรูในกระบวนการสนับสนุน และใชระบบสารสนเทศเปนเครื่องมือ สอดคลองกับการดําเนินการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สูระบบราชการ ๔.๐ ไดตอไป ตัวอยางเชน 
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- ดานกําลังพล กพ.กร.ไดอํานวยการปรับปรุงแนวทางในการจัดทํามาตรฐานการทดสอบกําลังพลของ กร. 
( PQS ) และนําบททดสอบ ใหกําลังพลไปทดสอบในระบบสารสนเทศ ( PQS IT)  เพ่ือเปนตัวชี้วัดวากําลังพลท่ีอยูใน
ตําแหนงนั้นๆ มีขีดสมรรถนะท่ีพรอมปฏิบัติงานหรือไม เพ่ือท่ีจะพัฒนากําลังพลในการสงไปศึกษาอบรมหลักสูตร
ตางๆ ตามโครงการศึกษาของ ทร. ตอไป (ตามเอกสารแนบ K6 – 14 อนุมัติแผนงาน pqs) อีกท้ังยังมีกระบวนการ
จัดทําบัญชบีรรจุกําลัง ตพ.๕ เพ่ือให กร.มีบัญชีบรรจุกําลังท่ีพรอมสนับสนุนการบรรจุกําลังพลใหกับหนวยใชกําลัง
ในแตละภารกิจและพ้ืนท่ีตาง ๆ ตามท่ีกองทัพเรือสั่งการ ต้ังแตในยามปกติหรือกรณีท่ีตองยายบรรจุกําลังพล
จํานวนมากเขารวมปฏิบัติการตามแผนยุทธการและแผนปองกันประเทศไดทันเหตุการณ (ตามเอกสารแนบ K6 – 15 การ
ทําบัญชีบรรจุกําลัง ตพ.๕ ของ กร.) 
  - ดานการสงกําลังบํารุง การชาง และการตรวจสอบยุทโธปกรณ โดย กบ.กร. ตส.กร. และ กผช.กร.ไดมี
การจัดการประชุมติดตามความกาวหนาในการซอมทําเรือ ท่ีเขารับการซอมทําตามวงรอบ กํากับดูแล ให นขต.กร.
ตรวจสอบความพรอมของเรืออากาศยานและอุปกรณตางๆ ในระบบสารสนเทศ แนะนําขอมูลท่ีไดมาทบทวน    
วางแผนการใชเรือ การซอมทําเรือและอากาศยาน ใหมีความพรอมในการท่ีจะสงมอบกําลังใหกับ ทร. เพ่ือ
ปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายตอไป (ตามเอกสารแนบ K6 – 16 กผช.ติดตามการซอมทําเรือ) 
  - ดานยุทธการและการฝก ยก.กร. และ ขว.กร. ไดดําเนินการวางแผน อํานวยการกํากับดูแลให นขต.กร. 
เขารับการฝกตามแผน ในสาขาปฏิบัติการทางเรือตางๆ และมีการประชุมสรุปผลการฝกในทุกๆ ครั้ง (AAR)  โดย
นําขอมูล ขอขัดของตางๆท่ีไดจากการฝก มาทบทวน ประชุมหารือเพ่ือปรับปรุงแกไขในสวนของยุทธวิธี หลักนิยม
ตางๆ ใหมีความพรอมในการปฏิบัติการตอไป (ตามเอกสารแนบ K6 – 17 ยก.กร.ประชุมปรับปรุงหลักนิยม กร.) 
     - ดานการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สสท.กร.ไดพัฒนาระบบสารสนเทศของ กร. มาใชเปน
เครื่องมือในการสนับสนุนการพัฒนากระบวนการในดานตางๆ ทําใหสามารถใชงานไดงายและรวดเร็ว เพ่ือให
ผูบังคับบัญชาสามารถตรวจสอบความพรอม เปนขอมูลประกอบในการตัดสินใจในการสงมอบกําลังตอไปได เปน
ระบบบริหารงาน กร. (Fleet Management System : FMS) ไดแกระบบสารสนเทศความพรอมดานองคบุคคล 
องควัตถุ และองคยุทธวิธี กร. (สสท.พอน.กร.) ระบบสารสนเทศการซอมบํารุงตามแผน (สสท.ซบผ.กร. : PMS-IT) 
/ระบบสารสนเทศสนับสนุนการสงกําลังบํารุงรวม ทร. (ILS-IT) ระบบรายงานผลการปฏิบัติ/การฝก (After Action 
Report : AAR) (ตามเอกสารแนบ K6 – 18 สสท.กร.อบรมการใช outlook) 
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๖.๓ การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ท่ีเกิดประสิทธิภาพและคุณภาพ 

