
 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ คร้ังที่ 8 
 The 8th CAS National and International Conference 2020 (CASNIC 2020) 
                                                                                                                            1437
  
   

a 

 
Website:  www.grad.cas.ac.th   Email:  grad@cas.ac.th   telephone:  043-246536-8 ต่อ 304 

HS016 
 

QISKID Model : การจัดการความเสีย่งดา้นการบรหิารจดัการก าลงัพลของโรงเรยีนนายเรอื 
ตามแนวทางการพฒันาคุณภาพการบรหิารจัดการภาครฐัในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควดิ 19 
QISKID Model: Risk management of human resource of the Royal Thai Naval Academy 

According to the guidelines for improving the quality of governmental management in the 
situation of the COVID-19 crisis 

น.ท.ดร.อนุชา  ม่วงใหญ่1, น.ต.ธวัชชัย เทียนบุญส่ง2, นนร.เจษฎากร อินทพงศ์3 

1-2อาจารย์ฝ่ายศึกษา กองวิชาบริหารงานวิเคราะห์ ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 
4นักเรียนนายเรือ สาขาบริหารศาสตร์ ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 

 
Corresponding  Author  :  น.ท.ดร.อนุชา  ม่วงใหญ่, เบอร์โทรศัพท์ 097-9782951 
Email  :  jedsadakorn.i57@gmail.com 
 

บทคัดยอ่ 
 

                บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนนายเรือ (รร.นร.)  
โดยคณะผู้ศึกษาได้มีการออกแบบทางความคิดท่ีและการปฏิบัติในมาตรการต่าง ๆ เพื่อก าหนดแนวทาง
มาตรการป้องกัน ฯ ส าหรับนักเรียนนายเรือ โดยมีการด าเนินการบริหารจัดการความเส่ียงของโรงเรียนนายเรือ 
ด้านการบริหารจัดการก าลังพลท่ีเหมาะสมในการจัดการก าลังพลดังกล่าว ฯ โดยการใช้ QISKID covid model 
เพื่อเป็นการจัดการท่ีครอบคลุม ท้ัง 6 ขั้นตอน คือ Q: Quarantine-(การกักตัว)  I:Identification-(การคัด
กรอง) S:Separation-(การแยกผู้ป่วย)  K:Knowledge-(การให้ความรู้ ) I:Individual-(การปฏิบัติส่วนบุคคล)  
D:Distance-(ระยะห่าง) ข้อเสนอแนะจากผู้ศึกษาพบว่า ผู้บริหารระดับสูงของโรงเรียนนายเรือควรก าหนด
นโยบายและการส่งเสริมกิจกรรมการจัดการความเส่ียงต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตาม
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ลงในแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนนายเรือผ่านการส่ือสาร
ในทุกช่องทางของโรงเรียนนายเรือเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับบุคลากรทุกระดับช้ัน และถือเป็นนโยบายท่ี
ส าคัญเร่งด่วน ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรโรงเรียนนายเรือในการร่วมในกิจกรรมการป้องกันเชิงรุก
และการป้องกันเชิงพัฒนาโดยการส่งเสริมสภาพแวดล้อมเพื่อการส่งเสริมการพัฒนา กาย จิต สังคม และปัญญา 
อย่างถูกสุขลักษณะอนามัย ควรมีกิจกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยเน้นการมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นแล้วน ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้และขยายผลเพื่อน ามาสู่การปรับปรุง มีการจัดท า
แผนพัฒนาการเรียนรู้ แผนการฝึกอบรมฯ  ตลอดจนการติดตามและประเมินผลให้เกิดความเป็นรูปธรรม แล้ว
น าผลการด าเนินงานดังกล่าวมาวิเคราะห์เพื่อน ามาวางแผนคาดการณ์เพื่อหาแนวทางในการป้องกันแก้ไข
ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศของตลอดจนมีการจัดรูปแบบ
ของระบบสารสนเทศให้เกิดความพร้อมใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนนายเรือเพื่อเป็นการ
แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  ดังกล่าว 
 
ค าส าคญั  :  การจดัการความเสีย่ง ,การจดัการก าลงัพล ,การแพรร่ะบาดของโรคโควิด19 
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Abstract 

 
The objective of this article is to find out how to manage the risks of the Royal Thai Naval 
Academy (Royal Thai School), where the study team has designed the concept and 
implementation of various measures to formulate a preventive measure for students. Master 
ship By implementing risk management of the Royal Thai Naval Academy. Human resource 
management suitable for managing such personnel by using the QISKID covid model to be a 
comprehensive management of the 6 phases: Q: Quarantine- (quarantine) I: Identification- 
(screening) S. : Separation- (patient separation) K: Knowledge- (education) I: Individual- 
(individual practice) D: Distance- (distance) Suggestions from the study showed that The senior 
management of the Royal Thai Naval Academy should formulate policies and promotion 
activities for managing the risk of the COVID-19 epidemic situation in accordance with the 
guidelines for the development of public administration quality. The Royal Thai Naval 
Academy's strategic plan through communication across all channels of the Royal Thai Naval 
Academy to raise awareness of personnel at all levels. And is considered an urgent important 
policy The participation of Royal Thai Navy personnel should be encouraged to participate in 
proactive and preventive defense activities by promoting an environment for the promotion 
of hygienic physical, mental, social and intellectual development. There should be activities 
to prevent the epidemic of COVID 19 with emphasis on participation in solving the problems 
that have arisen and then share, learn and expand the results for improvement. There is a 
learning development plan. Training plan As well as monitoring and evaluating results to be 
concrete The results of the aforementioned performance were analyzed in order to plan and 
forecast in order to find ways to prevent and solve the epidemic problem of COVID 19 and 
should develop the information system of the information system as well as the format of the 
information system. To ensure readiness to promote and develop personnel of the Royal Thai 
Naval Academy in order to solve the problem of the spread of COVID 19. 
 
