


• สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในการผลิตบัณฑิตที่เป็นนายทหารเรือชั้นสัญญาบัตร
ให้กับหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพเรือ โดยให้การศึกษาด้านวิชาการอุดมศึกษาระดับ 
ป.ตรี ด้านวิชาชีพทหารเรือ และด้านภาวะผู้น า มีกฎระเบียบข้อบังคับ และภารกิจ
ตาม พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการและก าหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพเรือ 
กระทรวงกลาโหม และปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกองทัพเรือ



• สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในการผลิตบัณฑิตท่ี เ ป็น
นายทหารเรือชัน้สญัญาบัตรให้กับหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพเรือ 
โดยให้การศึกษาด้านวิชาการอุดมศึกษาระดับ ป .ตรี ด้าน
วิชาชีพทหารเรือ และด้านภาวะผู้น า มีกฎระเบียบข้อบงัคบั และ
ภารกิจตาม พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการและก าหนดหน้าท่ีของส่วน
ราชการกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม และปฏิบัติภารกิจตาม
นโยบายของกองทพัเรือ





ร้อย รปภ.ที๖่



พฒันาคน

พฒันางาน

พฒันาองค์กร



Culture

Process

Technology



Tacit and Explicit
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1. การบ่งชี้ความรู้
(Knowledge 

Identification)

2. การสร้างและแสวงหา
ความรู้ (Knowledge 

Creation and 
Acquisition)

3. การจัดความรู้ให้เป็น
ระบบ (Knowledge 

Organization)

4. การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู้ (Knowledge 
Codification and 

Refinement)

5. การเข้าถึงความรู้ 
(Knowledge Access)

6. การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู้ 

(Knowledge 
Sharing)

7. การเรียนรู้ 
(Learning)



1. การบ่งชี้ความรู้ เราต้องมีความรู้เรื่องอะไร
เรามีความรู้เรื่องน้ันหรือยัง

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ ความรู้อยู่ท่ีใคร  อยู่ในรูปแบบอะไร
จะเอามาเก็บรวมกันได้อย่างไร

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ จะแบ่งประเภท หัวข้ออย่างไร

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ จะท าให้เข้าใจง่ายและสมบูรณ์อย่างไร

5. การเข้าถึงความรู้ เราน าความรู้มาใช้งานได้ง่ายหรือไม่

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ มีการแบ่งปันความรู้ให้กันหรือไม่

7. การเรียนรู้ ความรู้นั้นท าให้เกิดประโยชน์กับองค์กรหรือไม่ ท าให้
องค์กรดีขึ้นหรือไม่









พัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ด้านการจัดการความรู้ สร้างบรรยากาศ และวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสถาบัน สู่สถาบันแห่งการเรียนรู้

บูรณาการกระบวนการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับการท างานของ รร.นร.อย่างยั่งยืน

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และฐานข้อมูลสนับสนุนการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพ

ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ และการสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนภารกิจของ รร.นร.

พัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ทั้งภายในและภายนอก รร.นร.ให้ครอบคลุมทุกระดับ
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การก าหนดองค์ความรู้หลัก
วิสัยทัศน์โรงเรียนนายเรือ

โรงเรียนนายเรือจะเป็นสถาบันผลิตนายทหารเรือ
ที่เป็นเลิศในภูมิภาคอาเซียน

เป้าหมาย (Desired State) การผลิตนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณสมบัติตามที่
กองทัพเรือต้องการภายใต้การบริหารจัดการที่ดี

องค์ความรู้หลัก(Core Knowledge) กระบวนการผลิตนายทหารสัญญาบัตร ที่มีคุณสมบัติตามที่
กองทัพเรือต้องการภายใต้การบริหารจัดการที่ดีปี 51



การบริหาร
จัดการ

การจัดการเรียน
การสอนภาค

วิชาการ

การปกครอง
และการปลูกฝัง

ภาวะผู้น า

K4K3

K2

K1

การฝึกวิชา
ชีพทหารเรือ

กระบวนการผลิต 
นายทหารสัญญาบัตร

ที่มีคุณสมบัติตามที่ ทร.
ต้องการภายใต้การบริหาร

จัดการท่ีดี

ปี 52



การบริหาร
จัดการ

การจัดการเรียน
การสอนภาค

วิชาการ

การปกครอง
และการปลูกฝัง

ภาวะผู้น า

การพัฒนา
และจัดท า
หลักสูตร

การจัดการ
ด้านกระบวนการ
การเรียนการสอน

การจัดการ
ด้านครู-อาจารย์

การเตรียม
ความพร้อมนนร.

