แผนแมบทการจัดการความรู กองเรือยุทธการ
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕

จัดทําโดย
คณะทํางานบริหารการจัดการความรู กองเรือยุทธการ ใน
คณะกรรมการการจัดการความรู กองเรือยุทธการ
มิถุนายน ๒๕๖๐

คํานํา
แผนแมบทการจัดการความรูของกองเรือยุทธการป พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ฉบับนี้ จัดทําขึ้น
เพื่อสรางความรูความเขาใจ และเปนแนวทางในการจัดการความรูของกองเรือยุทธการในชวงป พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ที่ชัดเจนและเปนรูปธรรมมากขึ้น เพื่อใหหนวยขึ้นตรงกองเรือยุทธการไดมีทิศทางใน
การดําเนินการจัดการความรูภายในหนวยของตนเอง ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน นโยบาย ภารกิจและ
หนาที่ของกองเรือยุทธการเปนไปในทิศทางเดียวกัน
สงผลใหเกิดการบริหารจัดการองคความรูของ
กองเรือยุทธการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอยางแทจริง
เอกสารฉบับนี้จะกลาวถึง เหตุผลและความจําเปนในการจัดการความรู หลักการและทฤษฎีที่
เกี่ยวของกับการจัดการความรู การวิเคราะหภารกิจ วิสัยทัศน และนโยบายของผูบัญชาการกองเรือ
ยุทธการ
รวมทั้งนํากระบวนการมาตรฐานในการสรางขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางเรือของ
กองเรือยุทธการมาเปนหลักในการดําเนินการ
แสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร
กองทัพเรือ ป พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๗ และนโยบายผูบัญชาการทหารเรือ ทีม่ ุงเนนพัฒนากําลังพลใหมี
ความรูในสาขาปฏิบัติการตาง ๆ ที่ทันสมัย ทันตอการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการและเทคโนโลยีทางการ
ทหาร จากผลการวิเคราะหดังกลาวทําใหไดทิศทางการจัดการความรู ที่จะสามารถบงชี้หัวขอองคความรู
ที่สําคัญ เพื่อพัฒนาใหเกิดเปนองคกรแหงการเรียนรูตามเปาหมายที่ กองเรือยุทธการกําหนดไดอยาง
ยั่งยืน
คณะทํางานบริหารการจัดการความรูกองเรือยุทธการ หวังเปนอยางยิ่งวาแผนแมบทการจัดการ
ความรูของกองเรือยุทธการป พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอหนวยขึ้นตรงของ
กองเรือยุทธการ ในการดําเนินงานจัดการความรูของหนวย
เพื่อนําไปสูเปาหมายตามวิสัยทัศนของ
กองเรือยุทธการและเกิดผลสัมฤทธิผลในการดําเนินงานของหนวยงานไดอยางเกิดประโยชนสูงสุด

คณะทํางานจัดการความรูกองเรือยุทธการ
มิถุนายน ๒๕๖๐

แผนแมบทการจัดการความรูกองเรือยุทธการ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕

สารบัญเรื่อง

หนา

บทที่ ๑ ความสําคัญและเหตุผลความจําเปน
๑.๑ กลาวนํา
๑.๒ แนวคิดและหลักการการจัดการความรูของ ทร.
๑.๓ สรุป

๑
๑
๑
๒

บทที่ ๒ หลักการในการจัดการองคความรู
๒.๑ ความหมายและคํานิยามที่สําคัญ
๒.๒ กระบวนการจัดการองคความรู
๒.๓ ลักษณะสําคัญ ๕ ประการขององคกรแหงการเรียนรู
๒.๔ การปรับปรุงเพื่อพัฒนาองคกรไปสูองคกรแหงการเรียนรู
๒.๕ การพัฒนาองคกรไปสูองคกรแหงการเรียนรู
๒.๖ การเรียนรูจากการปฏิบัติ
๒.๗ บทสรุปภาพรวมขององคการแหงการเรียนรู

๓
๓
๓
๗
๗
๘
๙
๑๑

บทที่ ๓ การวิเคราะหการจัดการความรูของกองเรือยุทธการ
๓.๑ ภารกิจ หนาที่ของกองเรือทัพเรือ
๓.๒ ยุทธศาสตรกองทัพเรือ
๓.๓ ภารกิจ หนาที่ของกองเรือยุทธการ
๓.๔ Core Business ของกองเรือยุทธการ
๓.๕ นโยบายของผูบังคับบัญชาที่เกี่ยวของกับการจัดการความรู
๓.๖ การวิเคราะหภารกิจ วิสัยทัศน และนโยบายของหนวยเหนือ สําหรับการบงชี้
ความรูในกระบวนการจัดการความรู

๑๒
๑๒
๑๓
๑๖
๑๗
๒๗
๓๘
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๔๑

บทที่ ๕ ความตองการงบประมาณในการดําเนินการจัดการความรู

๕๑

แผนแมบทการจัดการความรูกองเรือยุทธการ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕

สารบัญภาพ

หนา

ภาพที่ ๒.๑ องคประกอบของการเรียนรูจ ากการปฏิบัติ
ภาพที่ ๒.๒ ปจจัยที่ทําใหเกิดองคการแหงการเรียนรู
ภาพที่ ๓.๑ แผนภาพยุทธศาสตรกองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๗

๑๐
๑๑
๑๔

สารบัญตาราง

หนา

ตารางที่ ๒.๑ การสรางความรู
ตารางที่ ๓.๑ กระบวนการสรางมาตรฐานการปฏิบัติการทางเรือ
ตารางที่ ๓.๒ การวิเคราะหองคความรูจากยุทธศาสตรกับบทบาทกองทัพเรือ
ตารางที่ ๓.๓ การวิเคราะหองคความรูจากนโยบายกองทัพเรอ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๗
ตารางที่ ๓.๔ การวิเคราะหองคความรูจากนโยบายกองทัพเรือประจําป งป. ๖๐
ตารางที่ ๓.๕ การวิเคราะหองคความรูจากนโยบายเฉพาะของ ผบ.กร. ประจําป งป.๖๐
ตารางที่ ๓.๖ การบงชี้ความรูจากการวิเคราะหภารกิจ วิสัยทัศน และนโยบายของหนวยเหนือ
ตารางที่ ๔.๑ กรอบระยะเวลาในการดําเนินการจัดการความรูกองเรือยุทธการ
ตารางที่ ๔.๒ แผนแมบทการดําเนินการจัดการความรูกองเรือยุทธการ
ตารางที่ ๔.๓ แสดงการแจกแจงองคความรูตามหนวยที่รับผิดชอบ

๕
๒๖
๒๗
๓๒
๓๖
๓๗
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๑

บทที่ ๑ ความสําคัญ เหตุผลและความจําเปน
๑.๑ กลาวนํา
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
หมวด ๓ มาตรา ๑๑ กําหนดวา “ สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการเพื่อใหมีลักษณะ
เปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผล ความรู
ในด านต าง ๆ เพื่ อนํ ามาประยุ ก ต ใช ในการปฏิ บั ติ ร าชการได อ ย างถู กต อ งรวดเร็ วและเหมาะสมกั บ
สถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับทัศนะคติของ
ขาราชการในสังกัดใหเปนบุคคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรูรวมกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการ
ปฏิ บั ติ ร าชการของส ว นราชการให ส อดคล อ ง กั บ การบริ ห ารราชการให เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต าม
พระราชกฤษฎีกานี้ ”
จากพระราชกฤษฎีกาดังกลาวเห็นไดวา
แนวทางการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ จึงเปนเครื่องมืออันสําคัญที่จะนําไปสูเปาหมายการพัฒนาองคกรของกองเรือยุทธการที่ตองการ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทํางานไปสู Standard Navy ตามนโยบายของผูบัญชาการทหารเรือ
ซึ่งกําหนดเปาหมายเปนหนวยงานที่มีระบบการจัดการความรูที่มีประสิทธิภาพ มุงสูการเปนองคกรแหง
การเรียนรู และเปนองคกรที่มีขีดสมรรถนะสูงตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอยางตอเนื่อง
แผนแมบทการจัดการความรูของกองเรือยุทธการ เปนเครื่องมือที่สําคัญอันหนึ่งที่ชวยกําหนด
ทิศทางการพัฒนาไปสูความเปนองคกรแหงการเรียนรูใหสอดคลองกับพันธกิจ วิสัยทัศนและนโยบาย
ของกองทั พ เรื อ ซึ่ งจะส งเสริ ม ให เกิ ด การพั ฒ นาทั ก ษะ ความสามารถ ความคิ ด รวมถึ งการสร า ง
บรรยากาศการเปน องคกรแหงการเรียนรู เพื่อพัฒ นากองเรือยุทธการสูองคกรที่มีสมรรถนะสูงหรือ
ความเปนเลิศ ( High Performance Organization : HPO ) ตอไป
๑.๒ แนวคิดและหลักการจัดการความรูของ ทร.
ตามแผนการจัดการความรู ทร. ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานของ
หน ว ยขึ้น ตรงกองทัพ เรื อ ให จั ด ทํ าแผนการจั ด การความรูห น ว ย ซึ่งต องมี องคป ระกอบคือ การใช
กระบวนการจัดการความรู ที่ส งผลตอการบรรลุ ประเด็น ยุทธศาสตร และการกําหนดเปาหมายของ
หนวยพิจารณาจาก พันธกิจ ( Core Business ) และการเพิ่มประสิทธิภาพตอกระบวนงานหลักของ
หนวย และมีกิจกรรมจากกระบวนการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงไวในแผนเดียวกัน เกิดการยกระดับ
การจัดการความรูของหนวยสูความเปนเลิศ
โดยใหกองเรือยุทธการจัดทําแผนการจัดการความรูของตนเอง กิจกรรมในแผนการจัดการ
ความรูจะตองสงผลใหเกิดการปฏิบัติที่เปนเลิศ ( Best Practice: BP ) ของ ทร. จํานวน ๑ เรื่อง และ
องคความรูที่ได จ ากวิธีการปฏิ บั ติ ที่เป น เลิศอยางน อย ๓ เรื่อง ( อาจเป น เรื่องที่ทํามาแล วและมีการ
แผนแมบทการจัดการความรูกองเรือยุทธการ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕

๒
ปรับปรุง ติดตามความสําเร็จอยางตอเนื่อง ) โดยองคประกอบการพิจารณาควรมีแนวทางที่ไดมาจาก
เปนเรื่องที่จําเปน สนับสนุน พันธกิจ วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร ในระดับของกองเรือยุทธการ หรือ
เปนเรื่องที่มีความสําคัญตอกองเรือยุทธการ
ดั งนั้ น เพื่ อ ให เกิ ด การจั ด การความรู ที่ เป น ระบบ กองเรื อ ยุ ท ธการจะต อ งพั ฒ นา
ส งเสริ ม ให เกิ ด การใช ป ระโยชน โดยหน ว ยขึ้ น ตรงของกอกงเรื อ ยุ ท ธการจะต องส งเสริ ม ให กํ าลั งพล
แลกเปลี่ยนเรียนรูและใชประโยชนองคความรูจากคลังความรูในการพัฒนางานตอไป
๑.๓ สรุป
การจัดการความรู ถือเปนหัวใจสําคัญที่จะเปนฐานใหเกิดการพัฒนาไปสูองคกรแหงการเรียนรู
อยางยั่งยืน โดยใชเครื่องมือ การจัดการความรู (Knowledge Management หรือ KM ) ซึ่งเปนการ
รวบรวมองคความรูที่มีอยูภายในกองเรือยุทธการที่กระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนา
ใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในกองเรือยุทธการสามารถเขาถึงความรูและพัฒนาตนเองใหเปนผูร ู มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณ รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
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๓

บทที่ ๒ หลักการในการจัดการองคความรู
๒.๑ ความหมายและคํานิยามที่สําคัญ
องคความรู ( Knowledge ) คือ สิ่งที่เราสามารถเชื่อมโยงตอยอดเปนความรูใหมสูการปฏิบัติ
ได ซึ่งไดแก สัจธรรม หลักการ ขอมูลสารสนเทศ ที่สวนใหญจะเกี่ยวของกับการงานของเรา หรือการ
ดําเนินการใหบรรลุพันธกิจ วัตถุประสงค
ชนิดขององคความรู ( Type of Knowledge ) แบงไดหลัก ๆ เปน ๒ ประเภท คือ
๑) ความรู เฉพาะตั ว ( Tacit Knowledge ) เป น ความรูที่เกิด จากประสบการณ พรสวรรค
หรือสัญชาติญาณ ยากตอการถายทอดออกมาเปนคําพูด หรือลายลักษณอักษร มีลักษณะเปนอัตวิสัย
( Subjective ) ซึ่งมักจะซอนเรนอยูภายในตัวของบุคคล
๒) องคความรูที่จัดเก็บบนสื่อในรูปแบบตาง ๆ ( Explicit Knowledge ) เปนความรูที่สามารถ
รวบรวม ถายทอดได โดยผานสื่อตาง ๆ ได มีลักษณะเปนวัตถุวิสัย ( Objective ) มักจะอยูในรูปของ
สื่อตางๆ เชน ซอฟทแวร เอกสาร และพรอมที่จะถายโอนไดทันที
การจั ด การความรู ( Knowledge Management ) เป น กระบวนการอย างเป น ระบบที่
เอื้อและกอใหเกิดการถายโอน แลกเปลี่ยนและเรียนรู ระหวางขอมูล สารสนเทศ และคนไดทันเวลา ตรง
ความตองการ กอใหเกิดการสรางคุณคา
สินทรัพยทางความรู ( Knowledge Asset ) หมายถึง ทรัพยากรทางปญญาที่มีการสั่งสม
ภายในหน ว ยราชการ โดยเป น ความรูที่ ทั้งส วนราชการและบุ คลากรเก็บ รวบรวมไวในรูป แบบของ
สารสนเทศ ความคิด การเรียนรู ความเขาใจอยางถองแท ความจํา ทักษะดานการรับรูและดานเทคนิค
รวมทั้งความสามารถตาง ๆ
การจัดการความรูมคี วามสัมพันธอยางใกลชิดกับ การสรางองคกรแหงการเรียนรู นวัตกรรม
และการสรางเครือขายการเรียนรูหรือการปนความรู
๒.๒ กระบวนการจัดการองคความรู ( Knowledge Management Process )
เพื่อใหกองเรือยุทธการประสบความสําเร็จตามวิสัยทัศน นโยบาย และเปาหมายที่กําหนดไว
กองเรือยุทธการจะตองมีการเลือกองคความรู กําหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมและสอดคลอง หลังจากนั้น
ตองสรุปวา อะไรคือขอมูลสารสนเทศ อะไรคือองคความรู หรือตัวชี้วัดที่ตองมี หลังจากนั้นจึงรวบรวม
และจัดเก็บ ในแตละขั้น ตอน และกระบวนการบริหารงาน ตองมีการกําหนดความถี่ในการจัด เก็บ
ผูรั บ ผิ ด ชอบ และวิธี การจั ด เก็บ ซึ่งเมื่อได ขอมูล สารสนเทศและองคความรูดั งกล าว จะต องมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู รวมทั้งถายทอดใชในการริหารงานทั้งระดับองคกร และระดับกระบวนการ เพื่อให
เปนไปตามวิสัยทัศน เปาหมายและทิศทางของกองเรือยุทธการ
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๔

โดยทั่วไปกระบวนการจัดการความรู มีกระบวนการ ๗ ขั้นตอน ดังนี้
๑) การบงชี้ความรู (Knowledge Identification ) เปนการพิจารณาวา วิสัยทัศน พันธกิจ
เปาหมายของกองเรือยุทธการคืออะไร และเพื่อใหบรรลุเปาหมาย เราจําเปนตองรูอะไร ตัวชี้วัดใดที่มีผล
ตอการบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายของกองเรือยุทธการ โดยขณะนี้เรามีความรูอะไรบาง อยูใน
รูปแบบใด อยูที่ใคร
๒) การสร า งและแสวงหาความรู (Knowledge Creation and Acquisition) เป น การ
สรางความรูใหม การแสวงหาความรูจากภายนอก จากที่ปรึกษา การเรียนรูจากความสําเร็จของผูอื่น
และการเทียบเคียง การรักษาความรูเกา การกําจัดความรูที่ไมไดใชแลว เปนกิจกรรมที่มีจุดมุงหมาย
เพื่ อ แสวงหาความรู ใหม ๆ ความรู จ ะเกิ ด ขึ้ น เมื่ อคนทํ างานด ว ยกั น ในกลุ ม มี ค วามสั ม พั น ธ กั น อย าง
เหนียวแนน มีการสรางความรวมมือ และมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล
สามารถแบงรูปแบบการสรางความรูเปน ๔ ประเภท คือ
๒.๑) การสรางปฏิสัมพันธทางสังคม ( Socialization ) คือการสรางความรูแบบไมชัดแจงเปน
ความรูแบบไมชัดแจง โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ การฝกอบรม และการแนะนํา
๒.๒) การปรับเปลี่ยนสูภายนอก ( Externalization ) คือการพูด หรือบรรยายความรูแบบไม
ชัดแจง เปนความรูแบบชัดแจงโดยการใชอุปมาอุปมัย การเปรียบเทียบ ตลอดจนการใชตัวแบบ เปนตน
๒.๓) การปรับเปลี่ยนสูภายใน ( Internalization ) คือการสรางความรูแบบชัดแจง เปนความรู
แบบไมชั ดแจง เชน การเรียนรูจ ากเอกสาร ตํารา แลว นําไปปฏิ บั ติจ นเกิด ทักษะ ความชํ านาญ และ
ประสบการณ สามารถแตกฉานออกไปเปนความรูใหมๆ อยูในตัวของบุคคลนั้น
๒.๔) การผสมผสาน ( Combination ) คือการสรางความรู แบบชัดแจง ใหเปนความรูแบบ
ชัดแจง เชน การรวบรวมความรูจากหลายๆ ที่ นํามาบูรณาการ สังเคราะหกับความรูที่มีอยู เพื่อใหเกิด
เปนองคความรูใหม
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๕
การสรางความรู
ความรูใหม