Keywords  :  Risk management ,human resource ,COVID-19 crisis 
 
1.บทน า  

การบริหารจัดการความเส่ียงเป็นประเด็นหนึ่งท่ีส าคัญตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (Public Management Quality Award : PMQA)   เป็นวิธีการบริหารงานขององค์การภาครัฐ
แนวใหม่ ท่ีให้ความส าคัญกับผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานประกอบกับความส าคัญของกระบวน
บริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์จะอยู่ท่ีองค์การจะต้องมีการจัดระบบการตรวจวัดผลการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน โดย
มีตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน (KeyPerformance Indicators:KPIs) และระบบการรายงานผลการด าเนินงาน   
ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ  ก ากับ   ติดตามระบบงาน  การก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานท่ี
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ชัดเจน การพัฒนาตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน และการรายงานผลการปฏิบัติงานจะมีบทบาทส าคัญต่อการ
ติดตาม ก ากับ พัฒนาผลงาน ตลอดจนถึงการประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานในหน่วยงาน ซึ่งเป็นไป
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2432 ท าให้ส่วนราชการ
ต่างๆต้องปรับเปล่ียนวิธีการคิดให้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และวิธีการท างานเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นองค์กร
สมัยใหม่ทีเน้นการท างานเชิงรุกแบบบูรณาการ ให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว มีขีดสมรรถนะสูง และสามารถ
รองรับต่อโลกแห่งการเปล่ียนแปลงได้  

 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของส านักงานคณะกรรมการ
การพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยได้ร่วมมือกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดท าหลักเกณฑ์และแนว
ทางการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  โดยมีวัตถุประสงค์ของการ เพื่อยกระดับการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
จัดการบ้านเมืองท่ีดีพ.ศ. 2546 ตลอดจนเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐน าไปใช้เป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพ
การปฏิบัติงานไปสู่ระดับมาตรฐานสากล และเพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินตนเองเพื่อพัฒนาองค์การและ
เป็นฐานส าหรับใช้ประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยขอบเขต
ของการน าเสนอในครั้งนี้เป็นการน าเสนอเฉพาะ การบริหารจัดการความเส่ียงต่อสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 ของโรงเรียนนายเรือ ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในการน า
องค์กรด้านการจัดการการบริหารความเส่ียง ซึ่งเป็นประเด็นหนึ่งท่ีส าคัญตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐของโรงเรียนนายเรือ โดยหน่วยงานหรือองค์กรทุก ๆ องค์กร จะต้องมีการบริหารจัดการ
ในการจัดท าแผนบริหารความเส่ียง ซึ่งเป็นส่วนประกอบ ท่ีส าคัญในลักษณะส าคัญขององค์กรในหมวดท่ี 1  
การน าองค์กร ดังแผนภาพดังต่อไปนี้ 

 

http://www.grad.cas.ac.th/
mailto:grad@cas.ac.th


 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ คร้ังที่ 8 
 The 8th CAS National and International Conference 2020 (CASNIC 2020) 
                                                                                                                            1440
  
   

a 

 
Website:  www.grad.cas.ac.th   Email:  grad@cas.ac.th   telephone:  043-246536-8 ต่อ 304 

แผนภาพที่ 1 แสดงลกัษณะส าคญัขององคก์ร และความสมัพนัธร์ายหมวด หมวดที ่3 การให้ความส าคญักบั 
ผูร้ับบรกิารและผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี 

 
 