การจัดการด้าน
สิ่งอ านวยความ

สะดวกและเครื่อง
ช่วยการศึกษา การให้บริการ

ทางวิชาการ
การวัดและ
ประเมินผล

การประกัน
คุณภาพการศึกษา

การจัดการงาน
ฝ่ายอ านวยการ

การบริการและ
งานสนับสนุน

กิจกรรม
พิเศษ

การปลูกฝัง
คุณธรรมและจริยธรรม

การสร้างความ
แข็งแกร่งทางร่างกาย

และจิตใจ

การปลูกฝัง
ค่านิยมทหารเรือ

การสร้างทักษะ
ในการปกครอง
บังคับบัญชา

การประเมินค่าความ
เหมาะสมทางทหาร

การฝึกวิชาชีพ
ทหารเรือในที่ตั้งปกติ

การฝึกภาค
ปฏิบัติในทะเล

กิจกรรมของ
นนร.ที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพทหารเรือ

การฝึกวิชา
ชีพทหารเรือ

กระบวนการผลิต 
นายทหารสัญญาบัตร

ที่มีคุณสมบัติตามที่ ทร.
ต้องการภายใต้การบริหาร

จัดการที่ดี

ปี 53



พนัธกิจ/วิสยัทศัน์

ประเด็นยทุธศาสตร์

กลยทุธ์

กระบวนงาน

KM Focus Area

KM Action Plan
7 steps

ความรู้ท่ีส าคญัต่อองค์กร
• ความรู้เก่ียวกบัผู้มีสว่นได้สว่นเสยี
• ประสบการณ์ความรู้ท่ีองค์กรสัง่สม
• ความรู้เก่ียวกบักระบวนการ
• ความรู้ในคน

1

2 3

แนวทางการก าหนดของเขต KM(KM Focus Area) และเป้าหมาย KM( Desired State)

ปัญหา

ด้านการจดัการเรียนการสอนภาค
วิชาการ (K1)

ด้านการฝึกวิชาชีพทหารเรือ (K2)

ด้านการปกครองและปลกูฝังภาวะ
ผู้น า (K3)

ด้านการบริหารจดัการ (K4)

ด้านงานสนบัสนนุและการให้บริการ
ทางการศกึษา (K5)



ปี 54 - 55



RTNA KM….
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How can we transfer knowledge from one to another?



แผนบริหารการเปล่ียนแปลง (Change Management Plan)

• การเรียนรูเ้พ่ือสรา้งความเขา้ใจและตระหนักถึง

ความส าคญัและหลกัการของการจดัการความรู ้

• การวดัผล

• การยกยอ่ง ชมเชย และใหร้างวลั เป็นการสรา้งแรงจงูใจ

ใหเ้กิดการปรบัเล่ียนพฤติกรรม และการมีส่วนร่วม

• การเตรียมการและปรบัเปล่ียนพฤติกรรม เช่น การศึกษาดงูาน กิจกรรมการมีส่วนร่วม

ของก าลงัพล  และการสนับสนุนจากผูบ้ริหาร

• การส่ือสาร 

• กระบวนการและเคร่ืองมือช่วยในการถ่ายทอดและแลกเปล่ียนความรูไ้ดง้่ายและรวดเร็ว



การเตรียมการและปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรม

เชน่ การดงูาน กิจกรรมการมสีว่นร่วม

และสนบัสนนุจากผูบ้ริหาร



ปตท.สผ.

มหาวิทยาลยัขอนแกน่

บ.NOK Precission

Component Ltd.

โรงแยกกา๊ซ ปตท.

ม.สิงคโปร์

มสธ.

ราชภฏัสวนดสุิต

ฯลฯ



สรา้งเครือขา่ย KM ทัง้ภายในและภายนอก ทร.

- ลปรร.ระหว่างหนว่ยงาน -

• กช.ทบ. 

• รร.นอ. 

• รร.จปร.

• ม.สงขลานครินทร ์

• จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั

• รพ.พระพทุธเลิศหลา้ 

• สก.ทร. 

• ขส.ทร. 

• สส.ทร. 

• ขว.ทร. 

•สบ.ทร.

•อศ.

•ยศ.ทร.



นโยบายผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ
ด้านการจัดการความรู้

“รู้คนเดียวไม่มีประโยชน์  

ต้องถ่ายทอดความรู้ให้แพร่หลาย เพื่อความยั่งยืนขององค์ความรู้  

ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีระบบ 

และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

พลเรือโท สุรศักดิ์  แก้วแกมทอง









แนวทาง...ที่ต่อเนื่อง
ปี 52 - “ตอบแทนหน่วยงานด้วยประสบการณ์ที่ท่านมี”

ปี 53 - “ร้อยองค์ความรู้สู่พวงปลาตะเพียน น าโรงเรียนสู่ LO”

ปี 54 - “สรร  สร้างความรู.้..สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน”

ปี 55 – “ทบทวนผลงาน จัดการอุปสรรค ผลักดันสู่ความเป็นเลิศ”

ปี 56 – “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือประตูสู่นวัตกรรม”

ปี 57 – “We would not succeed without you”

ปี 58 – “ท างานแทนกันได้ ถ้าบันทึกไว้เป็นขั้นตอน”



การส่ือสาร















กระบวนการและเคร่ืองมือ
ช่วยในการถ่ายทอดและ

แลกเปลี่ยนความรู้ได้ง่ายและ
รวดเร็ว



















ลปรร.แนวทางการปลกูฝังระบบเกียรติศกัด์ิ







การยกย่อง ชมเชย และให้รางวลั 
เป็นการสร้างแรงจงูใจให้เกิดการ

ปรับเลี่ยนพฤติกรรม 
และการมีสว่นร่วม





Finally