ความรูเดิม

ความรูแบบไมชัดแจง
ความรูแบบชัดแจง
ความรูแบบ ปฏิสัมพันธทางสังคม
การปรับเปลี่ยนสูภายนอก
ไมชัดแจง
(Socialization)
(Externalization)
โอนความรูแบบไมชัดแจง พูดหรือบรรยายเกี่ยวกับ
โดยการแลกเปลี่ยน พูดคุย ความรูที่ไมชัดแจง โดยการ
หรือการไดรับ
อุปมาอุปมัย การเปรียบเทียบ
ประสบการณจากการ
หรือการใชตัวแบบ
ฝกอบรม หรือ
ประสบการณตรง
ความรูแบบ การปรับเปลี่ยนสูภายใน การผสมผสาน
ชัดแจง
(Internalization)
(Combination)
ปรับเปลี่ยนความรูชัดแจง ผสมผสานความรูแบบชัดแจง
ไปเปนความรูไมชัดแจง
โดยการรวบรวม แลกเปลี่ยน
โดยการศึกษาจากคูมือ
สังเคราะห เพื่อใหเกิดความรู
ตํารา แลวนําไปปฏิบัติให ชัดแจงใหมๆ
เกิดทักษะ
ตารางที่ ๒.๑ การสรางความรู

๓) การจั ด ความรู ใ ห เป น ระบบ ( Knowledge Organization ) เป น การวางโครงสร า ง
ความรู เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการเก็บความรูอยางเปนระบบ ทั้งองคความรูที่อยูในรูปแบบสื่อตาง ๆ
(Explicit Knowledge ) และอยูในรูปแบบประสบการณ ( Tacit Knowledge ) ใหเปนตนทุนความรู
ขององค กร และจั ด รูป แบบระบบที่ พ รอ มใช งายต อ การนํ าไปใช งาน ซึ่ งการจั ด การความรู ของ
องคการสวนใหญเนนที่การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวม จัดเก็บ และดึงความรูแบบ
ชัดแจงขององคการออกมาใช
๔) การประมวลและกลั่นกรองความรู ( Knowledge Codification and Refinement )
เปนการปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเปนมาตรฐาน การใชภาษาเดียวกัน การปรับปรุงเนื้อหาใหสมบูรณ
การดําเนินการในขั้นตอนนี้มีความสําคัญและควรระมัดระวังเปนอยางมาก ตองผานการประเมินและ
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๖
กลั่นกรององคความรูอยางถูกตอง แมนยํา กอนที่จะทําการเผยแพรทั้งภายในและภายนอก เนื่องจาก
จะมีผลตอความเชื่อมั่นของกองเรือยุทธการตอหนวยงานอื่น
หลักการในการประมวลความรูที่สําคัญมี ๓ ทางคือ
๔.๑) กําหนดขอบเขต และเนื้อหาของความรูที่ตองการประมวล
๔.๒) กําหนดแหลงที่มาของความรูดังกลาว รวมทั้งระบุกลไก และสื่อสําหรับรวบรวม
ความรู เวลา และความถี่ในการประมวล และการปรับปรุงใหทันสมัย
๔.๓) ระบุวิธี และเครื่องมือในการเขาถึงความรูที่ไดประมวล
หมายเหตุ : ความรูแบบไมชั ดแจง มักไดรั บ การประมวล และเก็บ ไวในความจําของบุ คคล
สวนความรูแบบชัดแจง มักไดรับการประมวล และเก็บไวในเอกสาร หรือแฟม
๕) การเขาถึงความรู ( Knowledge Access ) เปนการทําใหผูใชความรูนั้น เขาถึงความรู
ที่ตองการไดงายและสะดวก เชน การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน อยางไรก็ตามจําเปนที่
จะตองคํานึงถึงเรื่องความปลอดภัยของขอมูล และจะตองมีการพิจารณาเตรียมความพรอมไวเปนอยางดี
พรอมทั้งมีแผนฉุกเฉินและแผนสํารอง หากเกิดภัยพิบัติหรือความไมสงบในกรณีตาง ๆ
๖) การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู ( Knowledge Sharing ) หลังจากสรางความพรอมใน
เรื่องระบบการจัดเก็บและพรอมใชงานไปแลวนั้น องคกรมีการนําความรูไปใชงานและนํามาแลกเปลี่ยน
ความรูไดหลายวิธีการ โดยกรณีที่เปน Explicit Knowledge อาจจัดทําเปนเอกสาร ระบบฐานขอมูล
ความรู ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีที่เปน Tacit Knowledge อาจจัดทําเปนระบบกิจกรรม
ชุมชนแหงการเรียนรู การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ทีมขามสายงาน เวทีสัมมนา
การเขียนบทความ การเลาบทเรียนจากการนําไปปฏิบัติ เปนตน
๗) การเรียนรู ( Learning ) การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง การนําความรูไปประยุกตใชงาน
กอใหเกิดการสรางองคความรูใหมและฐานองคความรูที่มีขนาดใหญขึ้น และเปนองคความรูที่มีความ
สลับซับซอนและทรงคุณคามากขึ้น ซึ่งสามารถใชเปนดัชนีตัวชี้วัดความสําเร็จของการจัดการความรูได
เปนอยางดี
“ ไมมีการเรียนรูใด ที่ไมเกิดจากการปฏิบัติ และไมมีการปฏิบัติใด ที่ไมเกิดการเรียนรู ”
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๗
๒.๓ ลักษณะสําคัญ 5 ประการขององคการแหงการเรียนรู
องคการที่เปนองคการแหงการเรียนรู จะมีลักษณะสําคัญ ๕ ประการ ดังนี้คือ
๑.) มีการแกปญหาอยางเปนระบบ ( Systematic problem Solving ) โดยอาศัยหลักทาง
วิทยาศาสตร เชน การใชวงจรของ Demming ( PDCA : Plan, Do, Check, Action )
๒.) มีการทดลองปฏิบัติ ( Experimental ) ในสิ่งใหม ๆ ที่มีประโยชนตอองคการเสมอ
๓.) มี ก ารเรี ย นรู จ ากบทเรี ย นในอดี ต ( Learning from their own experience ) มี ก าร
บันทึกขอมูลเปน Case Study เพื่อใหสมาชิกในองคการไดศึกษาถึงความสําเร็จและความผิดพลาดที่
เกิดขึ้น เพื่อนํามาประยุกตใชในอนาคต มีการแลกเปลี่ยนความรูและ ประสบการณของสมาชิก
๔ .) มี ก ารเรี ย นรู จ ากผู อื่ น (Learning from the Others) โดยการใช ก ารสั ม ภ าษ ณ
(Interview), การสังเกต (Observation) ฯลฯ
๕.) มีการถายทอดความรู โดยการทํา Report, Demonstration, Training & Education,
Job Rotation ฯลฯ
๒.๔ การปรับปรุง เพื่อพัฒนาองคการ ไปสูองคการแหงการเรียนรู
ถึงแม ว าผู บ ริ ห ารจะมี ค วามพยายามที่ จ ะนํ าองค ก ารไปสู อ งค ก ารแห งการเรี ย นรู มี ค วาม
พยายามในการบริ ห าร และจั ด การความรู ใช ว า จะประสบความสํ า เร็ จ ตามวิ สั ย ทั ศ น ได โ ดยง า ย
มีบอยครั้งที่ระบบราชการจะปฏิ รูปการบริห ารจัดการให ทัน สมัยขึ้น แตพอเริ่มทําไปไดระยะหนึ่ งจะ
พบวาเกิดความยุงยาก มีปญหาตามมามากมาย จนในที่สุดดูเหมือนจะคอยๆ เลี้ยวกลับมาอยูในระบบ
เกา ๆ หรือไมก็ครึ่ งใหม ครึ่งเกา อัน เนื่ องมาจาก วั ฒ นธรรมองคการ ไมเอื้ออํานวย พฤติ กรรมของ
บุคลากรไมยอมรับ เปนตน ดังนั้น เพื่อใหการนําองคการไปสูองคการแหงการเรียนรู ของหนวยงาน
หรือองคการ ประสบความสําเร็จ และเป นไปอยางราบรื่น จึงมีวิธีการในการปรับ ระบบองคการเพื่อ
เตรียมสรางองคการใหเปนองคการแหงการเรียนรู ดังนี้
๑) กําจัดคานิยม พฤติกรรม ความเชื่อ ที่เปนอุปสรรคตอการเปนองคการแหงการเรียนรูออกไป
สิ่งสําคัญที่เปนอุปสรรค ในการเปนองคการแหงการเรียนรู ก็คือ คานิยม พฤติกรรม ความเชื่อเกาๆ ที่ฝง
แนนอยูในตัวบุคคลมานาน จนเปนวัฒนธรรมองคการ ซึ่งไดแก
๑.๑) มุง คนหาคนผิด : เมื่อเกิดความผิดพลาด หรือมีปญหาใดๆ เกิดขึ้น ก็จะมุงมั่นแต
จะคนผิดขึ้นมารับโทษ มากกวาที่จะคิดศึกษาปญหาที่เกิด แลวแกปญหาที่สาเหตุ และแกปญหาแบบ
ระยะยาว และมักจะคิดวาหากหาคนทําผิดมาลงโทษไดจะเปนการกูหนาตนเองไดดี
๑.๒) ตัวใครตัวมัน : การทํางานแบบเห็นแกตัว ไมชวยเหลือเกื้อกูล ยึดถือคติ ธุระไมใช
ไมใชหนาที่ไมทํา มักเกิดกับองคการ ที่เปนสํานักงานเปนสวนใหญ
๑.๓) หลงติดกับความสําเร็จในอดีต : ไมยอมรับคําแนะนํา หรือวิธีการใหมๆ เพราะถือ
วาตนเคยทําอยางนี้แลวประสบผลสําเร็จ ไมรับรูตอสภาวการณที่เปลี่ยนไป
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๘
๑.๔) ไม ได แ ก ป ญ หาที่ ส าเหตุ : จํ า พวกผั ก ชี โ รยหน า มี ป ญ หาอะไรค อ ยใช วิ ธี
แกปญหาเฉพาะหนา แลวก็จบกันไป ไมยอมศึกษาสาเหตุเพื่อหาทางแกปญหาระยะยาว ที่สาเหตุ
๑.๕ ) ไมเรียนรูสิ่งที่ดีจากภายนอก : เปนผูมีความหยิ่ง ไมยอมใหใครมาเสนอแนะ หรือ
สอน เพราะถือวาตนเปนผูรูดีแลว อยูทํางานมานาน จึงคิดวาตนตองมีประสบการณ และความรูที่ดีกวา
ผูอื่น กลัวเสียหนาถาหากมีคนมาสอน หรือเสนอแนะ มีจิตใจคับแคบไมยอมรับความคิดผูอื่น เปนตน
๒) ปลูกฝง วินัย คานิยมใหมใหแกบุคลากร โดยมีขอพึงปฏิบัติที่พนักงานในองคการพึงนําไป
ปฏิบัติเพื่อการเอื้ออํานวยใหการพัฒนาองคการไปสูองคการแหงการเรียนรูไดงาย และราบรื่น ที่เรียกวา
“วินัย ๕ ขอ” ดังนี้
๒.๑) พัฒนาตนเอง (Personal Mastery) : มุงปลูกฝงคานิยมพฤติกรรม และจูงใจให
บุคลากรขององคการมีความกระตือรือรน ใฝเรียนรูดวยตนเองโดยไมรอใหหนวยงาน หรือองคการจัด
ฝกอบรมให มุงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองอยูเสมอ
๒.๒) รูป แบบความคิด (Mental Models) : คือการที่บุ คลากรสามารถสรางกรอบ
แนวคิด และมีโอกาสขยายกรอบแนวคิดออกไปได สรางโอกาส และจูงใจให พนักงาน ออกความคิด
สรางสรรค และพัฒนาขยายความคิด ภูมิปญญาใหกวางขวางขึ้นอยางไมจํากัด
๒.๓) มีวิสัยทัศนรวม (Shared Vision) : ปลูกฝง ชักจูง และชี้แจง ใหพนักงานเขาใจ
วิสัยทัศนขององคการ สมาชิกทุกคนไดรับการ พัฒนาวิสัยทัศนของแตละคน แตละทีมงานใหสอดคลอง
กับวิสัยทัศนรวมขององคการ จึงสามารถนําองคการใหบรรลุวิสัยทัศนได
๒.๔) รูจักการเรียนรูรวมกันเปนทีม (Team Learning) : สรางคานิยม และพฤติกรรม
ในการเอื้อเฟอ เผื่อแผ ชวยเหลือ ซึ่งกัน และกันในการระดมสมองชวยกันคิด ศึกษาเรียนรูรวมกันในการ
แกปญหา
๒.๕) คิดเปนระบบ (System Thinking) : การคิดเชิงระบบคือ “การคิดแบบใหเห็น
ทั้งหมด” “ทั้งหมด” คือ “หนึ่งเดียว” ที่มีสวนประกอบเหลานั้น เชื่อมติดกันทั้งหมด เปนหนึ่งเดียว
“ความเชื่ อ มต อ” คือ โครงสรางของระบบ (Systemic Structure) ที่ เรามองเห็ น ได ย าก เราจึ งไม ให
ความสําคัญ สรางนิสัยในการมองปญหา หรือศึกษางานโดยการมองใหเปนระบบ เพื่อการวิเคราะห
ปญหาไดถูกตอง ไมใชมุงแตจะแกปญหาเฉพาะหนา ทํางานตามความเคยชิน หรือตามที่เคยทํามา โดย
ไมคํานึงถึงระบบ กลไก วาสัมพันธกันหรือไม
๒.๕ การพัฒนาองคการใหเปนองคการแหงการเรียนรู
ในขั้นแรก ตองเตรียมความพรอมขององคการกอนโดยการ กําจัดคานิยม พฤติกรรม ความ
เชื่ อ ที่ เป น อุป สรรคต อ การเป น องค ก ารแห งการเรี ย นรู อ อกไป และสร าง วิ นั ย คานิ ย มใหม ให แ ก
บุคลากรแลว ก็เริ่มเขาสูกระบวนการสรางองคกรแหงการเรียนรู โดยใชเครื่องมือในการจัด การ คือ
กระบวนการจัดการความรู ( Knowledge Management ) ดังที่กลาวมาแลวนั้นเอง
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๙
เมื่ อ ใช กระบวนการจั ด การความรู ( Knowledge Management ) องค ก ารจะวางระบบ
จัดเก็บ ถายทอดความรู และนําความรูไปใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
การเรียนรูขององคการสามารถเรียนรูได ๔ ทาง คือ
๑) เรียนรูจากประสบการณตรง
๒) เรียนรูจากประสบการณผูอื่น
๓) การศึกษาเลาเรียน
๔) การทดลองทํา
๒.๖ การเรียนรูจากการปฏิ บัติ (Action Learning) เป น การเรียนรูที่อาศัยประสบการณ เกิดใน
สถานที่ทํางาน โดยกลุมคนเล็กจํานวนหนึ่ง รวมกันแกไขปญหา แลกเปลี่ยนประสบการณ มุมมอง
ทีมตองมุงวา เรียนรูอะไร เรียนรูอยางไร
ในการปฏิบัติของหนวยงานเราจะใชวิธีการเรียนรู และสรางความรูโดยวิธีที่เรียกวา “การเรียนรู
จากการปฏิบัติ (Action Learning)” เปนเครื่องมือ และวิธีการสรางความรู
สมการแหงการเรียนรู Action Learning
L = P+Q+R1+I+R2
โดยตัวแปรตาง ๆ หมายถึง
L (Learning)
=
การเรียนรู
P (Programmed)
=
ความรูดั่งเดิมจากการศึกษาเลาเรียน
Q (Questioning)
=
มุมมองไดจากการซักถาม
R1 (Reflection)
=
ความคิดใครครวญกอนกระทํา
I (Implementation)
=
การดําเนินการ ลงมือปฏิบัติ
R2 (Reflection)
=
ความคิดใครครวญหลังกระทํา
ขอบเขตของการเรียนรูจากการปฏิบัติ ลักษณะของการเรียนรูจากการปฏิบัติ แบงออกไดเปน
๓ มิติ ไดแก
๑) ความเร็ว ทีมงานสามารถดูดซึมสรางวงจรของการเรียนรูไดเร็วแคไหน
๒) ความลึก หลังจากเสร็จสิ้นการทํางานแตละครั้ง ทีมงานสามารถคิดทบทวน วิเคราะห
สาเหตุ ระบุสิ่งที่ไดเรียนรู โอกาส ขอสอบถาม เหตุผล แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรูใน
อนาคต
๓) ความกวาง ทีมงานสามารถถายโอน ประยุกต มุมมอง ความรูใหมๆ ที่ไดรับจากวงจรการ
เรีย นรู แต ล ะครั้ งไปยั งประเด็ น ที่ เกี่ ย วของ ปรั บ ใช กั บ ชี วิ ต การทํ างานของที ม และส วนต างๆ ของ
องคการ หรือหนวยงานอยางไร
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๑๐
องคประกอบของการเรียนรูจากการปฏิบัติ (Action Leaning)

ภาพที่ ๒.๑ องคประกอบของการเรียนรูจากการปฏิบัติ (Action Leaning)

แผนแมบทการจัดการความรูกองเรือยุทธการ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕

๑๑
๒.๗ บทสรุปภาพรวมของ องคการแหงการเรียนรู
ปจจัยที่ทําใหเกิดองคการแหงการเรียนรู

ทีมงาน

คณะกรรมการ

AL+KM

KM

องคการแหง
การเรียนรู

ผูบริหาร
สนับสนุน
ภาพที่ ๒.๒ ปจจัยที่ทําใหเกิดองคการแหงการเรียนรู

ทีมงาน หรือชุดปฏิบัติงาน จะใช AL (Action Learning) เปนแนวทางในการปฏิบัติ ใหเกิดการ
สรางความรูตามหลักการของ KM ซึ่งเปนเครื่องมือในการกําหนดขอบเขตและขั้นตอนของการปฏิบัติ
คณะกรรมการ จะใช ห ลั ก KM (Knowledge Management) หรื อ หลั ก การ “การจั ด การ
ความรู” เปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนใหเกิดวัฒนธรรมองคการ ในการสรางความรู การประมวล
ความรู การรวบรวม และการจัดการเผยแพรความรู ขับเคลื่อนโครงการไปสูองคการแหงการเรียนรู
ผูบริหารระดับสูง จะเป นผูเอื้ออํานวย และสนั บสนุ นโครงการ และเป นป จจัยสําคัญในการ
นําไปสูความสําเร็จ
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๑๒