            โรงเรียนนายเรือ (Royal Thai Naval Academy : RTNA) เป็นสถาบันหลักในการผลิตนายทหาร
สัญญาบัตรอันเป็นรากแก้วของกองทัพเรือ ท่ีสามารถเป็นตัวอย่างท่ีดีให้กับสังคม สามารถน าความรู้ และ
สติปัญญามาพัฒนาสังคมให้ดีงามมีสมรรถภาพร่างกาย จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา ท่ีเหมาะสมต่อการเป็นผู้
ช้ีน าให้แก่สังคมโดยเฉพาะการปลูกฝังวิธีคิด สร้างจิตส านึกในความซื่อสัตย์สุจริต   ตลอดจนด ารงไว้ซึ่งพื้นฐาน
แห่งการเชิดชูเกียรติและศักด์ิศรีคู่ความดีของนักเรียนนายเรือ ตามกรอบแนวคิดแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
องค์กร ฯ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสังกัดของกระทรวงกลาโหม ก่อต้ังขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2330 มี
สถานท่ีต้ังเดิมคือบริเวณพระราชวังเดิมในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด าเนินมาทรงเปิดโรงเรียนนายเรือ เมื่อวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2339 โดยฯ ได้ลงลายพระ
ราชหัตถเลขาในสมุดเย่ียมโรงเรียนนายเรือ เป็นข้อความประวัติศาสตร์ว่า“วันท่ี 20 พฤศจิกายน รัตนโกสินทร์
ศก 124 เราจุฬาลงกรณ์ ได้มาเปิดโรงเรียนนี้ มีความปล้ืมใจซึ่งได้เห็นการทหารเรือมีรากหยั่งลงแล้ว จะเป็นท่ี
มั่นสืบไปในภายน่า” โดยกองทัพเรือได้ถือเอาวันนี้เป็นวันสถาปนาโรงเรียนนายเรือและวันกองทัพเรืออีกด้วย 
โดยมีการก าหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพองค์กร รร.นร.สู่ความ มั่นคง มั่นค่ัง ยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจ 
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แผนภาพที่ 2 แนวทางการพฒันาศกัยภาพองคก์ร รร.นร.สู่ความ มัน่คง มัน่คัง่ ยัง่ยนื ตามปรชัญาเศรษฐกจิ
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 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่หรือท่ีรู้จักกันในช่ือว่าโรคโควิค 19 
นั้นส่งผลกระทบไปยังท่ัวโลก ท าให้เกิดวิกฤตการณ์ในด้านต่าง ๆ มากมายท่ัวโรค ท้ังในเรื่องของเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม และท่ีส าคัญคือการอยู่ร่วมกันในสถานท่ีต่าง ๆ ซึ่งเป็นเหตุให้มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
ซึ่งโรคดังกล่าวสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้โดยง่าย ท้ังมลผ่านทางอากาศ และผิวสัมผัสท่ีใช้ร่วมกันต่าง ๆ นั่น
จึงเป็นเหตุให้ต้องมีการหยุดการแพร่ระบาดของโรคนี้ โดยในระดับโลกองค์การอนามัยโลกได้เข้ามาดูแล และให้
ค าแนะน าต่าง ๆ แก่นานาประเทศรวมถึงไทย ซึ่งมีการจัดต้ังศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรน่า2019 (ศบค.) ขึ้นเพื่อดูแลและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศ 
 มาตรการการปอ้งกนัควบคมุโรคตดิเชือ่ไวรสัโควิด19ของกองทพัเรอื  

