
การจัดการความรู (KM) ของ นสร.



ขบวนการผลิตนักทําลายใตน้ําจูโจม
BEST  PRACTICE



ความสําคัญของขบวนการผลิตนักทําลายใตน้ําจูโจมท่ีเปนเลิศ

          หลักสูตรนักเรียนนักทําลายใตน้ําจูโจม ก็เปนหลักสูตรหนึ่งท่ีสําคัญและ

จําเปนสําหรับองคบุคคลของกองเรือยุทธการ เพราะกําลังสวนนี้มีลักษณะเปน

หนวยเฉพาะกจิ มีหนาท่ีหลักในการทําการรบพิเศษตลอดจนปฏิบัติการสนับสนุน

หนวยตาง ๆ ท้ังในกองเรือยุทธการโดยตรง และรวมถึงหนวยอ่ืนในกองทัพเรือ

ดวย เชนสนับสนุนการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก การสํารวจพื้นท่ี การลาดตระเวน

สํารวจหาด ปฏิบัติการในการปองกันหนวยและบุคคล หรือการตอตานและตอบโต

การกอวินาศกรรม ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงไดจัดทําข้ึนคร้ังแรกดวยวัตถุประสงคเพื่อ

ฝกอบรมกําลังพลท่ีจะเปนนกัทําลายใตน้ําจูโจม ใหสามารถปฏิบัติงานในลักษณะ

ดังกลาวแลว ไดอยางมีประสิทธิภาพ



ความสําคัญของขบวนการผลิตนักทําลายใตน้ําจูโจมท่ีเปนเลิศ

      ภารกิจ

เตรียมกําลังสําหรับปฏิบัติการสงครามพิเศษทางเรือและปฏิบัติกิจพิเศษท่ีไดรับ

มอบหมาย รวมท้ังการฝกและศึกษาเกี่ยวกบัการสงครามพิเศษทางเรือมีผู

บัญชาการหนวยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ



การจัดทําแผนการฝก
ประจําป

การข้ึนเรื่องเสนอเปดการฝก การทดสอบรางกายและตรวจรางกาย 

วันเปดการฝกอบรม 

(กมุภาพันธ)การฝกเตรียมรางกายชวงการฝก

การฝกสัปดาหทดสอบรางกายและ

จิตใจ 

การฝกอบรมในสาขาวิชา

ของ นทต.จูโจม

การฝกภาคสนาม 

การประดับเคร่ืองหมายความ

สามรถ ( ปกแข็ง )

ขั้นตอนการฝกหลักสูตร นักเรียนนักทําลายใตน้ําจูโจมกอนป ๒๕๕๘ 

รวมระยะเวลาการฝกท้ังส้ิน ๗เดือน
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สัปดาห

รอยละของนักเรียนที่ลาออกในสัปดาหตางๆ



  จากสติถทิี่ผานมา มีบุคคลากรผูสําเร็จหลักสูตรคิดเปนรอยละ 43 ของผูเขารับการ

ฝก  จึงไดทําการนําขอมูลมาวิเคราะหเพื่อหาสาเหตุของการออกจากการฝกไดดังนี้

จากขอมูล สถติิการลาออกในแตละสัปดาหพบวาสัปดาหที่มกีารลาออกมากที่สุด

คือ สัปดาหที่ 8 (รอยละ 17.31) สัปดาหที่ 7 (รอยละ 13.87) และสัปดาหที่ 6 (รอย

ละ 11.95) ตามลําดับ และในสวนทีม่ีการบันทกึสาเหตุการลาออกนัน้เมื่อนํามาจัด

กลุมตามกลุมอาการสามารถแบงไดเปน 5 สาเหตุ คือ 

ปญหาขอขัดของในการดําเนินการกอนป ๒๕๕๘
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การวิเคราะหสาเหตุการออกจากหลักสูตร นักเรียนนักทําลายใตน้ําจูโจม