บทที่ ๓ การวิเคราะหการจัดการความรูของกองเรือยุทธการ
๓.๑ ภารกิจ หนาที่ของกองทัพเรือ
ภารกิจ มีที่มาจากการพิจารณาสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญ นโยบายและยุทธศาสตรดานความ
มั่นคงของรัฐบาลและหนวยเหนือที่เกี่ยวของ และกฎหมายที่ใหอํานาจทหารเรือ ๒๙ ฉบับ ซึ่งสามารถ
สรุปเปนภารกิจของกองทัพเรือ ไดแก
๑) เตรียมกําลังกองทัพเรือ และปองกันราชอาณาจักร
๒) รักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล
๓) พิทักษรักษาสถาบันพระมหากษัตริย
๔) สนับสนุนการรักษาความมัน่ คงและความสงบเรียบรอยภายในประเทศ
๕) สนับสนุนการพัฒนาประเทศ และชวยเหลือประชาชน
บทบาท
จากภารกิจของกองทัพเรือ และหลักนิยมของการใชกําลังทางเรือ สามารถสรุปบทบาทของ
กองทัพเรือได ๓ บทบาทคือ
๑) การปฏิ บั ติ ก ารทางทหาร ( Military Role ) เป น บทบาทในการปฏิ บั ติ ก ารทางเรื อ
เพื่อป องกัน ประเทศในรูป แบบตาง ๆ ตามสถานการณ ที่กระทบต ออํานาจอธิป ไตยและเอกราชของ
ประเทศ ซึ่งจําเปนตองใชกําลังทางเรือที่เขมแข็งปฏิบัติการดวยความเฉียบขาด รุนแรงและเด็ดขาด
๒) การรั ก ษากฎหมายและช ว ยเหลื อ (Constabulary Role ) เป น บทบาทในการรั ก ษา
ผลประโยชนของชาติทางทะเล การรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ การรักษากฎหมายตามที่
รัฐบาลมอบอํานาจใหทหารเรือเปนเจาหนาที่ ๒๙ ฉบับ รวมถึงการใหความชวยเหลือประชาชนและ
พัฒนาประเทศ
๓) การสนับสนุ นกิจการระหวางประเทศ ( Diplomatic Role ) เป นบทบาทในการใชกําลัง
ทางเรือสนับสนุนการดําเนินนโยบายและความสัมพันธระหวางประเทศของรัฐบาล และใชแสดงกําลัง
เพื่อสนับสนุน การเจรจาตอรอง เมื่อมีการขัดกันในผลประโยชนของชาติห รือเหตุการณวิกฤติที่สงผล
กระทบตอผลประโยชนของชาติโดยตรง
วิสัยทัศนกองทัพเรือ
“ เปนหนวยงานความมัน่ คงทางทะเลที่มบี ทบาทนําในภูมิภาค และเปนเลิศในการบริหารจัดการ ”
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๑๓
๓.๒ ยุทธศาสตรกองทัพเรือ
จากการตรวจสอบสภาวะแวดลอมแสดงวาใน ๑๐ ปขางหนา ปญหาความมั่นคงที่สําคัญจะ
ประกอบดวย ภัยคุกคามแบบดั้งเดิม และ ภัยคุกคามรูปแบบใหม ซึ่งปญหาความมั่นคงดังกลาวมีความ
หลากหลาย ซับซอนเกี่ยวของเชื่อมโยงกับประเทศตางๆ ซึ่งตองรักษาผลประโยชนของชาติรวมกันใน
ระดับสากล ยากที่หนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง หรือประเทศใดประเทศหนึ่งจะแกไขไดโดยลําพัง และ
เปนปญหาที่สงผลกระทบตอความเจริญรุงเรืองของประเทศและสังคมโลกในระยะยาวตั้งแตในภาวะ
ปกติ ดังนั้นกองทัพเรือ จึงกําหนดยุทธศาสตรที่ครอบคลุมทั้งการดําเนินการในภาวะปกติจนถึงภาวะ
ขัดแยงที่ตองใชกําลังรบเขาปฏิบัติการ ดังนี้
๑) สรางบทบาทนําในความรวมมือดานความมั่นคง (Active Security Cooperation)
เปนยุทธศาสตรตามแนวความคิดเชิงปองกันและสรางสรรค โดยกองทัพเรือ จะตองแสดง
บทบาทนําในการริเริ่มใหเกิดความรวมมือดานความมั่นคงทางทะเลทั้งในระดับหนวยงานภายในประเทศ
และระดับนานาชาติ เพื่อใหเกิดเสถียรภาพความมั่นคงและความเจริญรุงเรืองรวมกัน ซึ่งสอดคลองกับ
วิสัยทัศนกองทัพเรือ ที่มุงมั่นพัฒนากองทัพเรือ ใหเปนหนวยงานดานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนํา
ในระดับภูมิภาค และเปนการแกปญหาเชิงรุกกอนที่ความขัดแยงจะเกิดขึ้นและหากความขัดแยงเกิดขึ้น
แลวก็สามารถควบคุมสถานการณไดทันเวลา ซึ่งคาใชจายที่นอยกวาคาใชจายในการแกปญหาหลังเกิด
เหตุหรือทําสงครามมาก โดยมาตรการดังกลาวจะตองอยูบนพื้นฐานของความมีเกียรติและศักดิ์ศรีในเวที
ระหวางประเทศ รวมทั้งผลประโยชนที่ประเทศพึงจะไดรับ
๒) การปองปราม (Deterrence)
เปนยุทธศาสตรเชิงปองกันที่จะตองดําเนินการควบคูไปกับการสรางบทบาทนําในความ
รวมมือดานความมั่นคง เพื่อประกันความเสี่ยงหรือเปนระบบสํารอง เนื่องจากปญหาความมั่นคงเปนสิ่ง
อันไมพึงประสงค และสงผลกระทบและสรางความเสียหายคอนขางมากในการแกไข และหลายเรื่องมี
ผลกระทบตอความอยูรอดของชาติเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของชาติ ทั้งทางตรงและทางออม ซึ่งไมสามารถ
ละเลยและเปนความเสี่ยงที่ไมอาจยอมรับได จึงตองมีมาตรการปองกันอยางเต็มที่ไมใหเกิดขึ้นและขยาย
ความรุนแรง โดยกองทัพเรือ จะเสริมสรางขีดความสามารถของกําลังรบใหมีความทันสมัย ศักยภาพสูง
และมีดุลกําลังรบที่เหมาะสมในการยับยั้งความคิดของฝายตรงขามที่จะใชกําลังตอเราได
๓) การปฏิบัติการเชิงรุก (Offensive Operations)
เปนยุทธศาสตรขั้นสุดทายในการแกปญหา หากไมสามารถระงับขอขัดแยงดวยยุทธศาสตร
การสรางบทบาทนําในความรวมมือดานความมั่นคงและปองปรามได กองทัพเรือจะริเริ่มใชกําลังรบเขา
ควบคุมสถานการณอยางรวดเร็วมีประสิทธิภาพดวยขนาดของกําลังที่เหมาะสมเพื่อใหผลการปฏิบัติอยู
ในสถานะที่ไดเปรียบในการเจรจาตอรอง โดยไมใหสถานการณขยายตัวจนไมสามารถควบคุมได และอยู
ภายใตกรอบของกฎหมายระหวางประเทศและความชอบธรรมของประชาคมโลก รวมทั้งยังคงรักษา
เกียรติภูมิของชาติไวได
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๑๔

แผนภาพยุทธศาสตรกองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๗
การสรางบทบาทนําในความรวมมือ
ดานความมั่นคง
Active Security Cooperation

ยุทธศาสตรทางเรือ
ความมั่นคงทาง
ทะเล
การปองปราม

การปฏิบัติเชิงรุก

Deterrence

Offensive Operations

ภาพ ๓.๑ แผนภาพยุทธศาสตรกองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๗
จากยุทธศาสตรขางตนกองทัพเรือ จึงมีแนวทางการปฏิบัติในภารกิจและบทบาทตาง ๆ ดังนี้
๑) สรางบทบาทนําในความรวมมือดานความมั่นคง (Active Security Cooperation)
๑.๑) ดานการปฏิบัติการทางทหาร ริเริ่มความรวมมือดานการทหารกับประเทศเพื่อน
บาน มิตรประเทศ และประเทศมหาอํานาจตาง ๆ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี เพื่อสรางบรรยากาศ
ความเปนมิตร รักษาความเปนกลาง ลดเงื่อนไขและโอกาสที่จะนําไปสูความขัดแยง รวมทั้งปองกันมิให
ความขัดแยงขยายขอบเขตออกไปนอกเหนือการควบคุม
๑.๒) ดานการรักษากฎหมายและชวยเหลือ ริเริ่มและเปนหนวยงานหลักในการสราง
เครือขายความรวมมือในดานตาง ๆ เชน ดานการขาว การประสานการปฏิบัติในทุกระดับทั้งหนวยงาน
ภายในประเทศและระหวางประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแกไขปญหา เนื่องจากปญหาความ
มั่นคงทางทะเลใน ๑๐ ปขางหนา เปนปญหาที่มีความซับซอนและสงผลกระทบตอทุกประเทศในภูมิภาค
และไมสามารถแกปญหาไดโดยประเทศใดตามลําพัง เชน การกระทําผิดกฎหมายในทะเลที่มีลักษณะ
เปนอาชญากรรมขามชาติ และการกอการรายในทะเล เปนตน
๑.๓) ดานกิจการระหวางประเทศ ริเริ่มและมีบ ทบาทสําคัญในการสรางความรวมมือ
ป อ งกั น ภั ย คุ ก คามเฉพาะเรื่ อ งที่ มี ผ ลกระทบต อ ความมั่ น คงกั บ กลุ ม ประเทศในภู มิ ภ าค ประเทศ
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๑๕
มหาอํานาจและองคกรระหวางประเทศทั้ งในระดั บ ภู มิภ าคและระดั บ โลกตามนโยบายรัฐ บาล เช น
ปญหาภัยธรรมชาติที่รุนแรง การชวยเหลือดานมนุษยธรรมในภูมิภาคและภายใตกรอบของ UN เปนตน
๒) การปองกัน ( Deterrence )
๒.๑) ดานการปฏิบัติการทางทหาร พัฒนาและแสดงขีดความสามารถของกําลังทางเรือ
ใหมีศักยภาพเพียงพอที่จะยับยั้งความคิดฝายตรงขามที่จะใชกําลังตอฝายเรา เชน การเสริมสรางขีด
ความสามารถกําลังรบใหมีดุลยภาพทัดเทียมกับฝายตรงขาม และมีขีดความสามารถในการโจมตีและ
สรางความเสียหายไดอยางรุนแรง รวดเร็ว การแสดงกําลังในพื้นที่สิทธิ์ทับซอนทางทะเลตามหวงเวลาที่
เหมาะสม การสงกําลังที่มีสรรถนะสูงเขารวมกิจกรรมทางเรือ/ทางทะเลในภูมิภาคอยางตอเนื่อง และ
การสาธิตการใชอาวุธที่มีศักยภาพสูงทั้ง ๒ ฝงทะเล เปนตน
๒.๒) ดานการรักษากฎหมายและชวยเหลือ แสดงขีดความสามารถในการปองกันและ
ปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายในทะเล โดยการลาดตระเวนแสดงกําลังในพื้นที่ที่ลอแหลมที่จะเกิด
การกระทําผิดกฎหมายทั้งในทะเลและพื้นที่ทางบกและลําน้ํา ที่กองทัพเรือรับผิดชอบตามหวงเวลาที่
เหมาะสมอยางตอเนื่อง
๒.๓) ดานกิจการระหวางประเทศ สนับสนุนกําลังปองปรามที่จัดเตรียมไวเปนเครื่องมือ
รวมกับพลังอํานาจของชาติในดานอื่น ๆ การสนับสนุนการดําเนินนโยบายตางประเทศของรัฐบาล
๓) การปฏิบัติการเชิงรุก (Offensive Operations)
๓.๑) ด า นการปฏิ บั ติ ก ารทางทหาร ใช กํ าลั งทางเรื อในลั ก ษณะริ เริ่ ม ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ
ป อ งกัน ประเทศด วยความเด็ ด ขาด รวดเร็ว และมีป ระสิ ท ธิภ าพ เพื่ อให ผ ลการปฏิ บั ติ อยู ในสถานะ
ไดเปรียบในการเจรจาตอรอง และไดผลในเชิงปองปราม
๓.๒) ด า นการรั ก ษากฎหมายและช ว ยเหลื อ ใช ท รั พ ยากรของกองทั พ เรื อ ในการ
สนับสนุนการปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายทั้งในทะเล พื้นที่ทางบกและทางลําน้ําที่กองทัพเรือ
รับผิดชอบ โดยเนนการปฏิบัติกอนที่การกระทําผิดจะเกิดขึ้น หรือแพรกระจายเขาสูประเทศไทยตาม
ขอบเขตของกฎหมายที่มอบอํานาจใหกองทัพเรือ และใชกําลังทางเรือสนับสนุนการชวยเหลือประชาชน
ที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติในทะเลและชายฝง รวมทั้งการพัฒนาประเทศที่ไดรับมอบหมาย
๓.๓) ดานกิจการระหวางประเทศ ใชกําลังทางเรือดําเนินการตามกรอบความรวมมือกับ
กลุมประเทศในภูมิภาค มหาอํานาจ และองคกรระหวางประเทศตามนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะการ
ปฏิ บั ติ ก ารทางทหารนอกเหนื อ จากสงคราม (MOOTW) เช น การปราบปรามโจรสลั ด การรั ก ษา
สันติภาพ และการชวยเหลือดานมนุษยธรรม เปนตน โดยกองทัพเรือ จะตองมีสวนรวมริเริ่มแนวคิดใน
การปฏิบัติการรวมในโอกาสตาง ๆ อยางเหมาะสม
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๑๖
๓.๓ ภารกิจ หนาทีข่ องกองเรือยุทธการ
ภารกิจ มี ห น า ที่ จั ด และเตรี ย มกํ า ลั ง ทางเรื อ และกํ าลั งทางอากาศ อํ า นวยการฝ ก หน ว ย
ในบังคับบัญชาใหมีสมรรถภาพและอยูในสถานะพรอมที่จะทําการรบได มีผูบัญชาการกองเรือยุทธการ
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
ขอบเขตความรับผิดชอบและหนาที่ที่สําคัญ
๑) จัดเตรียมเรือและอากาศยานใหพรอมที่จะทําการรบ
๒) ฝกและอบรมกําลังพลใหมีความรู ความสามารถและชํานาญในหนาที่
๓) เตรียมกําลังพลทดแทน
๔) ดําเนินการฝกทางยุทธวิธีเฉพาะหนวย ระหวางหนวยเรือ หนวยบิน การฝกผสมและการ
ฝกอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๕) ปฏิ บั ติการทางเรือ ทางอากาศ รวมทั้งการปฏิ บัติ การตามลําน้ําและปฏิบั ติการสงคราม
พิเศษทางเรือตามที่ไดรับมอบหมาย
๖) วิจัยและพัฒนาหลักนิยมและยุทธวิธีการปฏิบัติการทางเรือ ทางอากาศ และสงครามพิเศษ
ทางเรือ
๗) ดําเนินการดานกิจการพลเรือน
พันธกิจ (Mission)
๑) จัดเตรียมกําลังทางเรือและอากาศยาน อํานวยการฝกหนวยในบังคับบัญชาใหพรอมที่จะ
ปฏิบัติภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒) ปฏิ บัติการทางเรือ ปฏิ บัติการทางอากาศ ปฏิบัติการตามลําน้ํา และปฏิบัติการสงคราม
พิเศษทางเรือตามที่ไดรับมอบหมาย
๓) พัฒนาหลักนิยมและยุทธวิธีการปฏิบัติการทางเรือ ทางอากาศ ปฏิบัติการตามลําน้ําและ
สงครามพิเศษทางเรือ
๔) สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น การตามวั ต ถุ ป ระสงค เฉพาะทางเรื อ ๑๐ ด า น ตามยุ ท ธศาสตร
กองทัพเรือ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๗
วิสัยทัศนกองเรือยุทธการ
“ กองเรือยุทธการจะตองเปนกําลังรบทางเรือที่มีความพรอมสูงสุดดวยกําลังรบทางเรือที่สมดุล ”
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๑๗
๓.๔ Core Business ของกองเรือยุทธการ
จากบทบาทหน า ที่ ข องกองเรื อ ยุ ท ธการ ในการเตรี ย มกํ า ลั งทางเรื อ และกํ าลั งทางอากาศ
อํ า นวยการฝ ก หน ว ยในบั ง คั บ บั ญ ชาให มี ส มรรถภาพและอยู ในสถานะพร อ มที่ จ ะทํ า การรบได
มีผูบัญชาการกองเรือยุทธการ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ โดยปกติแลวองคประกอบของการเตรียม
กําลัง ประกอบดวยปจจัยสําคัญ ๓ เรื่องใหญ ๆ คือ องคบุคคล องควัตถุ และองคยุทธวิธี
กองเรือยุทธการ ไดยึดถือ พันธกิจ ๔ ขอเปนงานหลัก (Core Business) ที่ตองดําเนินการใน
การเตรียมกําลังทางเรือ และเปนเปาหมายในการพัฒนาความพรอมของคน ใหมีความรู (Knowledge)
มีขีดความสามารถและความชํานาญ (Skill) ตามสาขาปฏิบัติการทางเรือสําคัญ ตามแนวความคิดในการ
ใชกําลัง และระดับความพรอมรบที่กองทัพเรือ กําหนด (ระดับ พ.๓) และพรอมปฏิบัติหนาที่ในบทบาท
อื่นๆ สําหรับ แนวทางการเตรียมกําลังใหมของกองเรือยุทธการ ไดมุงเน นไปที่ Outcome คือ ความ
พรอมปฏิบัติการของเรือรบ อากาศยาน และกําลังหนวยสงครามพิเศษทางเรือ ตามแนวความคิดการ
ใชกําลังที่กองทัพเรือกําหนดทั้งในภาวะปกติและภาวะเกิดความขัดแยงระหวางประเทศ และใหพรอม
ตอยอดเปนกองทัพเรือมืออาชีพประเทศหนึ่งไดในอนาคต โดยมี Output ที่สําคัญคือ ขีดความสามารถ
ปฏิบัติการทางเรือสาขายอยตางๆรวม ๒๘ สาขา ซึ่งเปนการเพิ่มพูนความรูตามขีดสมรรถนะใหกําลังพล
มีความพรอมในการปฏิบัติงาน ในสถานการณปกติ (พ.๔) และ แผนเผชิญเหตุ (พ.๓) นับเปนการพัฒนา
กําลังพลของ กองเรือยุทธการ ที่จะมุงเนนการสรางความพรอมปฏิบัติการอยางมีมาตรฐานเทียบเคียงกับ
กองทัพเรือชั้นนําของโลก
กองเรือยุทธการไดเริ่มใช Output ในรูปขีดความสามารถปฏิบัติการทางเรือที่เปนมาตรฐานเพื่อ
รองรับนโยบายผูบัญชาการทหารเรือและวิสัยทัศนของกองทัพเรือตั้งแตตนปงบประมาณ ๒๕๕๙ เปน
เป าหมายในการปรั บ ปรุ งพั ฒ นาการเตรี ย มกําลั ง และเพื่ อ ให ส ามารถปรั บ ปรุ งหรื อดํ ารงความเป น
มาตรฐานได อยางตอเนื่ อง และเป น องคกรขีด สมรรถนะสูง (HPO) ไดในที่สุ ด จึงไดจั ดทําเป น Work
Flow และ Work Manual ตามหลั ก การ PMQA ขึ้ น ใหม ค รอบคลุ ม การสร างขีด ความสามารถเพื่ อ
เตรียมกําลังในทุกสาขาปฏิบัติการทางเรือ ทั้งนี้ไดปรับแนวทางเตรียมกําลังดานการสรางองคบุคคล
การบํารุงรักษาองควัตถุ และการพัฒนาดานองคยุทธวิธีใหมเปนดังนี้
การเตรียมกําลังดานองคบุคคล มีเปาหมายคือการสรางกําลังพลนายทหารสัญญาบัตรและ
นายทหารประทวนใหเปนนักรบทางเรือและพรอมปฏิบัติงานในทะเล หรือตามคําขวัญที่วา “Training
the next generation for the challenges of life at sea” มีองคประกอบที่สําคัญไดแก การสราง
องคความรูปฏิบัติการทางเรือ(Knowledge) การสรางความชํานาญ (Skill) และการสรางจิตใจความ
แผนแมบทการจัดการความรูกองเรือยุทธการ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕

๑๘
เปนชาวเรือ และเนื่องจาก “คน”เปนกลไกขับเคลื่อนไปสูการบรรลุวิสัยทัศนที่สําคัญที่สุด จึงไดปรับการ
บริหารจัดการคนเพื่อการเตรียมคนในทั้ง ๒ องคประกอบใหม กลาวคือ
การสรางองคความรูปฏิบัติการทางเรือ (Knowledge) ไดใช Output ในรูปขีดความสามารถ
ปฏิบั ติการทางเรือเปน ตัวตั้ง และทําการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาเพื่อสรางองคบุ คคลตางๆของ
กองเรือยุทธการ ทั้งที่กองการฝกกองเรือยุทธการ กองการบินทหารเรือ และหนวยบัญชาการสงคราม
พิเศษทางเรือ พบวาบางสาขาปฏิบัติการทางเรือยอยใน ๒๘ สาขา ยังไมมีหลักสูตรการศึกษาในเชิงลึก
หรือยังไมไดจัดหลักสูตรที่ทันสมัยรองรับ เนื่องจากเปนขีดความสามารถปฏิบัติการทางเรือสมัยใหม
และขาดครูเนื่องจากวางเวนการสงบุคลากรไปศึกษา ณ ตางประเทศเปนเวลานาน จึงไดปรับปรุงการ
สรางองคความรูใหม ๓ ประการดังนี้
๑) มอบหมายใหกองเรือตามประเภท กองการบินทหารเรือ และหนวยสงครามพิเศษทางเรือ
รับผิดชอบ Core Business ในสาขาปฏิบัติการทางเรือยอยตางๆ โดยกําหนดใหเปน Expert ในแตละ
สาขาปฏิบัติการ และรับผิดชอบการปรับปรุงกระบวนการสรางขีดความสามารถปฏิบัติการทางเรือตาม
สาขาที่รับ ผิด ชอบเพื่อดํ ารงความเป น มาตรฐาน กับ ส งกําลังพลเขารับ การศึกษาหลั กสู ต รตาม Core
Business สอดคลองกับเสนทางการรับราชการในเรือ (Career Path)
๒) กําหนดหลักสูตรการสรางองคความรูใหมใหครบตามสาขาปฏิบัติการทางเรือยอยทั้ง ๒๘
สาขา ทั้ งการศึกษาภายในประเทศในกองทัพ เรื อ นอกกองทั พ เรือ และการส งกําลั งพลไปศึกษา ณ
ตางประเทศเพื่อรับวิทยาการใหมๆ
๓) สํ า หรั บ การสร างองค ค วามรู ให กั บ กํ าลั งพล โดยส งไปศึ ก ษา ณ ต างประเทศซึ่ งต อ งใช
งบประมาณจํานวนมากนั้น ในขั้นตนจะสงกําลังพลที่จะเปนครูไปศึกษา โดยไดจัดทําเปนแผนงานระยะ
๕ ป รวม ๒๑ หลักสูตร และไดเสนอกองทัพเรือบรรจุไวเปนโครงการศึกษาฯเริ่มตั้งแตปงบประมาณ
๒๕๖๐ เปนตนไป
สําหรับการสรางองคบุคคลดานความชํานาญ (Skill) และสรางจิตใจความเปนชาวเรือนั้น จะได
จากชั่วโมงฝกในทะเลเปนสําคัญ การนี้ไดใช Output ในรูปขีดความสามารถปฏิบัติการทางเรือเปนตัวตั้ง
เชนกัน และจากการตรวจสอบตัวเองพบวาใน ๒๐ ปที่ผานมา ชั่วโมงฝกเพื่อสรางขีดความสามารถ
ปฏิบัติการทางเรือ ตั้งแตระดับพื้นฐานคือการฝกองคบุคคลและยุทธวิธีที่จะฝกตาม Core Business
ของแตละกองเรือ และ ระดับกาวหนาคือการฝกสนธิขีดความสามารถของทุกกองเรือ หรือที่เรียกวา
“การฝกยุทธวิธีรวมกองเรือ” ซึ่งแตเดิมเรียกวา “การฝกยุทธการรวม” มีชั่วโมงฝกในทะเลอยูในเกณฑ
ต่ํา เนื่ องจากที่ผานมาราคาน้ํามันเชื้อเพลิงอยูในเกณฑที่สูงมาก ขณะที่กองเรือยุทธการไดรับจัดสรร
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๑๙
งบประมาณใกลเคียงกัน ทุกป จึงได ป ริมาณน้ํ ามัน เชื้อเพลิ งสํ าหรับ ฝ กในทะเลจํานวนน อยวัน แตใน
ปจจุบันราคาน้ํามันเชื้อเพลิงลดต่ําลง กองเรือยุทธการจึงเสนอกองทัพเรือขอเพิ่มชั่วโมงการฝกยุทธวิธี
รวมกองเรือและไดรับอนุมัติ จึงไดกําหนดแนวทางในการสรางองคบุคคลดานความชํานาญใหมเพื่อความ
เปน Standard Navy ดังนี้
๑) การฝกระดับพื้นฐาน ใชชื่อวา “การฝกองคบุคคลและยุทธวิธีกองเรือ” กําหนดไวในชวงตน
ปงบประมาณ มุงเนนใหแตละกองเรือตามประเภท กองการบินทหารเรือ และหนวยสงครามพิเศษทาง
เรือฝกองคบุคคลและยุทธวิธีตาม Core Business ในแตละขีดความสามารถที่รับผิดชอบ เชน การปราบ
เรือดําน้ําและการใชอาวุธปลอยนําวิถีพนขอบฟา ที่มีกองเรือฟริเกตที่ ๑ รับผิดชอบ และการปองกันภัย
ทางอากาศ ที่มีกองเรือฟริเกตที่ ๒ รับผิดชอบ เปนตน
๒) การฝกระดับกาวหนา ใชชื่อวา “การฝกยุทธวิธีรวมกองเรือ” กําหนดไวในชวงไตรมาสที่ ๒
ของป มุงเนนการฝกสนธิขีดความสามารถของแตละกองเรือจากที่ไดฝกระดับพื้นฐานแลวขางตน และ
เนื่ อ งจากเป น การฝ ก ร ว มกั น ของเรื อ จํ า นวนมากที่ เ ก ง ในสาขาปฏิ บั ติ ก ารทางเรื อ แตกต า งกั น
จึงจําเป น ตองจัด ให มีการฝ กแลกเปลี่ ย น หรือที่เรีย กว า Cross Training รวมกัน กอน โดยทําการฝ ก
รวมกันดวยเครื่องฝกยุทธกีฬาที่กองการฝกกองเรือยุทธการ หัวขอทําการฝกแลกเปลี่ยนที่สําคัญ อาทิ
การคุมกันกระบวนเรือลําเลียงจากภัยคุกคาม ๓ มิติ การปองกันภัยทางอากาศเปนพื้นที่ การรบผิวน้ํา
และการใชอาวุธปลอยนําวิถีพน ขอบฟา การปฏิ บัติการรวมเรือ-อากาศยาน และการปฏิ บัติ การรวม
กองทัพเรือ-กองทัพอากาศ เปนตน และเมื่อทุกหนวยพรอมจึงทําการฝกในทะเลรวมกัน และเพื่อใหมี
การพัฒนาปฏิบัติการทางเรือในทุกสาขายอยทั้ง ๒๘ สาขา จึงไดกําหนดใหกองเรือที่รับผิดชอบแตละ
Core Business ทํ า หน า ที่ เป น หน ว ยควบคุ ม การฝ ก ในทะเลแต ล ะรายการ หรื อ ที่ เรี ย กว า Officer
Conducting Event (OCE) เมื่อฝกเสร็จก็ตองรวบรวมบทเรียนการฝกนําไปปรับปรุงพัฒ นาการสราง
องคบุ คคลดานความชํานาญ (Skill) ใน Work Flow และ Work Manual ตามหลั กการ PMQA เพื่อ
สรางความเปนมาตรฐานของการสรางขีดความสามารถปฏิบัติการทางเรือดานองคบุคคลตอไป
การเตรียมกําลังดานองควัตถุ มีเปาหมายคือ การดํารงขีดความสามารถปฏิบัติการทางเรือ
สาขายอยตางๆทั้ง ๒๘ สาขาเพื่อใหเกิดเปนความพรอมรบและมีความเปนมาตรฐานเทียบกับกองทัพเรือ
ชั้นนํา ซึ่งมีองคประกอบสําคัญอยู ๔ ปจจัยคือ กําลังพล (Personal) ความพรอมแตละอุปกรณและ
ระบบส ง กํ า ลั ง บํ า รุ ง (Equipment & Supply) ความพร อ มของระบบโดยรวมเพื่ อ ทํ า การรบ
(Equipment Condition) และการฝกเพื่อปฏิ บัติ การรบ (Training) ในดานองควัตถุนี้จะมุงเนน การ
บํารุงรักษาตามแผน (Planned Maintenance System ;PMS) สําหรับอุปกรณที่จะใชทําการรบ และ
แผนแมบทการจัดการความรูกองเรือยุทธการ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕

๒๐
ความพรอมของระบบสงกําลังบํารุง ซึ่งเรื่องนี้กองเรือยุทธการไดปรับแนวทางการเตรียมกําลังดานองค
วัตถุเพื่อความเปน Standard Navy ที่สําคัญคือ การจัดใหมีการรายงานความพรอมดานองควัตถุและ
การบํารุงรักษาตามแผนทางระบบสารสนเทศของกองเรือยุทธการ ซึ่งผูบริหารระดับสูงของกองทัพเรือ
สามารถตรวจสอบและติ ด ตามได จ าก Website ของกองทั พ เรื อ เมนู ร ะบบงานภายในกองทั พ เรื อ
“ระบบสารสนเทศดานรายงานความพรอม ดานองควัตถุของเรือ อากาศยาน และ หนวยสงครมมพิเศษ
ทางเรื อ กองเรื อ ยุ ท ธการ (พอน.) ระบบสารสนเทศการซ อ มบํ า รุ งตามแผน (PMS-IT) และระบบ
สนับสนุนการสงกําลังบํารุงรวมของกองทัพเรือ(ILS-IT)” และมีการตรวจสอบในเรือตามองคประกอบ
ความพรอมรบ ๔ ประการอยางตอเนื่อง และหากหนวยใดไมพรอมก็จะจัดทีมงานไปใหคําปรึกษาและ
ติดตามเรื่องซอมทํากับหนวยสนับสนุนที่เกี่ยวของ เพื่อใหเรือและอากาศยานกลับมามีความพรอมรบ
ตามแผนที่กําหนดไวโดยเร็วที่สุด
การเตรียมกําลังดานองคยุทธวิธี มีเปาหมายคือ การพัฒนายุทธวิธีในสาขาปฏิบัติการทางเรือ
ยอยทั้ง ๒๘ สาขาใหมีความทันสมัยเทียบไดกับกองทัพเรือชั้นนํา โดยปรับปรุงใหสอดคลองกับการพัฒนา
ระบบอาวุธที่ติดตั้งใหมหรือปรับใหสอดคลองกับขอจํากัดและสถานภาพของยุทโธปกรณปจจุบัน ทั้งนี้มี
เปาหมายคือ ตองดํารงขีดความสามารถปฏิบัติการทางเรือยอยทั้ง ๒๘ สาขาไวใหได เพราะมีความจําเปน
อยางยิ่งยวดตอการปฏิบัติตามแนวความคิดการใชกําลังของกองทัพเรือ ตั้งแตในภาวะปกติ คือ การรักษา
กฎหมายและความสงบเรีย บรอยทางทะเล การช ว ยเหลื อและบรรเทาสาธารณะภั ยทางทะเล การ
คุมครองแหลงพลังงานที่สําคัญในอาวไทย จนถึงภาวะความขัดแยงระหวางประเทศที่กองทัพเรือตอง
แสดงกําลังเพื่อการปองปราม และใชกําลังหากจําเปนเพื่อรักษาผลประโยชนทางทะเลที่สําคัญ เปนตน
การนี้

กองเรือยุทธการไดปรับแนวทางการเตรียมกําลังดานองคยุทธวิธีเพื่อสรางความเปน Standard

Navy และการเปนกองทัพเรือชั้นนําของภูมิภาคในอนาคต ดังนี้
๑) การปรับปรุงองคยุทธวิธีที่จะใชในภาวะปกติ โดยเฉพาะปฏิ บัติ การรับมือกับ ภั ย
คุกคามรูปแบบใหม ที่สําคัญไดแก การตรวจคนเรือตองสงสัยกระทําผิดกฎหมายประมง กฎหมาย
แรงงาน กฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นๆ การชวยเหลือผูประสบภัยในทะเล การขจัดคราบน้ํามัน
และการชวยเหลือดานมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณะภัยแกประชาชนบริเวณชายฝงทะเล ซึ่งไดปรับ
แนวทางปฏิบัติใหสามารถสงหมูเรือคนหาและชวยเหลือทางทะเล (Search & Rescue) ออกทะเลได
โดยเร็ว เพื่อชวยเหลือผูรอดชีวิตในทะเล สงชุดสํารวจความเสียหายเขาสูพื้นที่ประสบภัยจากทางทะเล
(Naval Disaster Assessment Team ; NDAT) เตรียมสนามรับเฮลิคอปเตอรบนฝง และเตรียมการ
จัดตั้งศูนยควบคุมปฏิบัติการบนพื้นที่ประสบภัย กับใหสามารถสงหมูเรือชวยเหลือดานมนุษยธรรมและ
แผนแมบทการจัดการความรูกองเรือยุทธการ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕

๒๑
บรรเทาสาธารณะภัย (Humanitarian Assistance & Disaster Relieve) ที่พรอมดวยปจจัย ๔ และสิ่ง
อุปกรณที่จําเปนจากขอมูลที่ไดรับรายงานจากชุดสํารวจความเสียหายในพื้นที่ โดยใหออกเรือติดตามไป
ไดภายใน ๒๔ ชั่วโมง เปนตน
๒) สวนการปรับปรุงองคยุทธวิธีที่จะใชในภาวะความขัดแยงนั้น ไดใหความสําคัญตอ
๓ ขีดความสามารถปฏิบัติการทางเรือที่จําเปนตองปรับปรุงดานองคยุทธวิธีอยางเรงดวน ไดแก การ
ปราบเรือดําน้ํา การปองกันภัยทางอากาศเปนพื้นที่ และการใชอาวุธปลอยนําวิถีพนขอบฟา เนื่องจาก
ประเทศรอบบานไดมีการจัดหายุทโธปกรณสมัยใหม โดยเฉพาะประเทศที่ตั้งอยูบริเวณปากอาวไทยและ
ยังมีเงื่อนไขของปญหาตอกันอยู
การนํ า กองเรื อ ยุ ท ธการสู ค วามเป น Standard Navy นั้ น แม จ ะมี ข อ จํ า กั ด ด า น
ทรัพยากรที่จะสรางขีดความสามารถปฏิบัติการทางเรือที่ไดมาตรฐานและสอดคลองกับแนวความคิดการ
ใชกําลังในอนาคต แตดวยความมุงมั่นที่จะดํารงความเปนหนวยสรางนักรบทางเรือ และความตระหนัก
ในคําว า “หากไม มีกองเรือยุ ท ธการก็ไม มีกองทั พ เรือ ” จึ งเป น แรงบั น ดาลใจที่กําลั งพลของกองเรื อ
ยุทธการทุกนายจะรวมกันทําหนาที่ “เตรียมกําลังรบหลักของกองทัพเรือ”ใหพรอมเปนกองทัพเรือมือ
อาชีพในป ๒๕๖๗ และเปนกองทัพเรือชั้นนําในภูมิภาคไดในอนาคต สําหรับกิจกรรมสนับสนุนกองเรือ
ยุทธการไดกําหนดโดยใชระบบควบคุมภายใน และหนวยในกรมฝายอํานวยการของกองเรือยุทธการ
เป น เกณฑ ในการกําหนด ซึ่ งจะทํ าให มี เจ าภาพและหน ว ยที่ รั บ ผิ ด ชอบในการดํ าเนิ น การได อ ย างมี
คุณภาพและยั่งยืน
๓) กระบวนการ เปนกระบวนการงานยอยของกระบวนการงานหลัก (Sub Process)
จํานวน ๖๑ กระบวนการ และ เปนกระบวนการสรางคุณคาที่สําคัญ สรางประโยชนใหแกผูรับบริการผู
มีสวนไดสวนเสีย และสงผลตอการบรรลุพันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตรของกองเรือยุทธการ โดยมีการ
จัดสรรทรัพยากรอยางคุมคา มีจํานวน ๑๑ กระบวนการ และทั้ง ๑๑ กระบวนการจะเปน
“ กระบวนการสรางมาตรฐานปฏิบัติการทางเรือ ” ตอไป