  กองทัพเรือมีมาตรการในการป้องกันการควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยท่ีมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง
และมีแนวโน้มของการแพร่ระบาดท่ีอาจเข้าสู่ระยะท่ี 4 ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุขและพร. ในการป้องกันและลดโอกาสติดเช้ือหรือการเป็นพาหะแพร่เช้ือของก าลังพล
ทหารเรือ จึงให้หน่วยต่าง ๆ ด าเนินการดังนี้  โดยงดการเดินทางไปต่างประเทศของก าลังพลทุกกรณี งดการจัด
งานเล้ียงสังสรรค์งานบุญการจัดตลาดนัดและกิจกรรมอื่นท่ีเป็นการรวมตัวกันของคนหมู่มาก งดการฝึกศึกษา
อบรมประชุมสัมมนาการจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมกลุ่มเช่นการรวมแถวทหาร งดการให้บริการของสถานกีฬา
แบบสาธารณะเช่นสระว่ายน้ าห้องออกก าลังกาย งดกิจกรรมการท่องเท่ียวในพื้นท่ีหน่วยทหารและการเย่ียมชม
เรือ หน่วยศึกษาท่ีมีนักเรียนทหารนักเรียนพยาบาลท่ีเป็นนักเรียนประจ าให้งดการปล่อยกลับไปเย่ียมภูมิล าเนา
และให้งดการลากิจส่วนตัวจนกว่าจะมีการปรับลดระดับจากรัฐบาลยกเว้นมีความจ าเป็นเร่งด่วนส าหรับหน่วย
ศึกษาท่ีมีนักเรียนไปกลับให้พิจารณาใช้แนวทางการศึกษาทางไกลตามความเหมาะสมแทนและก าหนด
มาตรการคัดกรองและป้องกันในกรณีญาติมาเยี่ยม งดการปล่อยทหารกองประจ าการกลับไปเยี่ยมภูมิล าเนา
และงดการลากิจส่วนตัวจนกว่าจะมีการปรับลดระดับจากรัฐบาลยกเว้นมีความจ าเป็นเร่งด่วนก าหนดมาตรการ
คัดกรองและป้องกันในกรณีญาติมาเย่ียม 
 นอกจากนั้นยังก าหนดให้หน่วยต่าง ๆ พิจารณาจัดก าลังพลในหน่วยปฏิบัติงานเป็นชุดสลับเข้ามา
ปฏิบัติงานในหน่วยโดยเน้นการท างานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและการประชุมผ่าน Tele-conference จนกว่า
สถานการณ์จะคล่ีคลายการนี้หน่วยสามารถบริหารจัดการก าลังพลชุดท างานและวันเวลาท่ีมาท างานรวมถึงการ
จัดช่วงเวลาท่ีเหล่ือมกันในการท ากิจกรรมภายในหน่วยเช่นการรับประทานอาหารหากตรวจพบว่ามีผู้สัมผัสโรค
และโอกาสติดเช้ือให้ด าเนินการ ส่งก าลังพลชุดดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการคัดกรองและเฝ้าระวังทันที    ประสาน
พร. และ วศ.ทร. ในการด าเนินการทางการแพทย์และการช าระล้าง (DECON) เข้าท าความสะอาด และรายงาน
ให ้กพ.ทร.  ทราบ 
 นอกจากนั้นยังมี มาตรการควบคุมสถานการณ์ COVID-19 ของทร. ในการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคปอดอักเสบซึ่งเกิดจากเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มเกิดการระบาดใน
วงกว้างดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ก าลังพลมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและลดความเส่ียงจากเช้ือไวรัสโคโรน่าฯ 
จึงขอให้หน่วยต่าง ๆ แถวตรวจบัญชีพลประจ าวันในเวลา 1400 ของทุกวันและหลังแถวตรวจบัญชีพลฯ ให้
ก าลังพลในสังกัดออกก าลังกายกลางแจ้งเช่นการออกก าลังกายท่ากายบริหารราชนาวีหรือการออกก าลังกาย
แบบอื่น ๆ ตามความเหมาะสมอย่างน้อยวันละ 14 นาทีโดยก าหนดให้ก าลังพลแต่ละคนมีระยะห่างระหว่างกัน
ไม่น้อยกว่า 2 เมตรในการด าเนินการตามข้างต้นให้แต่งเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน    โดยมีการเน้นย้ าถึง
มาตรการต่างๆดังนี้  
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 ขั้นที ่1 (การสกัดกั้น) จะใช้ก าลังของฝ่ายบ้านเมืองมท. ตร. อปพร. เป็นหน่วยหลักในการด าเนินการ
ดังนั้นทหารจึงไม่มีหน้าท่ีเป็นส่วนน า  
 ขั้นท่ี 2 (ใช้ก าลังทหารเข้าร่วมปฏิบัติ) โดยจะใช้ก าลัง สห.ทร. ในพื้นท่ีต่าง ๆ เข้าร่วมการปฏิบัติกับ
ก าลังของฝ่ายบ้านเมืองเมื่อได้รับการร้องขอ  
 ขั้นที่ 4 (ข้ันใช้ก าลังทหารเป็นส่วนหลัก) โดยจะใช้ก าลังในลักษณะ กกล.รส. เพื่อมุ่งเน้นการคล่ีคลาย
สถานการณ์  
 นอกจากนั้นผู้บัญชาการทหารเรือได้ส่ังการให้ ผู้บังคับบัญชาหน่วยท าความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา
และให้หน่วยเกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมของบุคคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลสนามให้พร้อมสนับสนุน
การปฏิบัติรวมท้ังจัดเตรียมก าลัง สห.ทร. ก าลังรบจากกร. นย. และ สอ.รฝ. พร้อมให้การสนับสนุนในขั้นท่ี 2 
และ 4 โดยให้มีการซักซ้อมการปฏิบัติเพื่อให้เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติต่อสถานการณ์ระดับต่างๆท้ังในพื้นท่ีและ
เคล่ือนย้ายข้ามพื้นท่ีได้ทันที  
 ให้หน่วยก าลังรบเตรียมความพร้อมของก าลังควบคุมฝูงชนพร้อมยุทโธปกรณ์โดยต้องมีการปฏิบัติ
ตามแบบแผนท่ีถูกต้องมีการซักซ้อมขั้นตอนต่าง ๆ จนเกิดความช านาญพร้อมรับสถานการณ์ท่ีอาจจะเกิดความ
รุนแรงขึ้นได้โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติท่ีมีความนุ่มนวล แต่เด็ดขาด 
 ให ้ศปก.ทร. และศรชล. เป็นหน่วยงานหลักในการควบคุมการปฏิบัติต่างๆ ของ นขต.ทร. และหน่วย
เฉพาะกิจทร. รวมท้ังกลไกของศรชล. ภาคตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมายท้ังนี้ในส่วนของการบังคับใช้กฎหมาย
ในห้วงการปฏิบัติตาม พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ นั้นให้ด าเนินการตามแบบแผนของ
กอ. รมน. โดยทรภ. และหน่วยเฉพาะกิจต่าง ๆ ยังคงปฏิบัติหน้าท่ีและภารกิจ ได้แก่ การสนับสนุนการตรวจคัด
กรองผู้โดยสารท่ีเดินทางเรือทางอากาศและช่วยเหลือประชาชนต่อไป  
 ให้ ศรชล. และศูนย์ PPO ด าเนินการบังคับใช้กฎหมายในกิจกรรมทางทะเลให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยรวมทั้งก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพิ่มเติมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
             ให้หน่วยต่าง ๆ ก าหนดมาตรการและเตรียมการเพื่อรองรับสถานการณ์การเกณฑ์ทหารท่ีมีความ
จ าเป็นต้องเล่ือนไปอย่างน้อย 1-4 เดือนรวมถึงก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้ทหารท่ีจะปลดประจ าการใน 