     จากแผนภมิูแสดงสาเหตุการลาออก พบวาสาเหตุหลักอันดบัแรก คือ การ

บาดเจบ็จากการฝกซ่ึงมีถึงรอยละ ๔๘ รองลงมา ไดแก สภาพรางกาย รอยละ 

๒๒ อันดับสาม คือทดสอบไมผาน อันดับ ๔ สภาพจิตใจ รอยละ ๑๑ และอันดับ

สุดทาย ไมมารายงานตัว รอยละ ๕   ซ่ึงแสดงใหเห็นวา สามอันดับแรกท่ีเปน

เหตุผลในการลาออกนั่นนั้นเปนเร่ืองเกี่ยวกับสภาพรางกายท้ังส้ิน



    ไมมกีารปรับปรุงข้ันตอนใดๆของหลักสูตรเนื่องจากมาตรฐานของหลักสูตร แตจะ

ใชปจจัยภายนอกสนับสนนุดานตางๆ ในการฝกเพื่อเสริมโอกาสที่บุคลากรผานการ

ฝก  โดยเฉพาะในเร่ืองของปจจัยที่จะนํามาสนับสนุนในดานสุขภาพและรางกายใน

การฝกควบคูไปดวย นสร.จึงไดเล่ือนเปดการฝกจากเดิมอยูในชวงเดือนกมุภาพันธ

ไปอยูในชวงเดือนพฤศจิกายนแทน 

ลักษณะขบวนการผลิตนักทําลายใตน้าํจูโจมทีเ่ปนเลิศ



จากการพัฒนาการฝกที่ทาํอยางตอเนื่องจงึนําไปสูการปฏิบัติที่เปนเลศ มี

การนาํวิทยาศสสตรการกีฬามาใชในการฝก โดยการออกตารางฝกโดยมี

ใหมีชวงเวลาพักที่เหมาะสม การจัดที่พกัที่ถกูสุขอนามยัและจัดทํา 

•คูมือโภชนาการของการฝกการ

•การปองกัน Heat Strokec
•คูมือการฝกในสาขาตางๆ

ลักษณะขบวนการผลิตนักทําลายใตน้ําจูโจมท่ีเปนเลิศ



วัตถุประสงคของขบวนการผลิตนักทําลายใตน้ําจูโจมที่เปนเลิศ

๑  เพื่อฝกอบรมนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนของกองทัพเรือใหมี

ความรูและสามารถท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีเปนนักทําลายใตน้าํจูโจมไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

๒  ลดการบาดเจ็บจากการฝก เพื่อทําใหผูฝกมีความพรอมดานรางกาย และมีโอการ

ผานหลักสูตรมากข้ึน



 การกําหนดตวัช้ีวัดขบวนการผลิตนักทําลายใตน้ําจูโจมท่ีเปนเลิศ

  ๑  ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ

อัตราการบาดเจ็บจากการฝกลดลง  

  ๒  ตัวช้ีวดัเชิงคุณภาพ

ผูเขารับการฝกมีรางกายท่ีแข็งแรงข้ึน พรอมรับการฝกและหลังจบการฝก

ผลกระทบดานรางกายลดลง



ภาพลําดับข้ันตอนขบวนการผลิตนักทําลายใตน้ําจูโจมท่ีเปนเลิศท่ีเปนเลิศ

การจัดทําแผนการฝกประจําป การข้ึนเรื่องเสนอเปดการฝก การทดสอบรางกายและตรวจรางกาย 

วันเปดการฝกอบรม 

การฝกภาคสนาม
การฝกเตรียมรางกายชวงการฝก

การฝกสัปดาหทดสอบรางกายและจิตใจ การฝกอบรมในสาขาวิชาของ 

นทต.จูโจม

วันเปดการฝกอบรม 

การฝกภาคสนาม 

การประดับเคร่ืองหมายความสาม

รถ ( ปกแข็ง )

(ชวงเดือนพฤศจิกายน)



ผลการดําเนินการจากการปรับหวงการฝกหลักสูตร

ประโยชนท่ีไดรับจากการปรับหวงการฝกหลักสูตร นร.นทต.จูโจมมาเปนหวง

เดือน พฤศจกิายน – มิถุนายนซ่ึงใชการฝกในหลักสูตร นร.นทต.จูโจมรุนท่ี ๔๒ 

ปงบประมาณ ๒๕๕๘ นั้น การฝกในชวง สัปดาหท่ี ๕ – ๑๐ สภาพอากาศอยู

ในชวงพอดีไมรอนจัดทําใหการฝกเปนไปดวยความเรียบรอยผูเขารับการฝกไมมี

ภาวะการเกดิโรคลมรอน Heat stroke เลยนับวาสภาพอากาศเกือ้กูลตอการ

ฝกมากครูฝกกส็ามารถท่ีจะดําเนินการฝกไดเต็มท่ีไมตองกังวลกับภาวะการเกดิ

โรคลมรอน Heat strokeของผูเขารับการฝก



 ประโยชนทีไ่ดรับจากการจัดทําและใชขบวนการผลิตนักทําลาย

ใตน้ําจูโจมทีเ่ปนเลิศ

        ประโยชนตอ นสร.
  เมื่อมีกาํลังพลที่จบจากการฝกเพิ่มมากข้ึนทําใหหนวยสามารถคัดกรองบุคลากรที่

มีประสิทธิภาพเขามาปฏิบติังานรวมกับหนวยไดโดยสามารถแยกบคุคลที่มีขีด

ความสามารถในแขนงตางๆ ของการสงครามพิเศษทางเรือไดเพิ่มมากข้ึนเปน

ตัวเลือกใหหนวยสามารถพิจารณาบรรจุลงในตําแหนงหนาที่ในสายงานที่ผูนั้นถนัด

ไดมากข้ึน ซึ่งรวมถงึการที่จะตอยอดองคความรูของบุคคลากรผูนั้นใหเพิ่มมากข้ึน

จนถงึมีขีดความสามารถใหเปนผูถายทอดความรูได



 ประโยชนทีไ่ดรับจากการจัดทําและใชขบวนการผลิตนักทําลาย

ใตน้ําจูโจมทีเ่ปนเลิศ

      ประโยชนตอ ทร.