แผนแมบทการจัดการความรูกองเรือยุทธการ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕

๒๒
กระบวนการสรางมาตรฐานปฏิบัติการทางเรือ
กระบวนการงานหลัก

(Core Process)

กระบวนการงานยอยของ
กระบวนการงานหลัก

กระบวนการงานรองยอยของกระบวนการงานหลัก

(Sub Process)

(Sub - Sub Process) และ (Sub – Sub - Sub Process)

๑. กระบวนการ

๑.๑ กระบวนการ

๑.๑.๑ กระบวนการฝ ก อบรม หลั ก สู ต รตามสาขาการ

เตรียมความ

ฝกอบรมทางทหาร

ปฏิบัติการทางเรือ / สงครามพิเศษทางเรือ

พรอมดาน

- การตอตานภัยเรือผิวน้ํา

บุคลากร

- การตอตานภัยเรือดําน้ํา
- การตอตานภัยทางอากาศ
- การยกพลขึ้นบก
- การตอตานทุนระเบิด
- การสงครามพิเศษทางเรือ
๑.๑.๒ กระบวนการฝกอบรมหลักสูตรสาขาตางๆ
- การเรือ/การอาวุธ/การชางกล/การปองกันความเสียหาย
- การสงครามนิวเคลียร เคมี ชีวะ
๑.๑.๓ กระบวนการฝกอบรมหลักสูตรอื่นๆ
- กําลังพลทดแทน
- หลักสูตรปกติตามแผน
- หลักสูตร PMS/ ILS/ SAL
๑.๑.๔ กระบวนการฝกอบรมทางการบิน
๑) การรักษาวัฏภาคทางการบิน
๒) การบินเปลี่ยนแบบ
๑.๑.๕ กระบวนการฝ ก อบรมขั้ น พื้ น ฐานทหารกอง
ประจําการ
๑) การฝกอบรมเบื้องตนทั่วไป
๒) การฝกอบรมเบื้องตนเฉพาะเหลา
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๒๓

กระบวนการงานหลัก

(Core Process)

กระบวนการงานยอยของ
กระบวนการงานหลัก
(Sub Process)

กระบวนการงานรองยอยของกระบวนการงานหลัก
(Sub - Sub Process) และ (Sub – Sub - Sub Process)

๑. กระบวนการ

๑.๒

๑.๒.๑ กระบวนการเพิ่ ม พู น ความรู ต ามขี ด สมรรถนะให

เตรียมความ

กระบวนการพัฒนา

กําลังพลมีความพรอมในการปฏิบัติงานในสถานการณปกติ

พรอมดาน

กําลังพล

(พ.๔)

บุคลากร

๑) กระบวนการลาดตระเวนตรวจการณและพิสู จนทราบ

(ตอ )

ดวยกําลังอากาศนาวี
๒) กระบวนการปฏิบัติการขอมูลขาวสาร IO
๓) กระบวนการปฏิบัติการพิเศษดวยกําลังจาก นสร.กร.
๔) กระบวนการต อ ต า นการก อ การร า ยและภั ย คุ ก คาม
รูปแบบใหม
๕) กระบวนการลาดตระเวนตรวจการณทางทะเลดวยเรือผิวน้ํา

๖) กระบวนการปฏิบัติการตามลําน้ํา
๗) กระบวนการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญทางน้ํา
๘) กระบวนการบังคับใชกฎหมายทางทะเล และการตรวจคน

๙) กระบวนการสงกําลังบํารุงทางทะเล
๑๐) กระบวนการชวยเหลือผูประสบภัยทางน้ํา
๑๑) กระบวนการชวยเหลือผูประสบภัยบริเวณชายฝงทะเล
๑๒) กระบวนการบัญชาการชวยเหลือผูประสบภัยในทะเล
๑๓) กระบวนการบรรเทาสาธารณะภัยในทะเล อาทิ การ
ขจัดคราบน้ํามัน การกูซอม
๑๔) กระบวนการเตรียมองคบุคคลและองคความรูสําหรับ
ปฏิบัติการเรือดําน้ํา และสนับสนุนการฝกปราบเรือดําน้ํา
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๒๔

กระบวนการงานหลัก

(Core Process)

กระบวนการงานยอยของ
กระบวนการงานหลัก
(Sub Process)

กระบวนการงานรองยอยของกระบวนการงานหลัก
(Sub - Sub Process) และ (Sub – Sub - Sub Process)

๑. กระบวนการ

๑.๒

๑.๒.๒ กระบวนการเพิ่ ม พู น ความรู ต ามขี ด สมรรถนะให

เตรียมความ

กระบวนการพัฒนา

กําลังพลมีความพรอมในการปฏิบัติงานตามแผนเผชิญเหตุ

พรอมดาน

กําลังพล (ตอ )

(พ.๓)

บุคลากร

๑) กระบวนการรบผิวน้ําบริเวณชายฝง

(ตอ )

๒) กระบวนการปฏิบัติการทุนระเบิด
๓) กระบวนการปฏิ บั ติ การสะเทิ น น้ํ าสะเทิ น บกและการ
ลําเลียงทางทะเล
๔) กระบวนการปองกันแหลงเศรษฐกิจสําคัญบริเวณชายฝง
๕) กระบวนการปองกันแหลงเศรษฐกิจสําคัญในทะเล
๖) กระบวนการควบคุมเรือพาณิชยในสถานการณวิกฤติ
๗) กระบวนการปราบเรือดําน้ํา
๘) กระบวนการปองกันภัยทางอากาศแบบเปนพื้นที่ในทะเล

๙) กระบวนการคุมกันเรือ HVU จากภัยคุกคาม ๓ มิติ
๑๐) กระบวนการโจมตีเรือผิวน้ําดวยกําลังอากาศนาวี
๑๑) กระบวนการโจมตีผิวน้ําดวยหมวดเรือโจมตี
๑๒) กระบวนการโจมตีฝงจากเรือผิวน้ํา
๑๓) กระบวนการบัญชาการรบในทะเล
๑๔) กระบวนการอํ านวยการรบร ว มกองทั พ เรื อ -ทอ.ใน
ทะเล

แผนแมบทการจัดการความรูกองเรือยุทธการ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕

๒๕

กระบวนการงานหลัก

(Core Process)

กระบวนการงานยอยของ
กระบวนการงานหลัก
(Sub Process)

กระบวนการงานรองยอยของกระบวนการงานหลัก
(Sub - Sub Process) และ (Sub – Sub - Sub Process)

๒. กระบวนการ ๒.๑ กระบวนการซอม ๒.๑.๑ กระบวนการซอมบํารุงเรือ
เตรียมความ

บํารุงตามแผน

พรอมดาน

๒.๒ กระบวนการซอม ๒.๒.๑ กระบวนการซอมแกไข เรือ

ยุทโธปกรณ

แกไข/ ฉุกเฉิน

๒.๒.๒ กระบวนการซอมฉุกเฉิน อากาศยาน

๓. กระบวนการ

๓.๑

๓.๑.๑ กระบวนการกําหนดพัฒนา/ทบทวนหลักนิยมในการ

เตรียมความ

กระบวนการพัฒนา/

ปฏิบัติงาน

พรอมดาน

ทบทวนหลักนิยม

๑) กระบวนการกําหนดพั ฒ นา/ทบทวนหลั กนิ ย มในการ

ยุทธวิธี

๒.๑.๒ กระบวนการซอมบํารุงอากาศยาน

ปฏิบัติงาน ตามสาขาปฏิบัติการ
- การตอตานภัยเรือดําน้ํา
- การตอตานภัยทางอากาศ
- การยกพลขึ้นบก
– การตอตานทุนระเบิด
- การสงครามพิเศษทางเรือ
- การปฏิ บั ติ งานตามแผนการใช กํ าลั ง และระดั บ ความ
พรอมรบในระดับ พ.๔ และ พ.๓ (๒๘ สาขา)
๒) กระบวนการกําหนดพั ฒ นา/ทบทวนหลั กนิ ย มในการ
ปฏิบัติงาน ระหวางเรือ กับอากาศยาน
๓.๒ กระบวนการ

๓.๒.๑ กระบวนการฝ ก ทบทวนความพร อ ม กอ นการส ง

เตรียม ยุทธวิธีทางเรือ มอบเรือไปปฏิบัติการ
๑) กระบวนการฝกทบทวนเรือที่ปฏิบัติงานใน กองเรือ/ หมู
เรือ/ หมวดเรือ/ หนวยเรือ
– ทัพเรือภาค - มชด. มรต. มรอ.
- หนวยเรือเฉพาะกิจ
๒) กระบวนการฝกกอนการผลัดเปลี่ยนกําลัง นรข. นสร.
๓) กระบวนการฝกกําลังพลทดแทน
แผนแมบทการจัดการความรูกองเรือยุทธการ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕

๒๖

กระบวนการงานหลัก

(Core Process)

กระบวนการงานยอยของ
กระบวนการงานหลัก
(Sub Process)

กระบวนการงานรองยอยของกระบวนการงานหลัก
(Sub - Sub Process) และ (Sub – Sub - Sub Process)

๓. กระบวนการ

๓.๒ กระบวนการ

๓.๒.๒ กระบวนการฝ กองคบุ คคล และยุ ทธวิธีต ามสาขา

เตรียมความ

เตรียม ยุทธวิธีทางเรือ ปฏิบัติการ

พรอมดาน

( ตอ )

๑) กระบวนการฝกตอตานภัยเรือผิวน้ํา

ยุทธวิธี

๒) กระบวนการฝกตอตานภัยเรือดําน้ํา

(ตอ)

๓) กระบวนการฝกตอตานภัย
๔) กระบวนการฝกยกพลขึ้นบกทางอากาศ
๕) กระบวนการฝกตอตานทุนระเบิด
๖) กระบวนการฝกสงครามพิเศษทางเรือ
๓.๒.๓ กระบวนการฝ กความพร อมในการปฏิ บั ติ งานใน
สถานการณปกติ และแผนเผชิญเหตุ (พ.๔ และ พ.๓)
๓.๒.๔ กระบวนการฝกรวม ระดับกองเรือ
๓.๒.๕ กระบวนการฝกรวม ระดับกองทัพเรือ
๓.๒.๖ กระบวนการฝกรวม กองทัพไทย
๓.๒.๗ กระบวนการฝกรวม/ผสม กับตางประเทศ
๓.๒.๘ กระบวนการฝกเดินทางไกลของเรือ
๓.๒.๙ กระบวนการฝกเดินทางไกลของอากาศยาน
๓.๒.๑๐ กระบวนการฝกปฏิบัติการรวม เรือ- อากาศยาน
๓.๓ กระบวนการ

๓.๓.๑ กระบวนการฝกการตอตานการกอการราย

เตรียมยุทธวิธีสงคราม

๓.๓.๒ กระบวนการฝกการชวยเหลือตัวประกัน

พิเศษทางเรือ

๓.๓.๓ กระบวนการฝกการแทรกซึม
๓.๓.๔ กระบวนการฝกการกอวินาศกรรม และทําลายใตน้ํา

๓.๔ กระบวนการเตรียมการ
สนับสนุนเพื่อความมั่นคง
บรรเทาสาธารณะภัยและการ

๓.๔.๑ กระบวนการฝกสนับสนุนเพื่อความมั่นคง บรรเทา
สาธารณะภัยและการชวยเหลือประชาชน

ชวยเหลือประชาชน

ตารางที่ ๓.๑ กระบวนการสรางมาตรฐานการปฏิบัติการทางเรือ
แผนแมบทการจัดการความรูกองเรือยุทธการ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕

๒๗
๓.๕ นโยบาย ของผูบังคับบัญชา ที่เกี่ยวของกับการจัดการความรู
๓.๕.๑. นโยบายกองทัพเรือ พ.ศ. ๒๕๕๕๘ – ๒๕๖๗
จากการวิเคราะหภารกิจและบทบาทของกองทัพเรือ สามารถบงชี้ -องคความรูที่เกี่ยวของ
ดังนี้
บทบาท การปฏิบัติการทางทหาร

การรักษากฎหมายและ
ชวยเหลือ

การสนับสนุนกิจการ
ระหวางประเทศ

๑. สรางบทบาทนําในความ -การฝกรวมกับตางประเทศ
รวมมือดานความมั่นคง

-การตอตานการกอการราย
ในทะเล
-การปราบปรามผูกระทํา
ความผิดกฎหมายในทะเล

-การบรรเทาสาธารณะ
ภัยในทะเล

-การพัฒนาประเทศ

-การปราบปรามโจรสลัด

ยุทธศาสตร

๒. การปองปราม

-พัฒนาและแสดงขีด
ความสามารถของกําลังทางเรือ

-การสาธิตการใชอาวุธที่มี
ศักยภาพสูงทั้ง ๒ ฝงทะเล
-การสงเรือสมรรถนะสูงเขา
รวมกิจกรรมทางเรือใน
ภูมิภาค
๓. การปฏิบัติการเชิงรุก -การใชกําลังทางเรือ

-การช วยเห ลื อด า น
มนุษยธรรรม

ตารางที่ ๓.๒ การวิเคราะหองคความรูจากยุทธศาสตรกองทัพเรือ กับบทบาทกองทัพเรือ
และจากนโยบายกองทัพเรือ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๗ ดานตาง ๆ ยังสามารถนํามากําหนดหัวขอ
องคความรูที่สําคัญ ไดดังนี้

แผนแมบทการจัดการความรูกองเรือยุทธการ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕

๒๘
นโยบายกองทัพเรือ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๗
๑) นโยบายดานการกําหนดยุทธศาสตรและโครงสรางกําลังรบ
( ยก.ทร. )
ข อ ๑. จั ด ทํ า รายละเอี ย ดความต อ งการยุ ท โธปกรณ ห ลั ก ของ
กองทัพเรือ รองรับ ขีด ความสามารถที่ตองการตามยุทธศาสตร
กองทัพเรือ ๕๘ – ๖๗
เปาหมาย
ขอ(๒) การจัดหาและพัฒนากําลังรบของกองทัพเรือ เปนไปตาม
แนวความคิดทางยุทธศาสตรและวิสัยทัศนที่กําหนด

องคความรูที่เกี่ยวของ

- เรือฟริเกตสมรรถนะสูง
- เรือดําน้ํา
- สงครามใตน้ํา
- ยุทโธปกรณสมัยใหม
- การควบคุมบังคับบัญชาในทะเล
- Network Centric
- การวิเคราะหขีดความสามารถที่
ตองการสําหรับการปฏิบัติการทาง
เรือในหวง ๑๐ ป
-ยุท ธวิธี ก ารปฏิ บั ติ การทางเรือ ใน
ขอ ๔. ทบทวนยุ ท ธศาสตร แ ละกําหนดโครงสรางกําลั งรบของ หวง ๑๐ ป

กองทัพเรือ ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอมดาน
ความมั่นคงอยางตอเนื่องทุกวงรอบ ๒ ป
เปาหมาย
ขอ(๒) กําลังรบของกองทัพเรือ มีความทันสมัย และเพียงพอใน
การปฏิบัติภารกิจ

แผนแมบทการจัดการความรูกองเรือยุทธการ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕

๒๙
- ก า ร เ รี ย น รู แ ล ะ พั ฒ น า
ภาษาอังกฤษดวยตนเอง
- ความรูดานความมั่นคงทางทะเล
- ค ว าม รู ด าน เท ค โน โล ยี ท าง
การทหาร
- ก า ร พั ฒ น า ห ลั ก นิ ย ม ก า ร
ปฏิบัติการทางเรือสาขาตาง ๆ
- ติดตามความเปลี่ยนแปลงสภาวะ
แวดลอมทางทะเลของอาเซียน
- การปฏิ บั ติก ารรว มกัน ทางทะเล
ระหวางประเทศตาง ๆ ในอาเซียน
- ปญหาภัยคุกคามที่กระทบความ
ขอ ๒. พั ฒ นากําลั งพลให มี ค วามรู ในสาขาปฏิ บั ติ งานต าง ๆ ที่
มั่ น คงทางทะเล เช น โจรสลั ด
ทั น สมั ย ทั น ต อ การเปลี่ ย นแปลงของวิ ท ยาการและเทคโนโลยี การค า ม นุ ษ ย สิ่ ง ผิ ด กฎ ห มาย
ทางการทหาร และสอดคล อ งกั บ แนวทางการพั ฒ นาขี ด HA/DRของอาเซียน SAR

๒) นโยบายดานการกําลังพล
ขอ ๑. พัฒนาขีดความสามารถของกําลังพลกองทัพเรือ ใหมีความ
พร อ มในการเริ่ ม เข า สู ป ระชาคมอาเซี ย น และการพั ฒ นา
กองทั พ เรื อ ไปสู ก ารเป น หน ว ยงานความมั่ น คงทางทะเลที่ มี
บทบาทนําในภูมิภาค
เปาหมาย
(๒) กําลังพลมีทักษะการใชภาษา ในการติดตอประสานงานและ
ปฏิบัติการรวมกันกับประเทศในภูมิภาคและมิตรประเทศในระดับ
ที่เหมาะสมตามตําแหนงงานและชั้นยศ