เม.ย. 24 ได้สมัครต่อกองประจ าการอีก 1 ปีเพื่อชดเชยกรณีการขาดแคลนพลทหารผลัด / 2424 ประมาณ 
3,000 นาย  
             เตรียมการสนับสนุนก าลังพลและยุทโธปกรณ์เพื่อรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือไวรัส 
COVID-19 ระดับ 4 ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ก าลังทหารอย่างเต็มรูปแบบเข้าปฏิบัตินั้นให้การวางแผนการปฏิบัติโดย
ต้องพิจารณาถึงผลกระทบท่ีจะส่งผลให้เกิดแรงต่อต้านจากประชาชน  
            ให้ยุติสถานการณ์การฝึกปัญหาท่ีบังคับการ (CPX) การฝึกทร. 24 ใน 24 มี.ค. 24 เวลา 2100 และ
ให้งดการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล (FTX) ทุกรายการเพื่อเตรียมก าลังพลและยุทโธปกรณ์ในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติของรัฐบาลได้โดยทันทีท้ังนี้ให้หน่วยเร่งรัดส่งคืนงบประมาณท่ีหมดความจ าเป็นเนื่องจากการงดการฝึก
ภาคสนาม/ภาคทะเลดังกล่าวและให้ สปช.ทร. พิจารณาปรับแผนน างบประมาณไปใช้ในรายการท่ีมีความ
จ าเป็นเร่งด่วนตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้องในโอกาสแรก โดย ให้หน่วยต่าง ๆ ยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติและ
ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกรณีมีเหตุการณ์ส าคัญให้รายงานให้ ศปก.ทร./ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-
19 ทราบโดยทันที 
 แนวทางการด าเนนิการของโรงเรยีนนายเรอืตอ่การจัดการความเสีย่งตอ่สถานการณก์ารแพรร่ะบาด
ของโรคโควดิ 19 ตามแนวทางการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั 
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  จากแนวทางของกองทัพเรือท่ีได้ปฏิบัติตามค าแนะน าและค าส่ังของรัฐบาล ในการก าหนด
แนวทางและมาตรการป้องกัน  และแก้ปัญหาขึ้นเพื่อใช้ในองค์กร ผลกระทบดังกล่าวจึงจ าเป็นท่ีโรงเรียนนาย
เรือควรมีแนวทางหรือมาตรการในการจัดการความเส่ียงต่อการเกิดโรคดังกล่าวเช่นกัน เพื่อลดผลกระทบต่อ
การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักเรียนนายเรือ โดยต้องมีมาตรการเพื่อปกป้องดูแลและรักษา
บุคลากรให้มีความปลอดภัย และสามารถจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
เพื่อลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้น  โดยเฉพาะโรงเรียนนายเรือ (รร.นร.) ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า2019 ได้เช่นกัน โดยคณะผู้ศึกษาได้มีการออกแบทางความคิดท่ี
สอดคล้องและตอบสนองค าส่ังจากกองทัพเรืออย่างเคร่งครัด ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง และการปฏิบัติในมาตรต่าง ๆ 
เพื่อก าหนดแนวทางมาตรการป้องกันฯ ส าหรับ นักเรียนนายเรือ โดยมีการด าเนินการบริหารจัดการความเส่ียง
ของโรงเรียนนายเรือ  ต่อสถานการณ์การฯดังกล่าวในด้านการจัดการความเส่ียงด้านการบริหารจัดการก าลังพล 
โดยได้ออกแบบทางความคิด ดังนี้ 
 Model การบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการศกึษาของโรงเรยีนนายเรอืในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ด้านการบริหารจัดการก าลังพล  (QISKID covid model ) 
 QISKID covid model  ได้ออกแบบความคิดขึ้นมา เพื่อสร้างหลักการปฏิบัติท่ีชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ โดย “QISKID” เป็นค าทับศัพท์ จากค าไทยท่ีมีความหมายโดยตรงว่า คิดคิด นั่นคือการแสดงให้
เห็นท่ีการกล่ันกรอง คิดค้นวิธีการแก้ไข อย่างมีสติ ในช่วงวิกฤตการณ์อันไม่ปกตินี้ โดยประกอบไปด้วยการ
ปฏิบัติ 6 ขั้นตอนในการจัดการลังพลของโรงเรียนนายเรือ ดังนี้ 
 Quarantine - การกักตัว  ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดท่ีกองทัพเรือ ตลอดจนองค์การ
อนามัยโลก ท่ีได้ให้ค าแนะน า และยอมรับว่าเป็นการปฏิบัติท่ีได้ผลในการป้องกันโรค นั่นคือ การกักตัว การกัก
ตัวหมายถึงการแยกออกจากกันและกัน เพื่อลดการพบปะ ท่ีจะสามารถท าให้เกิดการติดต่อของโรคได้  
 Identification-การคัดกรอง การคัดกรอง คือการตรวจสอบ จ าแนก ก าลังพล ในสังกัด ว่ามีความ
เส่ียงมากน้อยเพียงใดในการรับเช้ือไวรัส เพื่อด าเนินการแยกผู้ป่วย และด าเนินการปฏิบัติ ในการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคต่อไป 
 Separation-การแยกผู้ป่วย การแยกผู้ป่วย คือการแยกระหว่างกลุ่มคนท่ีมีอาการปกติ กลุ่มคนท่ีมี
ความเส่ียงว่าติดโรค และบุคคลท่ีติดโรคแล้ว ออกจากกัน เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดเพิ่มเติม และยัง
สามารถวางแผนการดูแลผู้ป่วย การบริหารก าลังพลท่ีเหลือได้อีกด้วย 
 Knowledge-การให้ความรู้ การให้ความรู้แก่ก าลังพล เป็นส่ิงส าคัญ เพื่อให้ก าลังพล ได้รู้เท่าทันโรค 
ว่าเป็นมาอย่างไร ต้องปฏิบัติอย่างไร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และป้องกันการติดเช้ือระบาด 
 Individual-การปฏิบัติส่วนบุคคล การปฏิบัติส่วนบุคคล เป็นขั้นตอนการปฏิบัติหลังจากท่ีได้รับ
ความรู้แล้ว น ามาปฏิบัติจริง ในส่วนของตัวบุคคล เช่น การล้างมื้อให้สะอาดด้วยน้ าสบู่บ่อย ๆ การสวมหน้ากาก
อนามัย การใช้เจลแอลกอฮอล์ ฯลฯ 
 Distance-ระยะห่าง การท่ีโรคติดต่อนี้ สามารถติดต่อได้ผ่านทางอากาศ โดยผ่านสารคัดหล่ังต่าง ๆ 
ของผู้ติดเช้ือ นั่นจึงเป็นสาเหตุให้ ต้องมีการเว้นระยะห่างกันระหว่างบุคคล ท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงการพบปะกัน
ได้ เช่นเดียวกับทหารท่ีต้องมีการรวมแถวเพื่อตรวจบัญชีพล โดยระยะห่างท่ีแนะน าคือมากกว่า 1-2 เมตร ต่อ
บุคคล 
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ภาพที ่3 QISKID covid model การจดัการก าลงัพลในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควดิ 19 
(นกัเรยีนนายเรอื เจษฎากร อนิทพงศ)์ 