เปนสวนหนึ่งในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของ ทร. ใหเปนมาตรฐาน 

สามารถตอบสนองตอนโยบายของผูบังคับบัญชา ความตองการในสวนของ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย  ไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน



จากการพัฒนาองคความรูในเร่ืองขบวนการผลิตนักทําลายใตน้ําจูโจม

จนนําไปสูวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ ทําให นสร. ไดรับบทเรียนจากประสบการณ

ดังกลาว ท่ีเปนประโยชนในการท่ีจะพัฒนาองคความรูในเร่ืองอ่ืนๆ ตอไป 

ดังนี้

๑. การบริหารจัดการในเร่ืองตางๆ หากสามารถกําหนดเปนข้ันการ

ปฏิบัติท่ีชัดเจนจะชวยใหการปฏิบัติในเร่ืองดังกลาวทําไดงายข้ึน  รวมถึง

สามารถปรับปรุงและพัฒนาไดงานข้ึนดวย

บทเรียนท่ีไดรับในการพัฒนาองคความรูสูวิธีปฏิบัตท่ีิเปนเลิศ



๒ การท่ีจะสามารถดําเนินการในข้ันตอนการปฏิบัติท่ีมีความซับซอน

อยางมีประสิทธิภาพนอกจากจะมีการกําหนดเปนข้ันตอนท่ีดีแลว  ควรตองมี

การพัฒนาความรูกําลังพลท่ีปฏิบัติใหมีความเขาใจในข้ันตอน  รายละเอียด

การดําเนินการในสวนท่ีตนรับผิดชอบ และการประสานการปฏิบัติในเร่ือง

ตางๆ เปนอยางดี รวมถึงมีการประเมินการปฏิบัติท่ีชัดเจนและเปนรูปธรรม

บทเรียนท่ีไดรับในการพัฒนาองคความรูสูวิธีปฏิบัตท่ีิเปนเลิศ



๑ ความเขาใจในข้ันตอนตางๆ และการประสานงานของทีมงาน ทีมงานจะตองมี

ความเขาใจในข้ันตอนตางๆ อยางดี  จึงจะสามารถแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกดิข้ึนใน

ขอบเขตอํานาจตน รวมถึงสามารถประสานงานกับสวนงานขางเคียงท่ีเกี่ยวของ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ปจจัยความสาํเร็จในการพฒันาขั้นตอนขบวนการผลิตนักทําลายใต

น้ําจูโจมสูความเปนเลิศ



๒. ความมุงม่ันและทุมเทและวินัยของผูปฏิบัติงาน

การท่ีสามารถปรับปรุงและพัฒนาจนมาสูการเปนวิธีหรือแนวทางปฏิบัติ

ท่ีเปนเลิศ ถือวาเปนนวัตกรรมหรือองคความรูท่ีแสดงถึงรูปแบบ วิธีการท่ีดีท่ีสุด

ในการดําเนินงานขององคการท่ีเกิดจากการปฏิบัติจริง มีการตรวจสอบและ

ประเมินผลจนประสบความสําเร็จตามเปาหมาย

ปจจัยความสาํเร็จในการพฒันาขั้นตอนขบวนการผลิตนักทําลายใต

น้ําจูโจมสูความเปนเลิศ



จากการประชุมคณะอนุกรรมการการจัดการความรูของ นสร. เพื่อการ

แลกเปล่ียนเรียนรูเกี่ยวกับการพัฒนาองคความรูดานการปฏิบัติงานของหนวย 

เม่ือ ๑๘ เม.ย.๕๙  ผูเขารวมประชุมเปนตัวแทนจาก นขต.นสร. ทุกหนวย ซ่ึง

รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการความรูและพัฒนาองคความรู  ทุกหนวยไดช่ืน

ชมแนวทางการพัฒนาองคความรูในเร่ือง  “ขบวนการผลิตนักทําลายใตน้ําจู

โจม” ของ นสร. วามีแนวทางการพัฒนาอยางเปนระบบและเปนรูปธรรม อีก

ท้ัง ข้ันตอนตางๆท่ีถูกปรับปรุงและพัฒนา สามารถกอใหเกดิประโยชนตอ

หนวยท่ีใชไดอยางดี  และยงัเปนแนวทางท่ีหนวยอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะงานท่ี

ใกลเคียงกันจะสามารถนําไปใชหรือประยุกตใชเพื่อพัฒนางานของตนได 

การยกยอง/ชมเชย 



ประชุมคณะอนุกรรมการการจัดการความรูของ นสร. 





ขบวนการผลิตนักทําลายใตน้ําจูโจม
BEST  PRACTICE


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25