ความสามารถตามยุทธศาสตรกองทัพเรือ พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๖๗
เปาหมาย
(๑) กํ าลั งพลได รั บ การฝ ก หั ด ศึ ก ษาและอบรมองค ค วามรู ก าร
ปฏิบัติงาน หลักนิยมและยุทธวิธีที่ทันสมัยอยางตอเนื่อง สามารถ
ป ฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ที่ กอ งทั พ เรื อ ได รั บ ม อ บ ห ม าย ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
๓) นโยบายดานการขาว
ขอ ๔. พัฒนาขีดความสามารถงานดานขาวกรองและการตอตาน
ขาวกรอง ใหทันสมัยสอดคลองตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
และใหความสําคัญกับการตรวจสอบและประเมินภัยคุกคาม และ
การตอตานภัยคุกคามที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปาหมาย
(๒) สามารถตรวจสอบและประเมินภัยคุกคามที่เกิดจากการโจมตี
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางรวดเร็ว

- Cyber Warfare
- การขาวในทะเลพื้นที่อาเซียน
- แผนการปฏิบัติงานดานการขาว
- กระบวนการวางแผนของฝ า ย
เสนาธิการรบดานการขาว

แผนแมบทการจัดการความรูกองเรือยุทธการ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕

๓๐
-ยุทโธปกรณสมัยใหม
๔) นโยบายดานยุทธการและการฝก
ขอ ๕. พั ฒ นาระบบการรั บ รู เท าทัน สถานการณ ท างทะเล ให มี -Tactical Data Link
ความทันสมัยและสามารถสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารและ - การสื่อสารดาวเทียม
งานดานความมั่นคงทางทะเลไดอยางมีประสิทธิภาพ
เปาหมาย
(๑)กองทั พ เรื อ มี ระบบ เครื่อ งมือ และสิ่ งอุ ป กรณ เพื่ อการรั บ
รูเทาทันสถานการณทางทะเลที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

ข อ ๖. พั ฒ นาการฝ ก ของกองทั พ เรื อ ให ร องรั บ การขยายการ
ปฏิบัติการไปในภูมิภาค และเริ่มเขาสูประชาคมอาเซียน
เปาหมาย
(๑) การฝ กของกองทั พ เรื อ มี ค วามทั น สมั ย สอดคล อ งกับ แนว
ทางการใชกําลังรบและการขยายการปฏิบัติการของกองทัพเรือ ไป
ในภูมิภาค
๕. นโยบายดานการสงกําลังบํารุง
ขอ ๒. ดํารงสภาพอาวุธยุทโธปกรณใหไดตามโครงสรางกําลังรบ
ของกองทัพเรือ ที่กําหนด และมีความคุมคาในการซอมบํารุง
เปาหมาย
(๒) แผนงานหรือโครงการ การซอมบํารุง การปรับปรุง และการใช
งานยุ ท โธปกรณ ต า ง ๆ ของ ทร. สามารถบู ร ณาการได อ ย า ง
เหมาะสม

- การฝกรวมกับตางประเทศ

- คูมื อ การใช งานยุ ท โธปกรณ ตา ง
ๆ ในเรือ
- คูมือ PMS
- การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูการ
ใชอุปกรณและการแกไขขอขัดของ

ขอ ๔. พัฒนาขีดความสามารถของฐานทัพ ทาเรือ และสถานีเรือ - การส ง กํ า ลั ง บํ า รุ ง ให กั บ เรื อ ใน
ต าง ๆ ในการส งกํ าลั งบํ ารุ ง ให ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ก ารของ ทะเล
กองทัพเรือ
เปาหมาย
การส งกํ า ลั งบํ า รุ งให กั บ กํ าลั งทางเรื อ ของกองทั พ เรื อ สามารถ
ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการ
ทั้งฝงอาวไทยและฝงทะเลอันดามัน
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๓๑
๖. นโยบายดานการสื่อสารและสารสนเทศ
ขอ ๓. พัฒนาเครือขายการสื่อสารและสารสนเทศของกองทัพเรือ
ใหทีความพรอม สามารถสนับสนุนการควบคุมบังคับบัญชา ตาม
แผนป อ งกั น ประเทศและแผนเผชิ ญ เหตุ และสอดคล อ งกั บ
หลักการสงครามที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง
เปาหมาย
(๓) มีชองทางการสื่อสารขอมูลระยะไกลระดับยุทธการและระดับ
ยุ ท ธวิ ธี ที่ เพี ย งพอในการปฏิ บั ติ ก าร และรองรั บ สงครามที่ ใ ช
เครือขายเปนศูนยกลาง
ขอ ๖. พัฒนากําลังพลใหมีขีดความสามารถตามการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี ท างการสื่ อ สารและสารสนเทศ รวมทั้ ง การ
ปฏิบัติงานดานสงคราม อิเล็กทรอนิกส และสงครามสารสนเทศ
เปาหมาย
(๒) กําลังพลกองทัพเรือ มีความตระหนักรูและมีขีดความสามารถ
ในการปฏิ บั ติ ก ารด า นสงครามอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ละสงคราม
สารสนเทศ ในระดับที่เหมาะสม

-Tactical Data Link
-Network Centric Warfare
-การควบคุม บั งคับ บั ญ ชากองเรือ
ในทะเล

-Cyber Warfare
-Electronic Warfare
-เทคโนโลยี ท างการสื่ อ สารและ
สารสนเทศ
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๓๒
๗. นโยบายดานกิจการพลเรือน
ขอ ๒. สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อ
แสดงออกถึงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จ
พระนางเจาพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ และดํารง
การปฏิ บั ติ ง านตามโครงการพระราชดํ า ริ แ ละโครงการอั น
เนื่องมาจากพระราชดําริอยางตอเนื่อง
เปาหมาย
(๑) สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย ได รั บ การปกป อ ง พิ ทั ก ษ รั ก ษา -การ รปภ. บุคคลสําคัญ
เทิดทูนอยางสมพระเกียรติ
(๒) งานโครงการอั น เนื่ อ งมากจากพระราชดํ า ริ ใ นส ว นของ
กองทัพเรือ และการสนองงานตามพระประสงค บรรลุผลสําเร็จ
และดําเนินการไดอยางตอเนื่อง
ขอ ๔. สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ฟนฟูสิ่งแวดลอมทางทะเลและชายฝง
เปาหมาย
(๒) โครงการ/กิจกรรมดานการอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอมทาง
ทะเลและชายฝ ง ของกองทั พ เรื อ ได รั บ การเผยแพร แ ละ
ประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง

-การอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอม
ทางทะเลและชายฝง
-โครงการอนุรักษหมูเกาะและทะเล
ไทย

ขอ ๕. พัฒนาระบบงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย -การปองกันและบรรเทาสาธารณะ
และการให ค วามช ว ยเหลื อ ประชาชนของกองทั พ เรื อ ให มี ภัย
ประสิทธิภาพ
เปาหมาย
ทร. มี ส ว นร ว มในการป อ งกั น และใช ขี ด ความสามารถในการ
ปฏิบัติการทางทหารสนับสนุนการชวยเหลือประชาชนในกรณีเกิด
ภั ย พิ บั ติ ข นาดใหญ แ ละสาธารณะภั ย ในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบของ
กองทัพเรือ และพื้นที่ใกลเคียงไดอยางรวดเร็วทันตอเหตุการณ
ตารางที่ ๓.๓ การวิเคราะหองคความรูจากนโยบายกองทัพเรือ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๗
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๓๓
๓.๕.๒ นโยบายกองทัพเรือ ประจําป งป. ๖๐
นโยบายกองทัพเรือประจําป งป. ๖๐
๑) ดานทั่วไป
ขอ ๑. พิทักษรักษาและเทิด ทูน สถาบั นพระมหากษัตริยอยางเต็ ม
กําลังความสามารถ
เปาหมาย
ข อ (๑ ) สามารถจั ด กํ า ลั ง กองทั พ เรื อ ถวายความป ลอดภั ย
พ ร ะ บ า ท ส ม เด็ จ พ ร ะ เจ า อ ยู หั ว ส ม เด็ จ พ ร ะ น า ง เจ า
พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ ในพื้นที่รับผิดชอบของ
กองทัพเรือและพื้นที่ที่ไดรับมอบหมายโดยไมมีขอบกพรอง
ขอ(๓) สามารถดําเนินโครงการพระราชดําริและโครงการอันเนื่อง
มากจากพระราชดําริในความรับผิดชอบของกองทัพเรือไดอยางเปน
รูปธรรมและตอเนื่อง
ขอ ๖. เตรีย มความพรอมในการเป น เจ าภาพจั ดมหกรรมทางเรื อ
นานาชาติ เนื่องในโอกาสครอบรอบ ๕๐ ป การกอตั้งอาเซียน
เปาหมาย
ขอ(๒) สามารถดําเนินการไดตามแผนปฏิบัติการ(Action Plan) การ
จัดมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครอบรอบ ๕๐ ป การ
กอตั้งอาเซียน ตามที่กองทัพเรือกําหนด
๒) ดานการกําหนดยุทธศาสตรและโครงสรางกําลังรบ
ขอ ๓. ศึกษาทบทวนแนวทางการเตรียมกําลังและใชกําลังของหนวย
ในสวนกําลังรบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอํานวยการยุทธใหได
อยางตอเนื่องตั้งแตภาวะปกติจนถึงภาวะสงคราม
เปาหมาย
มี ผ ลการศึ ก ษาและข อ เสนอแนะเพื่ อ การพั ฒ นาบาทหน า ที่ แ ละ
แนวทางการเตรียมกําลังและใชกําลังของกองเรือยุทธการ ทัพเรือ
ภาค และหนวยในสวนกําลังรบตาง ๆ ตามกระบวนการพิจารณา
แนวทางการใชกําลังของกองทัพเรือ

องคความรูที่เกี่ยวของ

-การ รปภ. บุคคลสําคัญ

-การอนุรักษสิ่งแวดลอม
-โครงการอนุ รั ก ษ ห มู เกาะและ
ท ะ เล ไท ย อั น เนื่ อ ง ม า จ า ก
พระราชดําริ
ก า ร จั ด ม ห ก ร ร ม ท า ง เรื อ
นานาชาติ เนื่องในโอกาสครอบ
รอบ ๕๐ ป การกอตั้งอาเซียน

- การเตรียมกําลัง
- การใชกําลัง
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๓๔
นโยบายกองทัพเรือประจําป งป. ๖๐
องคความรูที่เกี่ยวของ
ขอ ๕. วางแผนการเสริสรางขีดความสามารถระบบและยุทโธปกรณ - การปฏิ บัติการรวมกองทัพเรือ
ให ส อดคล อ งกั บ แนวทางการพั ฒ นาการปฏิ บั ติ ก ารร ว มระหว า ง กับกองทัพอากาศ
- Tactical Data Link 9lv
กองทัพเรือและกองทัพอากาศใหมีความเปนรูปธรรม
เปาหมาย
(๒) มี แ ผนการพั ฒ นาขี ด ความสามารถระบบและยุ ท โธปกรณ ที่
สามารถนําสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม
ขอ ๖. ขยายกรอบความรวมมือระหวางกองทัพเรือกับกองทัพเรือ - การฝกรวมผสมกับตางประเทศ
ประเทศสมาชิ กอาเซียนที่มีอาณาเขตทางทะเลติด ต อกับ ประเทศ
ไทย และดํารงความสัมพันธที่ดีกับกองทัพเรือประเทศมหาอํานาจ
อยางสมดุล
เปาหมาย
(๑) มี ความก าวหน าในการดํ าเนิ น นโยบายระหว างประเทศ โดย
มุ ง เน น การขยายกรอบความร ว มมื อ ระหว า งกองทั พ เรื อ กั บ
กองทัพเรือมาเลเซียและกองทัพเรือเวียดนามในระดับการประชุม
Navy to Navy talks
(๒) สามารถดํ า รงความร ว มมื อ ในด า นต า ง ๆ กั บ กองทั พ เรื อ
สหรัฐ อเมริ กาและกองทั พ เรื อสาธารณะรั ฐ ประชาชนจี น ได อ ย าง
สมดุล
๓) ดานการกําลังพล
ขอ ๔. พัฒนากําลังพลใหมีทักษะการใชภาษาอังกฤษในการติดตอ - ก า ร เรี ย น รู แ ล ะ พั ฒ น า
ประสานงานและปฏิบัติงานรวมกับ กองทัพเรือประเทศเพื่อนบาน ภาษาอังกฤษ
และมิตรประเทศในระดับที่เหมาะสม
เปาหมาย
กํ า ลั งพลของกองทั พ เรื อ มี ทั ก ษะการใช ภ าษาอั งกฤษในระดั บ ที่
เหมาะสมของแตละตําแหนงงาน และเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
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๓๕
นโยบายกองทัพเรือประจําป งป. ๖๐
๔) ดานยุทธการและการฝก
ขอ ๑. ดํ ารงการปฏิ บั ติ การร ว มกั บ กองกํ าลั งนานาชาติ และมิ ต ร
ประเทศในการปองกันและปราบปรามโจรสลัดและการปลนเรือที่
เปนภัยคุกคามรวมของภูมิภาค
เปาหมาย
(๑) สามารถจัดกําลังพลรวมปฏิบัติงานกับกองกําลังผสมทางทะเล
( Combined Maritime Force : CMF ) เพื่อปราบปรามโจรสลัด
บริเวณนานน้ํานอกชายฝงโซมาเลียไดอยางตอเนื่อง
(๒) สามารถจัดกําลังรวมการลาดตระเวนรวมในชองแคบมะละกาได
อยางตอเนื่อง

องคความรูที่เกี่ยวของ
-การปราบปรามโจรสลัดบริเวณ
นานน้ํานอกชายฝงโซมาเลีย
-การลาดตระเวนรวมในชองแคบ
มะละกา
-ก า ร ฝ ก ร ว ม / ผ ส ม กั บ
ตางประเทศ

ขอ ๒. พัฒนาการฝกใหมีความสอดคลองกับสถานการณ เสริมสราง
บทบาทนําและสามารถนําผลการฝกไปพัฒนาแนวทางการใชกําลัง
ของกองทัพเรือใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
เปาหมาย
(๒) มีการพัฒ นาการฝกรวมระหวางกําลังทางเรือของกองทัพ เรื อ -การปฏิบัติการรวมเรือกับ บ.ทอ.
และกําลังทางอากาศของกองทัพอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพใน
การปฏิบัติงานรวมกัน
(๓) มีค วามกาวหน าในการเตรีย มความพรอมการจั ด การฝ กผสม
แบบพหุ ภ าคี ก องทั พ เรื อ อาเซี ย นตามแผนงานและเป า หมายที่
กําหนด
(๔) การฝ ก ผสมและร ว ม / ผสมต า ง ๆ สามารถรั ก ษาสมดุ ล
ความสัมพันธระหวางกองทัพเรือกับกองทัพเรือชาติมหาอํานาจ
๕) ดานการสงกําลังบํารุง
ขอ ๑. พัฒนาพื้นที่ของกองทัพเรือสนับสนุนการพัฒนาประเทศตาม -การพั ฒ นาพื้ น ที่ สนาม บิ น อู
ตะเภา
นโยบายของรัฐบาล
เปาหมาย
(๑) มีผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาพื้นที่สนามบินอูตะเภาใหเปน
ท า อากาศยานเชิ ง พาณิ ช ย แ ห ง ที่ ๓ ที่ ชั ด เจนและเป น ไปตาม
แนวนโยบาย “ One Airport Two Missions ”
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๓๖
นโยบายกองทัพเรือประจําป งป. ๖๐
องคความรูที่เกี่ยวของ
-Cyber Warfare
๖) ดานการสื่อสารและสารสนเทศ
ข อ ๑. พั ฒ นาขี ด ความสามารถการทํ า สงครามไซเบอร ข อง
กองทั พ เรื อ ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ เพี ย งพอและรองรั บ แนวโน ม ภั ย
คุกคามทางไซเบอรในอนาคต
เปาหมาย
(๑) กํ าลั งพลผู ป ฏิ บั ติ งานมี ค วามตระหนั ก รู เกี่ ย วกั บ ความมั่ น คง
ปลอดภัยทางไซเบอรและไดรับการฝกการปฏิบัติทางไซเบอรอยาง
ตอเนื่อง
-ก า ร ป อ ง กั น แ ล ะ บ ร ร เท า
๗) ดานกิจการพลเรือน
ขอ ๑ พัฒ นาระบบงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณะภั ย สาธารณะภัยทางทะเล
และการชวยเหลือประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
เปาหมาย
(๑) แผนป องกัน และบรรเทาสาธารณะภั ย ทางทะเลในสว นความ
รับผิดชอบของกองทัพเรือมีความทันสมัย และชัดเจน
ตารางที่ ๓.๔ การวิเคราะหองคความรูจากนโยบายกองทัพเรือ ประจําป งป. ๖๐
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๓๗
๓.๕.๓ นโยบายเฉพาะของผูบัญชาการกองเรือยุทธการประจําป งป. ๖๐
นโยบายเฉพาะของผูบัญชาการกองเรือยุทธการ ประจําป งป. ๖๐

องคความรูที่เกี่ยวของ

ขอ ๓. การเตรียมความพรอมสําหรับรองรับการจัดหาเรือดําน้ําเขา
ประจําการ
เปาหมาย
กองเรือยุทธการจะมีความพรอมในทุกดาน สําหรับรองรับการจัดหา
เรือ ดํ าน้ํ า โดยมีการเตรี ย มการทั้ งทางด านองคบุ คคล องควั ต ถุ
และองคยุทธวิธี ตลอดจนการบริหารจัดการที่เปนไปอยางมีระบบ
สามารถที่จะปฏิบัติไดทันทีเมื่อมีเรือดําน้ําเขาประจําการ

- ความรูเกี่ยวกับเรือดําน้ํา
-สงครามใตน้ํา
-การปฏิ บั ติ ก ารและเทคโนโลยี ข อง
เรือดําน้ํา
-การปฏิบัติการขอมูลขาวสาร
-การปฏิบัติการทางทหารสมัยใหม
-Cyber warfare

ขอ ๔. การปรับปรุงและบูรณาการการฝกอบรมกําลังพลใหมีความ
ทันสมัย สอดคลองกับ ภารกิจ สถานการณและภัยคุกคามรูป แบบ
ใหม
เปาหมาย
หลักสูตรตาง ๆ ของกองเรือยุทธการไดรับการพัฒนาและบูรณาการ
รวมกับสายวิทยาการอื่น ๆ มีความเปนสากล สามารถทําใหกองเรือ
ยุทธการมีขีดความสามารถปฏิ บัติการรวมกับกองกําลังนานาชาติ
รองรับตอเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสามารถตอบสนองกับภัยคุกคาม
รูปแบบใหมได
ตารางที่ ๓.๕ การวิเคราะหองคความรูจากนโยบายเฉพาะของผูบัญชาการกองเรือยุทธการ ประจําป งป. ๖๐
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๓๘
๓.๖ การวิเคราะห ภ ารกิ จ วิสั ยทั ศ น และนโยบายของหน วยเหนื อ สํา หรั บ การบ งชี้ ค วามรูใ น
กระบวนการจัดการความรู
เมื่ อ ได ดํ าเนิ น การวิ เคราะห หั ว ขอ องค ค วามรู ที่ ส อดคล อ งกับ ภารกิ จ Core Business ของ
กองเรือยุ ทธการ รวมทั้ งนโยบายและวิสั ย ทัศน ของกองทั พเรือและกองเรื อยุท ธการแล ว สามารถ
กําหนดหัวขอองคความรูที่เกี่ยวของพรอมกําหนดผูรับผิดชอบไดดังนี้
ลําดับ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.