 กร.ไดทบทวนกระบวนการ องคความรู และนําไปปรับปรุงกระบวนการ เพ่ือใหม่ันใจวา ผลผลิต การบริการ
ของ กร. คือการเตรียมกําลังทางเรือ สงมอบตอใหหนวยผูรับบริการตรงตามความตองการ ท้ังทางดานองคบุคคล 
โดยผานการประเมินระบบมาตรฐานการทดสอบกําลังพลของ กร. ( PQS ) และการฝกตาง ๆ ดานองควัตถุ โดยผาน
การตรวจสอบ การซอมบํารุง มีระบบสารสนเทศดานความพรอมฯ ของ กร. (ระบบ สสท.พอน.กร.) เปนเครื่องมือ
หนึ่งในการบริหารจัดการ ดานองคยุทธวิธี ไดนําหลักนิยมการปฏิบัติการทางเรือสาขาตาง ๆ มาใชท้ังในการฝก และ
การปฏิบัติการจริง และมีการรายงานปญหา ขอขัดของ การใชงานหลักนิยมดังกลาว มาพิจารณาปรับปรุงและ 
ทดลองใช จนเชื่อม่ันไดวาการปฏิบัติตามหลักนิยมท่ีปรับปรุงขึ้น สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหการ
ปฏิบัติงานในภาพรวมของ กร.ใชตนทุนท่ีมีอยูเทาเดิม แตทําใหผลการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ/ไดงานเพ่ิมมากขึ้น 
บรรลุเปาหมาย ในตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจําปได เชน 
   ๑. กร.ไดดําเนินการจัดทําแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศในปนี้ เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพในการเตรียมกําลังทางเรือ 
(Two Ocean Three Area We ready to defense) โดยลดเวลาในการปฏิบัติการไดนอยลง มีประสิทธิภาพเพ่ิมมาก
ขึ้น และยังไดนําวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศของ นขต.กร. มาแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือชวยปรับปรุงกระบวนการทํางาน และลด
ความผิดพลาดการทํางาน ทําใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (ตามเอกสารแนบ K6 – 19 แนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศของ กร.) 
  ๒. กร.ไดดําเนินการจัดทําแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานในสถานการณวิกฤตการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) เรื่อง เพ่ือชวยปรับปรุงกระบวนการทํางาน และลดความเสี่ยงและ
ปลอดภัยจากการติดเชื้อ ทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกท้ังยังไดเผยแพรแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ใหกับ ทรภ.ตาง ๆ หนวยงานภาครัฐอ่ืนๆใน ศรชล.ไดใชเปนแนวทางอีกดวย (ตามเอกสารแนบ K6 – 20 แนว
ปฏิบัติท่ีเปนเลิศในสถานการณวิกฤต การตรวจคนแบบ New Normal) 
 
๗. ผลลัพธขององคกรท่ีเกิดจากการสนับสนุนการจัดการความรู 
๗.๑ การบรรลุผลลัพธดานความพึงพอใจของผูรับบริการ เปนการวัดผลดานการใหความสําคัญกับผูรับการ
บริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และผูรับบริการจากการบริการสวนราชการในดานตางๆ ไดแก ความพึงพอใจ 
ความไมพึงพอใจ ความผูกพัน การเติบโตของโครงการท่ีมุงเนนประโยชนแกกลุมผูรับบริการ การสรางสัมพันธ
และความรวมมือ เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลท้ังในดานคุณภาพ ความปลอดภัย ตนทุนเพ่ือการสงมอบคุณคาตอ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และตอบสนองเกิดความคาดหวังของผูรับบริการ เปนผลมาจากการวัด
วิเคราะหและการแบงปนแลกเปล่ียนองคความรู 