 
 มาตรการท่ีเหมาะสมในการจัดการก าลังพลดังกล่าว ฯ โดยการใช้ QISKID covid model เป็นการ
จัดการท่ีครอบคลุม โดยท้ัง 6 ขั้นตอน คือ Q: Quarantine (การกักตัว)  I:Identification-(การคัดกรอง) 
S:Separation-(การแยกผู้ป่วย)  K:Knowledge-(การให้ความรู้  ) I:Individual-(การปฏิบั ติ ส่วนบุคคล)  
D:Distance-(ระยะห่าง) ด้วยรูปแบบขั้นตอนดังกล่าวเช่ือว่าจะเป็นรูปแบบหนึ่งในการบริหารจัดการก าลังพล 
เพื่อตอบสนองต่อเหตุการการแพร่ระบาดของโรคท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน และจะเป็นตัวแบบของการจัดการก าลัง
พลในสภาวะเส่ียงต่อโรคระบาดในอนาคต  
 
2.บทสรุป 
 โรงเรียนนายเรือเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ท่ีมีหน้าท่ีผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลัก
ให้กับหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพเรือ โรงเรียนนายเรือได้มีการตอบสนองค าส่ังจากกองทัพเรืออย่างเคร่งครัด ใน
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ส่วนท่ีเกี่ยวข้อง และการปฏิบัติในมาตรต่าง ๆ ซึ่งส่วนท่ีเกี่ยวข้องในส่วนแรกนั่นคือ การตอบสนองมาตรการ
ขั้นต้น จากมาตรการป้องกันการควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรับกองทัพเรือ (ทร.)  
โดยมีการด าเนินการจัดการความเส่ียงต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตามนโยบายดังกล่าวมี
ความส าคัญและมีความจ าเป็นในการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กรของโรงเรียนนายเรือเป็นอย่างยิ่ง   
จากการศึกษาพบว่าโรงเรียนนายเรือควรมีการพิจารณาทบทวนและพิจารณาด าเนินการดังนี้  
 