องคความรู
องคความรูตาม Core Business
การลาดตระเวนตรวจการณทางทะเลดวยเรือผิวน้ํา
การรักษาแหลงเศรษฐกิจที่สําคัญในทะเล
การรบผิวน้ําบริเวณชายฝง
การปราบเรือดําน้ํา
การโจมตีฝงจากเรือผิวน้ํา
การคุมกัน HVU จากภัยคุกคาม ๓ มิติ
การปองกันภัยทางอากาศในทะเล
การโจมตีเรือผิวน้ําดวยหมวดเรือโจมตี
การบัญชาการรบในทะเล
การอํานวยการรบรวม ทร. – ทอ
การปฏิบัติการเรือดําน้ําและการสนับสนุนการฝกปราบเรือดําน้ํา
การปฏิบัติการสงครามทุนระเบิด
การปฏิบัติการสํารวจและรวบรวมขอมูลทางยุทธการบริเวณชองทางเขา
– ออก และพื้นที่จอดเรือของฐานทัพ / ทาเรือที่สําคัญ ( Q-Rout )

หนวยรับผิดชอบ
กตอ.
กตอ.
กตอ.
กฟก.๑
กฟก.๑
กฟก.๑
กฟก.๒
กฟก.๒
กบฮ.
กบฮ.
กดน.
กทบ.
กทบ.

การสนับสนุนการคนหาและกําหนดตําบลที่วัตถุใตน้ําที่เปน
อันตรายตอการเดินเรือ
การปฏิบัติการสะเทินน้ําสะเทินบก
การสงกําลังบํารุงในทะเล
การบรรเทาสาธารณะภัย
การขจัดคราบน้ํามันและการกูซอม
การบังคับใชกฎหมายทางทะเลและการตรวจคน
การชวยเหลือผูประสบภัยในทะเลบริเวณชายฝง
การปองกันแหลงเศรษฐกิจสําคัญบริเวณชายฝง
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กทบ.
กยพ.
กยพ.
กยพ.
กยพ.
กยฝ.
กยฝ.
กยฝ.

๓๙
ลําดับ
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.

องคความรู
การควบคุมเรือพาณิชยในสถานการณวิกฤติ
การปฏิบัติการตามลําน้ํา
การถวายความปลอดภัยและ รปภ.บุคคลสําคัญทางน้ํา
การชวยเหลือผูประสบภัยทางน้ํา
การลาดตระเวนและพิสูจนทราบดวยกําลังอากาศนาวี
การโจมตีเรือผิวน้ําดวยอากาศนาวี
การลาดตระเวนพิเศษเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ
การปฏิบัติการสงครามพิเศษสนับสนุนการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก
การปฏิบัติการสงครามนอกแบบเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร

๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

การปฏิบัติการพิเศษการตอตานการกอการราย
องคความรูจากการวิเคราะหภารกิจ วิสัยทัศน นโยบาย
การฝกรวม/ผสมกับตางประเทศ
การเตรียมการฝกและการปฏิบัติการฝกรวมผสมกับตางประเทศ
การใชอาวุธที่มีศักยภาพสูง
การใชกําลังทางเรือ การปฏิบัติการทางเรือสาขาตางๆ
การตอตานการกอการรายในทะเล
การปราบปรามผูกระทําความผิดกฎหมายในทะเล
การพัฒนาประเทศ
การปราบปรามโจรสลัด

๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.

การชวยเหลือดานมนุษยธรรม
เรือฟริเกตสมรรถนะสูง
เรือดําน้ํา
สงครามใตน้ํา
ยุทโธปกรณสมัยใหม
การเรียนรูและพัฒนาภาษาอังกฤษดวยตนเอง
การพัฒนาหลักนิยมการปฏิบัติการทางเรือสาขาตาง ๆ
Cyber Warfare
ยุทโธปกรณสมัยใหม
Tactical Data Link
คูมือการใชงานยุทโธปกรณตาง ๆ ในเรือ

๑.

หนวยรับผิดชอบ
กยฝ.
กลน.
กลน.
กลน.
กบร.
กบร.
นสร.
นสร.
นสร.
นสร.
กตอ. กฟก. ๑
กฟก.๒ กยพ.

กฟก.๑ กฟก.๒
ยก.กร.
นสร.
กยฝ.
กยพ.
กตอ. กฟก.๑
กฟก.๒ กยพ.

กบฮ. กยพ.
กฟก.๑ กฟก.๒
กดน.
กดน.
กองเรือตาง ๆ
กฝร.
กองเรือตาง ๆ
สสท.กร.
กองเรือตาง ๆ
กบฮ.
กองเรือตาง ๆ
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๔๐
ลําดับ
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.

องคความรู
การสงกําลังบํารุงใหกับเรือในทะเล
Network Centric Warfare
การควบคุมบังคับบัญชากองเรือในทะเล
Electronic Warfare
การ รปภ. บุคคลสําคัญ
การอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอมทางทะเลและชายฝง
การปองกันและบรรเทาสาธารณะภัยในทะเล
การอนุรักษสิ่งแวดลอม
โครงการอนุรักษหมูเกาะและทะเลไทยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

การจัดมหกรรมทางเรือนานาชาติ
การเตรียมกําลัง และการใชกําลัง
การปฏิบัติการรวมกองทัพเรือ – ทอ.
การปราบปรามโจรสลัดบริเวณนานน้ํานอกชายฝงโซมาเลีย
การลาดตระเวนรวมในชองแคบมะละกา
การพัฒนาพื้นที่สนามบินอูตะเภา
การปฏิบัติการและเทคโนโลยีของเรือดําน้ํา
การปฏิบัติการขอมูลขาวสาร

หนวยรับผิดชอบ
กยพ.
สสท.กร.
กบฮ.
สสท.กร.
นสร.
นสร.
กยพ. กบฮ.
นสร.
นสร.
กตอ. กฟก.๑ กฝร.
ยก.กร.
กบฮ.
กตอ. กฟก.๑ – ๒
กบฮ. กยพ.

กตอ.
กบร.
กดน.
ขว.กร. กองเรือตาง ๆ

ตารางที่ ๓.๖ การบงชี้ความรูจากการวิเคราะหภารกิจ วิสัยทัศน และนโยบายของหนวยเหนือ

แผนแมบทการจัดการความรูกองเรือยุทธการ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕

บทที่ ๔ แผนแมบทการจัดการความรูกองเรือยุทธการ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕
จากการบ งชี้ ความรูในบทที่ ๓ สามารถแบ งกลุ มการบ งชี้ของหั ว ขอองคความรู ที่สําคัญ เพื่อให ส อดคลองกับ แนวทางตามแผนการจัด การความรู ทร. ที่ได
กําหนดให นขต.ทร. จัดทําแผนการจัดการความรูหนวย ซึ่งตองมีองคประกอบคือ การใชกระบวนการจัดการความรู ที่สงผลตอการบรรลุประเด็นยุทธศาสตร และการ
กําหนดเปาหมายของหนวยพิจารณาจากพันธกิจ ( Core Business ) และการเพิ่มประสิทธิภาพตอกระบวนงานหลักของหนวย และมีกิจกรรมจากกระบวนการบริหาร
จัดการเปลี่ยนแปลงไวในแผนเดียวกัน เกิดการยกระดับการจัดการความรูของหนวยสูความเปนเลิศ
โดยใหกองเรือยุทธการจัดทําแผนการจัดการความรูของตนเอง กิจกรรมในแผนการจัดการความรูจะตองสงผลใหเกิดการปฏิบัติที่เปนเลิศ ( Best Practice: BP )
ของ ทร. จํานวน ๑ เรื่อง และองคความรูที่ไดจากวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศอยางนอย ๓ เรื่อง ( อาจเปนเรื่องที่ทํามาแลวและมีการปรับปรุง ติดตามความสําเร็จอยาง
ตอเนื่อง ) โดยองคประกอบการพิจารณาควรมีแนวทางที่ไดมาจาก เปนเรื่องที่จําเปน สนับสนุน พันธกิจ วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร ในระดับของกองเรือยุทธการ หรือ
เปนเรื่องที่มีความสําคัญตอกองเรือยุทธการ โดยสามารถดําเนินการแบงกลุมองคความรู ไดดังนี้
๑. องคความรูดานองคบุคคล
๑.๑ การเพิ่มพูนความรูดานองคบุคคลใหมีขีดความสามารถตามสาขาการปฏิบัติการทางเรือ ( งป. ๖๓ )
๑.๒ การเตรียมการฝกและการปฏิบัติการฝกรวม/ผสมกับตางประเทศ ( งป. ๖๓ )
๒. องคความรูดานองควัตถุ เรื่อง การเตรียมความพรอมดานยุทโธปกรณของกองเรือยุทธการ ( งป. ๖๒ )
๓. องคความรูดานองคยุทธวิธี
๓.๑ การทบทวนขีดความสามารถที่ตองการสําหรับการปฏิบัติการทางเรือใน หวง ๑๐ ป ( งป. ๖๕ )
๓.๒ ปญหาภัยคุกคามที่กระทบตอความมั่นคงในทะเล ( งป. ๖๔ )
๔. เรื่องอื่น ๆ
๔.๑ การพัฒนาประเทศ การบรรเทาสาธารณะภัย และการชวยเหลือประชาชน ( งป. ๖๔ )
๔.๒ การจัดมหกรรมทางเรือนานาชาติ ( งป. ๖๑ )
แผนแมบทการจัดการความรูกองเรือยุทธการ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕

๔๑

โดยสามารถแสดงกรอบระยะเวลาในการดําเนินการแสวงหาองคความรูเพื่อใหเกิดการปฏิบัติที่เปนเลิศ ไดตามตาราง ดังนี้
ลําดับ
องคความรู
๖๐
๖๑
๖๒
๑.
องคความรูดานองคบุคคล
องคความรูในการสรางขีดความสามารถปฏิบัติการทางเรือของกองเรือยุทธการ ( ๖๓ )
การเตรียมการฝกและการปฏิบัติการฝกรวม/ผสมกับตางประเทศ (๖๓)
๒.
องคความรูดานองควัตถุ
การเตรียมความพรอมดานยุทโธปกรณของกองเรือยุทธการ ( ๖๒ )
๓.
องคความรูดานองคยุทธวิธี
การทบทวนองคความรูในการสรางขีดความสามารถปฏิบัติการทางเรือของ กร. ในหวง ๑๐
ปญหาภัยคุกคามที่กระทบตอความมั่นคงในทะเล (๖๔)
๔.
เรื่องอื่น ๆ
การพัฒนาประเทศ การบรรเทาสาธารณะภัย และการชวยเหลือประชาชน (๖๔)
การจัดกิจกรรมของ กร. รวมในมหกรรมทางเรือนานาชาติ ( ๖๑ )

๖๓

๖๔

๖๕

ตารางที่ ๔.๑ กรอบระยะเวลาในการดําเนินการจัดการองคความรูกองเรือยุทธการ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕
และสามารถแสดงรายละเอียดองคความรูยอยที่เกิดจากการปฏิบัติที่เปนเลิศเรียงตามปงบประมาณ ตั้งแต งป. ๖๐ – ๖๕ ไดดังนี้

แผนแมบทการจัดการความรูกองเรือยุทธการ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕

๔๒

ลําดับ

๑.
๒.
๓.

๔.
๕.
๖.

๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

องคความรู

หนวยที่เกี่ยวของ
๖๐
๖๑
๖๒
๑. การจัดกิจกรรมของ กร. รวมในมหกรรมทางเรือนานาชาติ ( งป. ๖๑ )
ผลลัพธ : ๑. การเตรียมการ ๒. การดําเนินการ ๓. บทเรียน/อุปสรรคขอขัดของ
การฝกผสมพหุภาคีอาเซียนในทะเล
กตอ.
การสวนสนามทางเรือ
กฟก.๑
การจัดขบวนพาเหรดทางบก
กฝร.
๒. การเตรียมความพรอมดานยุทโธปกรณของกองเรือยุทธการ ( งป. ๖๒ )
ผลลัพธ : ๑. คูมือการใชอุปกรณ ๒. คูมือการซอมบํารุง ๓. เทคนิคพิเศษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของอุปกรณ
คูมือการใชงานยุทโธปกรณตาง ๆ และการแกไขขอขัดของ
กองเรือตาง ๆ
การซอมบํารุง / ซอมฉุกเฉิน เรือ
กผช.กร. / ตส.กร.
การซอมบํารุง / ซอมฉุกเฉิน อากาศยาน
กผช.กร. / ตส.กร. กบร.
๓. องคความรูในการสรางขีดความสามารถปฏิบัติการทางเรือของ กร. ( งป. ๖๓ )
ผลลัพธ : ขีดความสามารถตามสาขาการปฏิบัติการทางเรือตาม Core Business
การลาดตระเวนตรวจการณทางทะเลดวยเรือผิวน้ํา
กตอ.
การรักษาแหลงเศรษฐกิจที่สําคัญในทะเล
กตอ.
การรบผิวน้ําบริเวณชายฝง
กตอ.
การปราบเรือดําน้ํา
กฟก.๑
การโจมตีฝงจากเรือผิวน้ํา
กฟก.๑
การคุมกัน HVU จากภัยคุกคาม ๓ มิติ
กฟก.๑
แผนแมบทการจัดการความรูกองเรือยุทธการ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕

๖๓

๖๔

๖๕

๔๓

ลําดับ
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.

องคความรู
การปองกันภัยทางอากาศในทะเล
การโจมตีเรือผิวน้ําดวยหมวดเรือโจมตี
การบัญชาการรบในทะเล งป.๖๓ : TDL/ Link RTN/ NCW
การอํานวยการรบรวม ทร. – ทอ
การปฏิบัติการเรือดําน้ําและการสนับสนุนการฝกปราบเรือดําน้ํา

หนวยที่เกี่ยวของ
กฟก.๒
กฟก.๒
กบฮ.
กบฮ.
กดน.

๖๐

๖๑

๖๒

๖๓

๖๔

๖๕

งป. ๖๐ : ความรูเรื่องเรือดําน้ํา , งป. ๖๑ : การโจมตีเรือผิวน้าํ ดวยเรือดําน้ํา
งป. ๖๒ : สงครามใตน้ํา , งป. ๖๓ : การสนับสนุนการฝกปราบเรือดําน้ํา

๑๘.

การปฏิบัติการสงครามทุนระเบิด

กทบ.

๑๙.

งป. ๖๒ : การตอตานทุนระเบิด , งป. ๖๓ : การวางทุนระเบิด
การปฏิบัติการสํารวจและรวบรวมขอมูลทางยุทธการบริเวณชองทางเขา – ออก
และพื้นที่จอดเรือของฐานทัพ / ทาเรือที่สําคัญ ( Q-Rout )

กทบ.

๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.

การสนับสนุนการคนหาและกําหนดตําบลที่วัตถุใตน้ําที่เปนอันตราย
ตอการเดินเรือ
การปฏิบัติการสะเทินน้ําสะเทินบก
การสงกําลังบํารุงในทะเล
การบรรเทาสาธารณะภัย
การขจัดคราบน้ํามันและการกูซอม
การบังคับใชกฎหมายทางทะเลและการตรวจคน
การชวยเหลือผูประสบภัยในทะเลบริเวณชายฝง
การปองกันแหลงเศรษฐกิจสําคัญบริเวณชายฝง

กทบ.
กยพ.
กยพ.
กยพ.
กยพ.
กยฝ.
กยฝ.
กยฝ.

แผนแมบทการจัดการความรูกองเรือยุทธการ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕

๔๔

ลําดับ
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.

องคความรู
การควบคุมเรือพาณิชยในสถานการณวิกฤติ
การปฏิบัติการตามลําน้ํา
การถวายความปลอดภัยและ รปภ.บุคคลสําคัญทางน้ํา
การชวยเหลือผูประสบภัยทางน้ํา
การลาดตระเวนและพิสูจนทราบดวยกําลังอากาศนาวี
การโจมตีเรือผิวน้ําดวยอากาศนาวี
การลาดตระเวนพิเศษเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ
การปฏิบัติการสงครามพิเศษสนับสนุนการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก

หนวยที่เกี่ยวของ
๖๐
๖๑
กยฝ.
กลน.
กลน.
กลน.
กบร.
กบร.
นสร.
นสร.
การปฏิบัติการสงครามนอกแบบเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร
นสร.
การปฏิบัติการพิเศษการตอตานการกอการราย
นสร.
๔. การเตรียมการฝกและการปฏิบัติการฝกรวม/ผสมกับตางประเทศ ( งป. ๖๓ )

๖๒

๖๓

๖๔

๖๕

ผลลัพธ: ๑.ประวัติความเปนมา ๒.แนวทางการเตรียมการและการจัดการฝก(การเตรียมองคบุคคล /องควัตถุ /การดําเนินการฝก ๓.ภาพถาย/เคลื่อนไหว ๔.บทเรียนอุปสรรคขอขัดของ

๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.