 การจัดการความรูทําใหเกิดผลลัพธตอกระบวนการงานหลักของ กร. คือ ทําใหกระบวนการการเตรียม
กําลังทางเรือ มีความพรอมท้ังในดานองคบุคคล องควัตถุ และองคยุทธวิธี สามารถสงมอบกําลังใหกับทัพเรือภาค 
และหนวยเฉพาะกิจของ ทร. ดวยการบริหารจัดการดานตางๆ อยางเปนระบบตอเนื่องและมีประสิทธิภาพมากก
ขึ้น ท้ังนี้ กร. จึงมีการติดตามการดําเนินการตางๆ ท้ังในสวนของการฝกประจําป การฝกศึกษาอบรม เพ่ือให
สามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการหนวยตาง ๆ ท่ี กร. ไดสงมอบกําลังไปปฏิบัติราชการ โดยมี
คาเฉลี่ยความพึงพอใจในการสงมอบเรือ ในระดับสูงมาก ความไมพึงพอใจอยูในระดับตํ่ามาก กอเกิดความผูกพัน
อันดีกับผูรับบริการฯ สามารถตอบสนองความคาดหวังของหนวยใชกําลังในพ้ืนท่ีตางๆ ไดอยางดีผานชองทางตางๆ 
ดังนี้  
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  ๑. ไดมีการประชุมผานระบบ VTC ของ ศปก.ทร. ในทุกวัน การประชุม นขต.กร. และการประชุมพรรคก
ลินรวมกับหนวยเทคนิค กร. ในทุกเดือน ไดมีการเชิญหนวยผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย มาประชุมรวมกัน
เพ่ือรับทราบปญหาขอขัดของตลอดจน รับฟงขอเสนอแนะของหนวยงาน เพ่ือนํามาปรับปรุงกระบวนการทํางาน
และสามารถแกปญหาไดทันตอสถานการณ เพ่ือนําไปเปนขอมูลกําหนดเปนแผนการจัดการความรูใหหนวยตางๆ 
นําไปศึกษาเพ่ือปรับปรุงกระบวนการในการเตรียมกําลังทางเรือใหมีความพรอมสูงสุดใหหนวยรับบริการตาง ๆ พึง
พอใจในผลผลิตท่ีกองเรือยุทธการดําเนินการ   
  ๒. กร. มีวิธีการรับฟงและเขาถึงขอมูลในแบบประเมินความพึงพอใจ และระบบประเมินผานระบบ
สารสนเทศ เพ่ือรับทราบความพึงพอใจของหนวยผูรับบริการท้ังในดานองคบุคคล องควัตถุ และยุทธวิธี จาก
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยมีเปาหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ปรับปรุงกระบวนการของการสราง
ผลผลิตและบริการใหครอบคลุมความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

               

 

  ๓. ไดจัดการประชุมสรุปผลการฝกประจําป (AAR) รวมกับหนวยตาง ๆท่ีเปนผูรับบริการ ภายหลังจาก
ดําเนินการฝกเสร็จสิ้นแลว และนําผลการประเมินมาวิเคราะหเพ่ือองคความรู ท่ีขาดหาย และเติมเต็มองคความรู
ตางๆ ใหกับกําลังพล ผานการกําหนดเปนแผนการอบรมหลักสูตรของ กฝร.เพ่ือเติมเต็มองคความรู ท่ีขาดหายใหกับ
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กําลังพล กร. ไดมีความพรอมในการปฏิบัติการตามสาขาตางๆ (ตามเอกสารแนบ K7 – 1 ขาวเชิญ กพ.กร.รวม