3.ขอ้เสนอแนะ 
 1.ผู้บริหารระดับสูงของโรงเรียนนายเรือ ควรก าหนดนโยบายและการส่งเสริมกิจกรรมการจัดการ
ความเส่ียงต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐลงในแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนนายเรือ ผ่านการส่ือสารในทุกช่องทางของโรงเรียนนายเรือเพื่อสร้าง
ความตระหนักรู้ให้กับบุคลากรทุกระดับช้ัน และถือเป็นนโยบายท่ีส าคัญเร่งด่วน 
 2.ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของก าลังพล บุคลากรโรงเรียนนายเรือในการร่วมในกิจกรรมการป้องกัน
เชิงรุกและการป้องกันเชิงพัฒนาเพื่อลดความเส่ียงต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตาม
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  โดยการส่งเสริมสภาพแวดล้อมเพื่อการส่งเสริมการ
พัฒนา กาย จิต สังคม และปัญญา อย่างถูกสุขอนามัย ให้กับบุคลากรในทุกระดับช้ัน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างยั่งยืน 
 4.ควรมีกิจกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยเน้นการมีส่วนร่วมของก าลังพลใน
การแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในโรงเรียนนายเรือแล้วน ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้และขยายผลเพื่อน ามาสู่การปรับปรุง 
สร้างสุขลักษณะท่ีดีสร้างความผาสุกให้กับบุคลากรของโรงเรียนนายเรือ ผ่านวิทีการแลกเปล่ียนเรียนรู้  น ามา
จัดการการเรียนรู้ ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
อย่างยั่งยืนร่วมกัน 
 3.ควรมีการจัดท าแผนพัฒนาการเรียนรู้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
อย่างยั่งยืน แผนการฝึกอบรมฯ  ตลอดจนการติดตามและประเมินผลบุคลากรหลังจากการผ่านการอบรมให้
เกิดความเป็นรูปธรรม แล้วน าผลการด าเนินงานดังกล่าวมาวิเคราะห์เพื่อน ามาวางแผนคาดการณ์เพื่อหา
แนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างยั่งยืนเพื่อน ามาสู่การแก้ไขปรับปรุง
การด าเนินงานในหมวดอื่น ๆ ให้มีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างเป็นรูปธรรม 
 4.ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียนนายเรือเพื่อสนับสนุนข้อมูลฯการแก้ไขปัญหาการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างยั่งยืน ตลอดจนมีการจัดรูปแบบของระบบสารสนเทศให้เกิดความพร้อมใช้
ในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนนายเรือเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 
19 อย่างเป็นรูปธรรม โดยก าหนดกรอบทิศทางในการพัฒนาระบบฯให้มีความชัดเจนเด่นชัดมีทิศทางและมีการ
ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนนายเรือเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนนายเรือ 
ดังกล่าว 
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PMID Model : การจัดการความเสีย่งดา้นการรบั/สง่เสบยีง ของโรงเรยีนนายเรอื 
ตามแนวทางการพฒันาคุณภาพการบรหิารจัดการภาครฐั  ในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 

PMID Model: Managing Supply Risk of the Royal Thai Naval Academy 
According to the guidelines for the development of the quality of governmental 

management in the situation of the COVID-19 crisis 
น.ท.ดร.อนุชา ม่วงใหญ่1, น.ท.สิทธิศักดิ์ อรัณยปาล2, นนร.พีรวัส แก้วอินทร์4 

1-2อาจารย์ฝ่ายศึกษา กองวิชาบริหารงานวิเคราะห์ ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 
4นักเรียนนายเรือ สาขาบริหารศาสตร์ ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 

 
Corresponding Author  :  น.ท.ดร.อนุชา ม่วงใหญ่, 097-9782951 
Email  :  jesadakorn.i57@gmail.com 

 
บทคัดยอ่ 

 
 บทความทางวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดแนวทางและมาตรการป้องกัน ของโรงเรียนนายเรือ
ในการจัดการความเส่ียงเพื่อลดผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน  โดยคณะผู้ศึกษาได้มีการออกแบทาง
ความคิดท่ีสอดคล้องและตอบสนองค าส่ังจากกองทัพเรืออย่างเคร่งครัด ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง และการปฏิบัติใน
มาตรต่าง ๆ เพื่อก าหนดแนวทางมาตรการป้องกัน ฯ ส าหรับ นักเรียนนายเรือ โดยมีการด าเนินการบริหาร
จัดการความเส่ียงของโรงเรียนนายเรือด้านการรับส่งเสบียง ได้ออกแบบการจัดการความเส่ียงในการับ/ส่ง
เสบียง (PMID covid model) เป็นการจัดการท่ีครอบคลุม โดยท้ัง 4 ขั้นตอน คือ P:Prevent-(การป้องกัน) 
M:Maintain-(การแก้ไข) I:Improve-(การส่งเสริม) D:Develop- (การพัฒนา) ด้วยรูปแบบข้ันตอนดังกล่าวเช่ือ
ว่าจะเป็นรูปแบบหนึ่งในการวางแผนนโยบายการส่งเสบียงเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน และจะเป็นตัวแบบของการจัดการแผนการรับส่งเสบียงในสภาวะเส่ียงต่อโรคระบาดใน
อนาคต โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ ผู้บริหารระดับสูงของโรงเรียนนายเรือ ควรก าหนดนโยบายและการส่งเสริม
กิจกรรมการจัดการความเส่ียงต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด 19 ตามแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ลงในแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนนายเรือ ผ่านการส่ือสารในทุกช่องทางของ
โรงเรียนนายเรือเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับบุคลากรทุกระดับช้ัน และถือเป็นนโยบายท่ีส าคัญเร่งด่วน ควร
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรโรงเรียนนายเรือในการร่วมในกิจกรรมการป้องกันเชิงรุกและการป้องกันเชิง
พัฒนาเพื่อลดความเส่ียง โดยการแนวคิดรับส่ง/เสบียงโดยเน้นการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นใน
โรงเรียนนายเรือแล้วน ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้และขยายผลเพื่อน ามาสู่การปรับปรุง ตลอดจนการสร้างนวัตกรรม
เพื่อเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ควรมีการจัดท าแผนพัฒนาการเรียนรู้แผนการฝึกอบรมฯ ในด้านการรับ/
ส่งเสบียง ให้มีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างเป็นรูปธรรม และควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียนนาย
เรือเพื่อสนับสนุนข้อมูลฯการแก้ไขปัญหาการรับ/ส่งเสบียงตลอดจนการจัดรูปแบบของระบบสารสนเทศให้เกิด
ความพร้อมใช้ในการรับ/ส่งเสบียง  ดังกล่าว 
 