การฝกผสม ทร.ไทย – มาเลเซีย. THALAY LAUT
การฝกผสม ทร.ไทย – อินโดนีเซีย KOMODO
การฝกผสม ทร.ไทย – ออสเตรเลีย KAKADU
การฝกผสม ทร.ไทย – อินโดนีเซีย SEA GARUDA
การฝกผสม ทร.ไทย – ออสเตรเลีย AUSTHAI
การฝกผสม ทร.ไทย – สหรัฐอเมริกา CARAT
การฝกผสม ทร.ไทย – สิงคโปร SINGSIAM

กตอ.
กตอ.
กฟก.๑
กฟก.๑
กฟก.๑
กฟก.๒
กฟก.๒

แผนแมบทการจัดการความรูกองเรือยุทธการ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕

๔๕

ลําดับ
องคความรู
หนวยที่เกี่ยวของ
๖๐
๖๑
๔๕. การฝกผสม ทร.ไทย – สหรัฐอเมริกา GUARDIAN SEA
กฟก.๒
๔๖. การฝกผสม ทร.ไทย – สหรัฐอเมริกา COBRA GOLD
กยพ.
๔๗. การลาดตระเวนรวมในชองแคบมะละกา
กตอ.
๕. ปญหาภัยคุกคามที่กระทบตอความมั่นคงในทะเล ( งป. ๖๔ )
ผลลัพธ : ๑. ที่มาของปญหา ๒. กฎหมายที่เกี่ยวของ ๓. แนวทางการดําเนินการ
๔๘. ปญหาโจรสลัด
กฟก.๑
๔๙. การคามนุษยในทะเล
กฟก.๒
๕๐. การบังคับใชกฎหมายทางทะเลและการตรวจคน
กยฝ.
๕๑. การกอการรายในทะเล
นสร.
๖. การพัฒนาประเทศ การบรรเทาสาธารณะภัย และการชวยเหลือประชาชน ( งป. ๖๔ )
ผลลัพธ : ๑. คูมือการปฏิบัติ ๒. แผนเผชิญเหตุ(ถามี) ๓.บทเรียนที่ผานมา
๕๒. การพัฒนาพื้นทีส่ นามบินอูตะเภาใหเปนทาอากาศยานเชิงพาณิชย
กบร.
๕๓. การบรรเทาสาธารณะภัยในทะเล
กยพ.
งป. ๖๐ : การเพิ่มประสิทธิภาพของ ร.ล. อางทอง ใหเปนเลิศในการ
บรรเทาสาธารณะภัยจากทางทะเล ( From the Sea )
๕๔. การขจัดคราบน้ํามันในทะเลและการกูซอม
กยพ.
๕๕. การชวยเหลือผูประสบภัยในทะเลบริเวณชายฝง
กยฝ.
๕๖. การชวยเหลือผูประสบภัยในลําน้ํา
กลน.
๕๗. การอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอมทางทะเล
นสร.
แผนแมบทการจัดการความรูกองเรือยุทธการ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕

๖๒

๖๓

๖๔

๖๕

๔๖

ลําดับ

๕๘.
๕๙.
๖๐.
๖๑.
๖๒.
๖๓.
๖๔.
๖๕.
๖๖.
๖๗.
๖๘.
๖๙.
๗๐.

องคความรู
หนวยที่เกี่ยวของ
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๗. การทบทวนองคความรูในการสรางขีดความสามารถปฏิบัติการทางเรือของ กร. ในหวง ๑๐ ป ( งป. ๖๕ )
ผลลัพธ : ขีดความสามารถสําหรับการปฏิบัติการทางเรือใน หวง ๑๐ ปตาม Core Business
การลาดตระเวนตรวจการณทางทะเลดวยเรือผิวน้ํา
กตอ.
การรักษาแหลงเศรษฐกิจที่สําคัญในทะเล
กตอ.
การรบผิวน้ําบริเวณชายฝง
กตอ.
การปราบเรือดําน้ํา
กฟก.๑
การโจมตีฝงจากเรือผิวน้ํา
กฟก.๑
การคุมกัน HVU จากภัยคุกคาม ๓ มิติ
กฟก.๑
การปองกันภัยทางอากาศในทะเล
กฟก.๒
การโจมตีเรือผิวน้ําดวยหมวดเรือโจมตี
กฟก.๒
การบัญชาการรบในทะเล
กบฮ.
การอํานวยการรบรวม ทร. – ทอ
กบฮ.
การปฏิบัติการเรือดําน้ําและการสนับสนุนการฝกปราบเรือดําน้ํา
กดน.
การปฏิบัติการสงครามทุนระเบิด
กทบ.
การปฏิบัติการสํารวจและรวบรวมขอมูลทางยุทธการบริเวณชองทางเขา – ออก
กทบ.

๖๔

๖๕

และพื้นที่จอดเรือของฐานทัพ / ทาเรือที่สําคัญ ( Q-Rout )

๗๑.
๗๒.

การสนับสนุนการคนหาและกําหนดตําบลที่วัตถุใตน้ําที่เปนอันตราย
ตอการเดินเรือ
การปฏิบัติการสะเทินน้ําสะเทินบก

กทบ.
กยพ.

แผนแมบทการจัดการความรูกองเรือยุทธการ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕

๔๗

ลําดับ
๗๓.
๗๔.
๗๕.
๗๖.
๗๗.
๗๘.
๗๙.
๘๐.
๘๑.
๘๒.
๘๓.
๘๔.
๘๕.
๘๖.
๘๗.
๘๘.
๘๙.

องคความรู
การสงกําลังบํารุงในทะเล
การบรรเทาสาธารณะภัย
การขจัดคราบน้ํามันและการกูซอม
การบังคับใชกฎหมายทางทะเลและการตรวจคน
การชวยเหลือผูประสบภัยในทะเลบริเวณชายฝง
การปองกันแหลงเศรษฐกิจสําคัญบริเวณชายฝง
การควบคุมเรือพาณิชยในสถานการณวิกฤติ
การปฏิบัติการตามลําน้ํา
การถวายความปลอดภัยและ รปภ.บุคคลสําคัญทางน้ํา
การชวยเหลือผูประสบภัยทางน้ํา
การลาดตระเวนและพิสูจนทราบดวยกําลังอากาศนาวี
การโจมตีเรือผิวน้ําดวยอากาศนาวี
การลาดตระเวนพิเศษเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ
การปฏิบัติการสงครามพิเศษสนับสนุนการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก
การปฏิบัติการสงครามนอกแบบเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร

การปฏิบัติการพิเศษการตอตานการกอการราย
การทบทวนแผนแมบทการจัดการความรูกองเรือยุทธการ

หนวยที่เกี่ยวของ
กยพ.
กยพ.
กยพ.
กยฝ.
กยฝ.
กยฝ.
กยฝ.
กลน.
กลน.
กลน.
กบร.
กบร.
นสร.
นสร.
นสร.
นสร.
กฝร.

๖๐

๖๑

๖๒

๖๓

๖๔

๖๕

ตารางที่ ๔.๒ แผนแมบทการดําเนินการจัดการความรูกองเรือยุทธการ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕
แผนแมบทการจัดการความรูกองเรือยุทธการ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕

๔๘

จากแผนแมบทดังกลาว สามารถแจกแจงองคความรูตามหนวยที่รับผิดชอบไดในแตละป ดังนี้
หนวย / ป
กตอ.

60
การฝก Thalay Laut

61
การฝกพหุภาคีอาเซียน
การฝก KOMODO

62
คูมืออุปกรณ
การรบผิวน้ําบริเวณชายฝง

63
การ ลว.รวมชองแคบมะละกา

64

65

CB ในหวง ๑๐ ป

CB ในหวง ๑๐ ป

CB ในหวง ๑๐ ป

การรักษา ศก. สําคัญในทะเล

การ ลว.ตรวจการณทางทะเลดวยเรือผิวน้ํา

กฟก.๑

กฟก.๒

กบฮ.
กดน.
กลน.
กทบ.
กยพ.
กยฝ.

การเพิ่มประสิทธิภาพ
การปราบ ด.

การสวนสนามทางเรือ
การปราบเรือดําน้ํา
การฝก KAKADU

การปฏิบัติการรวม
ทร.- ทอ.
ความรูเรื่อง ด.

การบัญชาการรบในทะเล
การโจมตีเรือผิวน้ําของเรือดําน้ํา

คูมืออุปกรณ
การโจมตีฝงจากเรือผิวน้ํา
การฝก SEA KARUDA
คูมืออุปกรณ
การ ปภอ. ในทะเล
การฝก SINGSIAM
คูมืออุปกรณ
การปฏิบัติการรวม ทร.- ทอ.
สงครามใตนา้ํ

การกําหนดเปาดวย
Poseidon

การโจมตีเรือผิวน้าํ ดวย มว.เรือโจมตี

ปฏิบัติการลําน้ําดวย
เรือ SOC-R
การคนหาวัตถุใตน้ํา

การ รปภ.บุคคลสําคัญตามลําน้ํา

คูมืออุปกรณ

การสํารวจ Q- ROUT

คูมืออุปกรณ
การตอตานทุนระเบิด

การใช ร.ล. อางทอง
ชวยเหลือผูประสบภัย

หลักนิยมปฏิบัติการสะเทินน้ําสะเทินบก

คูมืออุปกรณ

ตรวจคน รปม. ตาม
แนวทาง ศปมผ.

การฝก CARAT

การคุมกัน HVU ๓ มิติ
การฝก AUS THAI

ปญหาโจรสลัด

การฝก GUARDIAN SEA

การคามนุษย

CB ในหวง ๑๐ ป
CB ในหวง ๑๐ ป

CB ในหวง ๑๐ ป

TDL/ Link RTN/ NCW

CB ในหวง ๑๐ ป

CB ในหวง ๑๐ ป

สนับสนุนการฝกปราบเรือดําน้ํา

CB ในหวง ๑๐ ป

CB ในหวง ๑๐ ป

การปฏิบัติการตามลําน้าํ

CB ในหวง ๑๐ ป

CB ในหวง ๑๐ ป

การวางทุนระเบิด

CB ในหวง ๑๐ ป

CB ในหวง ๑๐ ป

HA/DR ในทะเล
CB ในหวง ๑๐ ป

CB ในหวง ๑๐ ป

การบังคับใช กม. ทาง
ทะเลและตรวจคน

CB ในหวง ๑๐ ป

การชวยเหลือผูประสบภัยในลําน้าํ

การฝก COBRAGOLD
การชวยเหลือผูประสบภัยในทะเล
บริเวณชายฝง

การชวยเหลือผูประสบภัยในทะเล
หลักนิยมการปฏิบัติการ กบ.ในทะเล ขจัดคราบน้ํามันและการกูซอม
หลักนิยมการควบคุมเรือพาณิชย
คูมืออุปกรณ
การรักษาแหลง ศก.สําคัญชายฝง

แผนแมบทการจัดการความรูกองเรือยุทธการ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕

๔๙

หนวย / ป
กบร.
นสร

60
การพัฒนาพื้นที่
สนามบินอูตะเภา
ตอตานการกอการราย
ดวย Kangaroo Duck

61
การซอมบํารุงอากาศยาน
การ ลว.พิสจู นทราบดวยกําลังอากาศนาวี

ปฏิบัติการพิเศษในการยุทธฺสะเทินน้ํา
สะเทินบก

62
คูมืออุปกรณ
การซอมฉุกเฉินอากาศยาน
คูมืออุปกรณ
การ ลว.พิเศษในการปฏิบัติการทางเรือ

63
การโจมตีเรือผิวน้ําดวยอากาศ
นาวี
ปฏิบัติการนอกแบบในการ
ปฏิบัติการทางทหาร

64
CB ในหวง ๑๐ ป

การอนุรักษ
สิ่งแวดลอม

65
CB ในหวง ๑๐ ป
CB ในหวง ๑๐ ป

ตารางที่ ๔.๓ แสดงการแจกแจงองคความรูตามหนวยที่รับผิดชอบตั้งแตป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕

หมายเหตุ : การดําเนินการจัดการความรูตามแผนแมบทดังกลาว หนวยที่รับผิดชอบสามารถดําเนินการไดทันทีเมื่อมีความพรอม โดยใหเสร็จสิ้นตามกรอบระยะเวลาที่
กําหนด ทั้งนีค้ ณะทํางานบริหารการจัดการความรูของกองเรือยุทธการ สามารถปรับปรุงหัวขอองคความรูหรือกําหนดการไดตามความเหมาะสม

แผนแมบทการจัดการความรูกองเรือยุทธการ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕

๕๐

๕๑

บทที่ ๕ ความตองการงบประมาณในการดําเนินการจัดการความรู
ป งป.
กิจกรรม
๒๕๖๐ การจัดการความรูกองเรือยุทธการประจําป งป. ๖๐
-การประชุมคณะทํางานการจัดการความรู กร. ๖ ครั้ง
-การจัดบรรยายเพื่อสรางผูสงเสริมการจัดการความรู
-การจัดนิทรรศการ KM กร. และการประกวดผลงาน
-การจัดกิจกรรมยกยองชมเชยและใหรางวัล
-การนําเสนอผลงานในนิทรรศการ KM ทร.
-การจัดซื้อวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม KM กร.
-นขต.กร. จัดกิจกรรมการจัดการความรูของหนวย
๒๕๖๑ การจัดการความรูกองเรือยุทธการประจําป งป. ๖๑
-การประชุมคณะทํางานการจัดการความรู กร. ๖ ครั้ง
-การจัดบรรยายเพื่อสรางผูสงเสริมการจัดการความรู
-การจัดนิทรรศการ KM กร. และการประกวดผลงาน
-การจัดกิจกรรมยกยองชมเชยและใหรางวัล
-การนําเสนอผลงานในนิทรรศการ KM ทร.
-การจัดซื้อวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม KM กร.
-นขต.กร. จัดกิจกรรมการจัดการความรูของหนวย
๒๕๖๒ การจัดการความรูกองเรือยุทธการประจําป งป. ๖๒
-การประชุมคณะทํางานการจัดการความรู กร. ๖ ครั้ง
-การจัดบรรยายเพื่อสรางผูสงเสริมการจัดการความรู
-การจัดนิทรรศการ KM กร. และการประกวดผลงาน
-การจัดกิจกรรมยกยองชมเชยและใหรางวัล
-การนําเสนอผลงานในนิทรรศการ KM ทร.
-การจัดซื้อวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม KM กร.
-นขต.กร. จัดกิจกรรมการจัดการความรูของหนวย
การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูการใชและการแกไขอุปกรณ

งบประมาณ
๔๐๐,๐๐๐.๒๕,๒๐๐
๓๕,๖๐๐
๑๑๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๔๕,๐๐๐
๒๕,๒๐๐
๑๔๔,๐๐๐
๔๔๐,๐๐๐.๓๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๑๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
๕๘๖,๐๐๐.๓๖,๐๐๐
๔๕,๐๐๐
๑๓๐,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๕๕,๐๐๐
๓๕,๐๐๐
๑๖๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

แผนแมบทการจัดการความรูกองเรือยุทธการ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕

๕๒
ป งป.
กิจกรรม
๒๕๖๓ การจัดการความรูกองเรือยุทธการประจําป งป. ๖๓
-การประชุมคณะทํางานการจัดการความรู กร. ๖ ครั้ง
-การจัดบรรยายเพื่อสรางผูสงเสริมการจัดการความรู
-การจัดนิทรรศการ KM กร. และการประกวดผลงาน
-การจัดกิจกรรมยกยองชมเชยและใหรางวัล
-การนําเสนอผลงานในนิทรรศการ KM ทร.
-การจัดซื้อวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม KM กร.
-นขต.กร. จัดกิจกรรมการจัดการความรูของหนวย
การสัมมนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางเรือและ
การฝกรวม/ ผสมกับตางประเทศ
๒๕๖๔ การจัดการความรูกองเรือยุทธการประจําป งป. ๖๔
-การประชุมคณะทํางานการจัดการความรู กร. ๖ ครั้ง
-การจัดบรรยายเพื่อสรางผูสงเสริมการจัดการความรู
-การจัดนิทรรศการ KM กร. และการประกวดผลงาน
-การจัดกิจกรรมยกยองชมเชยและใหรางวัล
-การนําเสนอผลงานในนิทรรศการ KM ทร.
-การจัดซื้อวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม KM กร.
-นขต.กร. จัดกิจกรรมการจัดการความรูของหนวย
การสัมมนาปญหาภัยคุกคามทางทะเล การพัฒนาประเทศ
และการบรรเทาสาธารณะภัยทางทะเล
๒๕๖๕ การจัดการความรูกองเรือยุทธการประจําป งป. ๖๕
-การประชุมคณะทํางานการจัดการความรู กร. ๖ ครั้ง
-การจัดบรรยายเพื่อสรางผูสงเสริมการจัดการความรู
-การจัดนิทรรศการ KM กร. และการประกวดผลงาน
-การจัดกิจกรรมยกยองชมเชยและใหรางวัล
-การนําเสนอผลงานในนิทรรศการ KM ทร.
-การจัดซื้อวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม KM กร.
-นขต.กร. จัดกิจกรรมการจัดการความรูของหนวย
การสัมมนาขีดความสามารถการปฏิบัติการทางเรือ ๑๐ป
รวมเปนเงินความตองการงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณ
๗๓๒,๐๐๐.๔๒,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๑๔๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๑๗๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๗๗๘,๐๐๐.๔๘,๐๐๐
๕๕,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
๓๕,๐๐๐
๖๕,๐๐๐
๔๕,๐๐๐
๑๘๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๗๒๔,๐๐๐.๕๔,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๑๖๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๑๙๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

แผนแมบทการจัดการความรูกองเรือยุทธการ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕

๓,๖๖๐,๐๐๐.-

ป
61
62
63
64
65

องคความรูที่เปนเลิศของ กองเรือยุทธการ
การจัดมหกรรมทางเรือนานาชาติ
การเตรียมความพรอมดานยุทโธปกรณของกองเรือยุทธการ
การเพิ่มพูนความรูดานองคบุคคลใหมีขีดความสามารถตามสาขาการปฏิบัติการทางเรือ
การเตรียมการฝกและการปฏิบัติการฝกรวม/ผสมกับตางประเทศ
ปญหาภัยคุกคามที่กระทบตอความมั่นคงในทะเล
การพัฒนาประเทศ การบรรเทาสาธารณะภัย และการชวยเหลือประชาชน
การทบทวนขีดความสามารถที่ตองการสําหรับการปฏิบัติการทางเรือใน หวง ๑๐ ป