ประชุมจัดทําหลักสูตรของ กฝร. ประจําป) 
 ๔. กร.โดย กฝร.ไดดําเนินการพัฒนาระบบการเรียนการสอนดวยตนเอง โดยนําระบบสารสนเทศมา
สนับสนุนการคนควา และยังไดนําระบบสารสนเทศมาสนับสนุนการตรวจประเมินความพรอมของเรือ ดานองค
บุคคล แบบออนไลน พรอมท้ังจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจในการทดสอบแบบออนไลน หลังการประเมิน 
เพ่ือใหสามารถนําผลท่ีไดไปปรับปรุงกระบวนการทดสอบ ท้ังในสวนผูประเมินและผูรับการประเมิน เกิดผลลัพธ ท่ี
ไดคือ หนวยรับการประเมิน ทราบสิ่งท่ีตองแกไข/ปรับปรุงขอบกพรองไดตรงจุด ทําใหเกิดประสิทธิภาพตอผูรับ
การประเมินมากขึ้น (ตามเอกสารแนบ K7 – 2 คําสั่งแตงต้ังคณะทํางานการจัดการความรูของ กฝร.)  

 

๗.๒  การบรร ลุผลลัพธดานการลดตนทุนการสรา งนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการเปนการวั ด
ความสําเร็จของการดําเนินการบรรลุเปาหมายดานการบริหารจัดการเพ่ือการลดตนทุน การสรางนวัตกรรม 
และการจัดการกระบวนการ เปนผลมาจากการวัดวิเคราะหและการแบงปนแลกเปล่ียนองคความรู 

   กร. สามารถบรรลุผลลัพธในการจัดการความรู  เพ่ือปรับปรุงผลผลิต กระบวนการ พัฒนาบุคลากร 
พัฒนาการสรางการมีสวนรวมของบุคลากรของสวนราชการ พัฒนาการบริการ การเปนตนแบบ และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันสามารถบรรลุเปาหมายดานการเปนแบบอยางท่ีดี โดยการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา 
พรอมกับสนับสนุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ท้ังหนวยผูใหความรู  หนวยรับความรู  และหนวยงาน
ภายนอกอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เกิดเปนการจัดการความรู ท่ีมีการบูรณาการรวมกัน สามารถดําเนินการไดทันกับ
สถานการณปจจุบันท่ีตองการ อีกท้ังไดนําระบบสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือเพ่ือตอบสนองใหกระบวนการงาน
หลักของ กร. คือ การเตรียมกําลังทางเรือ มีความพรอม ในดานองคบุคคล (ความรู) องควัตถุ (อุปกรณท่ีสามารถ
ตอบสนองตอภารกิจ) และองคยุทธวิธี (วิธีการปฏิบัติ) เพ่ือสงมอบกําลังใหกับทัพเรือภาค และหนวยเฉพาะกิจของ 
ทร. ไดตามความตองการของผูรับบริการ เกิดผลลัพธเปนแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศดังนี้ 
  ๑. กร.ไดดําเนินการจัดทําแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศในปนี้ เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพในการเตรียมกําลังทาง
เรือ (Two Ocean Three Area We ready to defense) โดยไดพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเตรียมกําลังในสาขา
ปฏิบัติการทางเรือตางๆ  จากปท่ีผานมา ลดเวลาในการปฏิบัติการไดนอยลง มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น และยังได
นําวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศของ นขต.กร. มาแลกเปล่ียนเรียนรู  เพ่ือชวยปรับปรุงกระบวนการทํางาน และลดความ
ผิดพลาดการทํางาน ทําใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
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  ๒. กร. ไดดําเนินการจดัการความรูตามกระบวนการงานหลักของหนวยและตอบสนองตอความตองการ
ของหนวยปฏิบัติและหนวยผูรับบริการ กลาวคือ ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙ 
(COVID – 19) ผูปฏิบัติงาน (ชุดตรวจคน) ตองการให กฝร. ซ่ึงเปนหนวยฝกศึกษากําลังพลของ กร. ศึกษา คิดคน
วิธีการปองกันไมใหกําลังพลหรือชุดตรวจคน เกิดความเสี่ยงตอการติดเชื้อ รวมถึงไมเกิดความเส่ียงกับกําลังพล
ภายในเรือ กลาวคือ ชุดตรวจคนฯ นําพาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19 ) มาแพรกระจายในพ้ืนท่ี
ปฏิบัติงานในเรือ จึงเปนท่ีมาของการจัดการความรูและเกิดการบูรณาการรวมกันหลายหนวยงาน จนเกิดเปนแนว
ทางการตรวจคนและจับกุมผูกระทําผิดกฎหมายในทะเลแบบ New Normal พรอมกับนําระบบสารสนเทศมา
สนับสนุน การสอนแบบออนไลนในปจจุบัน ซ่ึงเปนท่ียอมรับ และสามารถนําไปใชในการปฏิบัติในการปองกันการ
แพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) โดยท่ียังคงสามารถปฏิบัติภารกิจตามท่ีไดรับมอบหมาย
อยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเทียบเทา หรือใกลเคียงกับผลการปฏิบัติในภาวะปกติ (ตาม

