
การจัดการความรู กทบ.



นโยบาย ผบ.ทร.

ไดกําหนดเปาหมายความสําเร็จรวมกันสัมพันธกับสภาวะที่พึงประสงคตามหวงเวลาใน

การนํากองทัพเรือใหมีการปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐาน (Standard Navy) ในป พ.ศ.๒๕๖๐ 

และเปนรากฐานสําหรับการเปนกองทัพเรือ ท่ี มีการปฏิบั ติงานอยาง มืออาชีพ 

(Professional Navy) ในป พ.ศ.๒๕๖๗ ภายใตวลีทอง “To become the best”



แนวทางการปฏิบัติงานตามพันธกิจ (Core Business)

Core Business

การจัดการองคความรู

การบริหารจัดการ
สมรรถภาพรางกายและ

จิตใจของกําลังพล



การปฏิบัติงานตามพันธกิจ กร. (Core Business)

กระบวนการเตรียมกําลังในการปฏบัิติการตามสาขาการรบ

การตอตานทุนระเบิดการวางทุนระเบิด

การสํารวจและรวบรวมขอมูลทางยุทธการ การสนับสนุนปฏิบัติการรบทางเรือสาขาอื่นๆ

กทบ.



ภาระงานหลัก กทบ. (Core Business)

การตอตานทุนระเบิด

การวางทุนระเบิด

การสํารวจและรวบรวมขอมูลทางยุทธการ

การสนับสนุนปฏิบัติการรบทางเรือสาขาอ่ืนๆ

Presenter
Presentation Notes
 



วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ กทบ.

(Best Practice)



เปนการสํารวจและตรวจสอบสภาพพ้ืนทอง

ทะเลโดยการกําหนดตําบลที่และเก็บกูวัตถุใต

นํ้าท่ีตรวจพบ รวบรวมขอมูลปจจัยตาง ๆที่

เก่ียวของกับสงครามทุนระเบิดดวยอุปกรณ

ตางๆ ของเรือ ลทฝ. และ อุปกรณสํารวจพ้ืน

ทองทะเล Side Scan Sonar

การสํารวจและรวบรวมขอมูลทางยุทธการ

ในบริเวณพ้ืนที่จอดเรือและชองทางเขา –ออก 

เพ่ือใหมีความพรอมในการปฏิบัติการสงคราม

ทุนระเบิดไดทันที เม่ือไดรับมอบหมายภารกิจ

จากหนวยเหนือ



การสํารวจและรวบรวมขอมูลทางยุทธการดานสงครามทุนระเบิด

การพิสูจนทราบเปาใตน้ํา รวบรวมขอมูลทางสมุทรศาสตรเก็บกูวัตถุใตน้ํา

ภารกิจ

กําลังทางเรือ และชุด ชตค.

เรือ ลทฝ. เรือ กทต. ชุด ชคต.



ลักษณะสําคัญของวิธีและแนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศ

งานดานการสํารวจและรวบรวมขอมูลทางยุทธการ 

มีข้ันตอนที่หลากหลายในการเก็บขอมูล กําลังพลของ กทบ. ที่ยัง

ไมเคยเห็นภาพการปฏิบัติงาน ไมวาจะเปนกําลังพลที่มาบรรจุใหม 

กําลังพลที่ถูกสับเปลี่ยนหนาที่จากหนวยบกไปหนวยเรือหรือ

หนวยเรือไปหนวยบก อีกทั้งงานดานฝายอํานวยการ  ก็จะสามารถ

เขาใจถึงข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติการสํารวจและรวบรวมขอมูล

ทางยุทธการที่ครบถวน งายตอการเขาใจ แลวสามารถนําความรู

ไปใชงานไดจริง นําไปสูการพัฒนากระบวนการเรียนรูใหมีความ

ตอเนื่อง



ข้ันตอนในการสํารวจและรวบรวมขอมูลทางยทุธการ

ข้ันการวางแผน

ข้ันการเก็บรวบรวมขอมูล

ข้ันการสังเคราะหและวิเคราะหขอมูล

ข้ันการจัดทําฐานขอมูล



การปฏิบัติงานของเรอื ลทฝ.

• การวางแผน

• การกําหนดตําบลท่ีวัตถุใตน้ําดวยโซนารประจําเรือ

• การพิสูจนทราบวัตถุใตน้ําดวย จนท.ถอดทําลายอมภัณฑ/ยานลา

ทําลายทุนระเบิด

• การเก็บกูวัตถุใตน้ํา

• การเก็บขอมูลทางอุทกศาสตร/สมุทรศาสตร



การปฏิบัติงาน ชุดตอตานทุนระเบิดเคล่ือนที่

• การวางแผน

• การกําหนดตําบลท่ีวัตถุใตน้ําดวย Side Scan Sonar
• การกรรมวิธีขอมูลและแยกประเภทเปา

• การพิสูจนทราบและการกําหนดพื้นท่ีอันตราย

• การปลอย – เก็บ Side Scan Sonar



เปาหมาย

๑. เขาใจไดงาย

๒. กําลังพลสามารถปฏิบัติไดทั้งบนเรือ ลทฝ. และ ชตค.

๓. รวบรวมเปนองคความรูเปนหมวดหมู

๔. น.ทหาร ทําหนาที่ ฝอ. สามารถสังเคราะหและวิเคราะหขอมูลได

๕. เปนฐานขอมูลใหกับศูนยสงครามทุนระเบิด

๖. ประชาสัมพันธใหหนวยงานอื่นๆ มีความรู ความเขาใจ ขั้นพ้ืนฐานได 



ลําดับข้ันตอนการดําเนินกิจกรรมพัฒนา 

ขั้นที่ ๑. รวบรวมความรู 

ขั้นที่ ๒. สังเคราะหและวิเคราะหความรู   

ขั้นที่ ๓. จําแนกเปนหมวดหมู  

ขั้นที่ ๔. จัดทําขอมูลพ้ืนฐานเปนเอกสาร   

ขั้นที่ ๕. เผยแพร ประชาสัมพันธ  



ผลการดําเนินการ

กําลังพล กทบ. มีความรู ความเขาใจ 

มีเอกสารประกอบการถายทอดความรูที่เปนมาตรฐานและเขาใจไดงาย

กําลังพลหนวยเรือและหนวยบกสามารถปฏิบัติหนาที่แทนกันได

หนวยงานอื่นๆ มีความรู ความเขาใจ ขั้นพ้ืนฐาน 



บทเรียนที่ไดรับ

องคความรูการสํารวจและรวบรวมขอมูลทางยุทธการ

มีความสําคัญตอการสนับสนุนดานการปฏิบัติการทางเรือเปน

อยางมากถากําลังพลของ กทบ. มีความรู ความเขาใจ ไดอยาง

ถองแทก็จะสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุวัตถุประสงคนั้นไดตามที่ 

ทร. ตองการ



ปจจัยความสําเร็จ

• ก า ร ถ า ย ท อ ด ค ว า ม รู  ต อ ง ป ร ะ ก อ บ ด ว ย  ค ว า ม รู แ ล ะ

ประสบการณ

• มีเวลาในการดําเนินการอยางเพียงพอ

• การปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันโดยเฉพาะเครื่องมือและ

ยุทโธปกรณ



ตอบขอซักถาม
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