เอกสารแนบ K7 – 3 อนุมัติแนวทางการตรวจคนแบบ New Normal)  
 ๓. กร. ไดดําเนินการจัดการความรู โดยไดพัฒนาระบบสารสนเทศมาสนับสนุนการตรวจประเมินความ
พรอมของเรือ ดานองคบุคคล แบบออนไลน ทําใหเกิดผลลัพธคือ ผูประเมินสามารถลดเวลาในดําเนินการใน
ภาพรวม การออกขอสอบ การตรวจขอสอบ และลดทรัพยากรสิ้นเปลืองในเรื่องกระดาษท่ีใชทดสอบ ทําใหเกิด
ประสิทธิภาพในการประเมินผลการฝกดานองคบุคคลมากขึ้น  
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รายการเอกสาร/หลักฐานอางอิง   
เกณฑหมวดท่ี ๑ 
เอกสาร K1 – 1  อนุมัติจัดการประชุมเพ่ือรับนโยบายจาก ผบ.กร. 
เอกสาร K1 – 2 ขออนุมัติจัดการประชุม KM กร. ครั้งท่ี ๑ หัวขอวาระการประชุม 
เอกสาร K1 – 3 ขาวเชิญประชุม AAR ของ นขต.กร. 
เอกสาร K1 – 4 ตามเอกสาร K1 – 4 อนุมัติแผนการจัดการความรูของ กร. และมติประชุม ครั้งท่ี ๑ 
เอกสาร K1 – 5 ขาวเชิญประชุมของ นขต.กร. 
เอกสาร K1 – 6 อนุมัติจัดการบรรยายพิเศษการจัดการความรูของ กร. โดย ผบ.กร. 
 
เกณฑหมวดท่ี ๒ 

เอกสาร K2 – 1  บันทึกแจงใน นขต.จัดทําแผนท่ีองคความรู 
เอกสาร K2 - 2  แผนการจัดการความรูของ กร. ประจําป งป.64 
เอกสาร K2 – 3  อนุมัติประชุม คณะกรรมการ และคณะทํางานของ กร. 
เอกสาร K2 - 4  แผนการจัดการความรูของ นขต.กร. 
เอกสาร K2 - 5  ขาวการประชมุคณะทํางานประสานการจัดการความรูของ กร. 
เอกสาร K2 - 6  ขาว กฝร.การติดตามใหเสนอผลงานตาง ๆ ของหนวย 
 
เกณฑหมวดท่ี ๓ 
เอกสาร K3 – 1  ขาวเชิญประชุม นขต.กร.ประชุมพรรคกลิน 
เอกสาร K3 – 2 ขาวเชิญประชุม นขต.กร. 
เอกสาร K3 – 3  ขาวเชิญประชุมนายทหารพรรคกลิน และหนวยเทคนิค 
 
เกณฑหมวดท่ี ๔ 
เอกสาร K4 - 1  ตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการประจําป 
เอกสาร K4 - 2  การกําหนดหัวขอองคความรูในหนวย นขต.และ KM Map 
เอกสาร K4 - 3  ขาวการประชุม BAR  และ AAR /OPL นขต. 
เอกสาร K4 - 4  คําสั่งแตงต้ังชุมชน คณะกรรมการจัดทําและปรับปรุงเอกสารทางยุทธวิธี หลักนิยมของ กร. 
เอกสาร K4 - 5  คณะกรรมการจัดทําและปรับปรุงเอกสารทางยุทธวิธี หลักนิยมของ กร. 
เอกสาร K4 - 6  บันทึก อนุมัติเอกสารกระบวนการท่ีเปนมาตรฐานของ กร. 
เอกสาร K4 - 7  คําสั่งแตงต้ังคณะทํางานจัดทําคูมือมาตรฐานการทดสอบกําลังพลของ กร. 
เอกสาร K4 - 8  รายชื่อผูเชี่ยวชาญ นขต.กร. และรายชื่อ ผบ.เรือเปนผูทดสอบ PQS 
เอกสาร K4 - 9  เอกสาร OPL ของหนวย 
เอกสาร K4 - 10  แผนการจัดนิทรรศการ KM กร.๖๔ 
เอกสาร K4 - 11  การประชุมรวมของ กยพ.กร.กับ นย 
เอกสาร K4 – 12  ขาวเตรียมการยิงอาวุธปลอยนําวิถี Harpoon 
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เกณฑหมวดท่ี ๕ 

 เอกสาร K5 - 1  คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดการความรูของ กร. 
 เอกสาร K5 - 2  คําสั่งแตงต้ังคณะทํางานประสานการจัดการความรูของ กร.    
 เอกสาร K5 - 3  คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดการความรูของ นขต.กร. 
 เอกสาร K5 - 4 คําสั่งแตงต้ังชุมชนนักปฏิบัติของ 
 เอกสาร K5 - 5  ขาวและบันทึกแจงรายชื่อรวมสัมมนา 
 เอกสาร K5 - 6  อนุมัติจัดสัมมนา KM กร. 
 เอกสาร K5 - 7  อนุมัติจัดบรรยายพิเศษและอบรมการจัดการความรู โดย ผบ.กร. 
 เอกสาร K5 - 8  แผนกิจกรรมการจัดงานนิทรรศการ KM กร. และงานวันรางวัลคุณภาพของ ทร. 
 เอกสาร K5 - 9  กําหนดผูเชี่ยวชาญตามสาขาการปฏิบัติการของ นขต.กร. 
  

เกณฑหมวดท่ี ๖ 
 เอกสาร K6 – 1  มติท่ีประชุมคณะกรรมการการจัดการความรูของ กร.ครั้งท่ี ๑ 
 เอกสาร K6 – 2 แผนการดําเนินงาน PQS 
 เอกสาร K6 – 3 แนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศของ กฝร. 
 เอกสาร K6 – 4 แนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศของ กตอ. 
 เอกสาร K6 – 5 แนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศของ กดน. 
 เอกสาร K6 – 6 ติดตามความกาวหนาการดําเนินการซอมทําเรือใน กร. 
 เอกสาร K6 – 7 แนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศของ กบร. 
 เอกสาร K6 – 8 แนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศของ กทบ. 
 เอกสาร K6 – 9  แนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศของ กลน. 
 เอกสาร K6 – 10 ยก.กร.ประชุมปรับปรุงหลักนิยมของ กร. 
 เอกสาร K6 – 11 แนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศของ กฟก.๑ 
 เอกสาร K6 – 12 แนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศของ กฟก.๒ 
 เอกสาร K6 – 13 แนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศของ กยพ. 
 เอกสาร K6 – 14 อนุมัติแผนงาน pqs 
 เอกสาร K6 – 15 การทําบัญชีบรรจุกําลัง ตพ.๕ ของ กร. 
 เอกสาร K6 – 16 กผช.ติดตามการซอมทําเรือ 
 เอกสาร K6 – 17 ยก.กร.ประชุมปรับปรุงหลักนิยม กร. 
 เอกสาร K6 – 18 สสท.กร.อบรมการใช outlook  
 เอกสาร K6 – 19 แนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศของ กร. 
 เอกสาร K6 – 20 แนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศในสถานการณวิกฤต การตรวจคนแบบ Newnorma 
 

เกณฑหมวดท่ี ๗ 
 เอกสาร K7 – 1 ขาวเชิญ กพ.กร.รวมประชุมจัดทําหลักสูตรของ กฝร.ประจาํป 
 เอกสาร K7 – 2 คําสั่งแตงต้ังคณะทํางานการจัดการความรูของ กฝร. 
 เอกสาร K7 – 3 อนุมัติแนวทางการตรวจคนแบบ New Normal 
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