ค าส าคญั  :  การจัดการความเส่ียง ,การรับส่งเสบียง, การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 
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Abstract 
 
 This article aimed to define guidelines and preventive measures. of the master class 
in risk management to reduce the impact on teaching and learning. The study team has 
designed a consistent mindset and strictly responds to commands from the Navy. On the 
relevant part and the practice of various measures to establish guidelines for preventive 
measures for cadets By implementing risk management of the Royal Thai Naval Academy on 
the provision of supplies. We have designed a risk management for supply / delivery (PMID 
covid model) as a comprehensive management by all four steps: P: Prevent- (Prevent) M: 
Maintain- (Correction) I: Improve- (Promotion D: Develop- (development) with this procedural 
model, it is believed to be a form of planning policy for supplying supplies in response to the 
current epidemic, and will serve as a model for managing a supply plan for future epidemic 
prone conditions. With the following suggestions Chief Executive of the Royal Thai Naval 
Academy Policy and promotion of activities for risk management of the epidemic situation of 
COVID 19, should be established in accordance with the guidelines for the development of 
governmental quality management. Into the Royal Thai Naval Academy's strategic plan through 
communication in all channels of the Royal Thai Naval Academy in order to raise awareness 
of personnel at all levels, and is considered an urgent important policy the participation of 
Royal Thai Navy personnel should be encouraged to participate in proactive and 
developmental prevention activities to reduce risks, by using the concept of transfer / supplies 
by focusing on participation in solving problems that arise in the Royal Thai Naval Academy 
and then exchange, learn and expand the results for improvement. As well as creating 
innovations for solving problems together, there should be a learning development plan, a 
training plan. In the receiving / sending of supplies, to have a concrete relationship with each 
other In addition, the Royal Thai Naval Academy's information system should be developed 
to support information, solving problems of receiving / sending supplies, as well as formatting 
the information system for the readiness to receive / send such supplies. 
 
Keywords  :  Risk management ,Managing Supply ,COVID-19 crisis 
 
1.บทน า  

การบริหารจัดการความเส่ียงเป็นประเด็นหนึ่งท่ีส าคัญตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (Public Management Quality Award : PMQA) เป็นวิธีการบริหารงานขององค์การภาครัฐ
แนวใหม่ ท่ีให้ความส าคัญกับผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานประกอบกับความส าคัญของกระบวน
บริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์จะอยู่ท่ีองค์การจะต้องมีการจัดระบบการตรวจวัดผลการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน โดย
มีตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน (KeyPerformance Indicators:KPIs) และระบบการรายงานผลการด าเนินงาน   
ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ ก ากับ ติดตามระบบงาน  การก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานท่ี
ชัดเจน การพัฒนาตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน และการรายงานผลการปฏิบัติงานจะมีบทบาทส าคัญต่อการ
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ติดตาม ก ากับ พัฒนาผลงาน ตลอดจนถึงการประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานในหน่วยงาน ซึ่งเป็นไป
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2432 ท าให้ส่วนราชการ
ต่างๆต้องปรับเปล่ียนวิธีการคิดให้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และวิธีการท างานเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นองค์กร
สมัยใหม่ทีเน้นการท างานเชิงรุกแบบบูรณาการ ให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว มีขีดสมรรถนะสูง และสามารถ
รองรับต่อโลกแห่งการเปล่ียนแปลงได้ 

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของส านักงานคณะกรรมการ
การพัฒนาระบบราชการ โดยได้ร่วมมือกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (ร.พ.ก.) จดท าหลักเกณฑ์และแนว
ทางการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  โดยมีวัตถุประสงค์ของการ เพื่อยกระดับการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
จัดการบ้านเมืองท่ีดีพ 2432 .ศ.ตลอดจนเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐน าไปใช้เป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพ
การปฏิบัติงานไปสู่ระดับมาตรฐานสากล และเพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินตนเองเพื่อพัฒนาองค์การและ
เป็นฐานส าหรับใช้ประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ  โดยขอบเขต
ของการน าเสนอในครั้งนี้เป็นการน าเสนอเฉพาะ การบริหารจัดการความเส่ียงต่อสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 ของโรงเรียนนายเรือ ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในการน า
องค์กรด้านการจัดการการบริหารความเส่ียง ซึ่งเป็นประเด็นหนึ่งท่ีส าคัญตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐของโรงเรียนนายเรือ โดยหน่วยงานหรือองค์กรทุก ๆ องค์กร จะต้องมีการบริหารจัดการ
ในการจัดท าแผนบริหารความเส่ียง ซึ่งเป็นส่วนประกอบ ท่ีส าคัญใน 
ลักษณะส าคัญขององค์กรในหมวดท่ี 1 การน าองค์กร ดังแผนภาพดังต่อไปนี้

 
ภาพที ่1 แสดงลกัษณะส าคญัขององคก์ร และความสมัพนัธร์ายหมวด หมวดที ่3 การให้ความส าคญักบั 

ผูร้ับบรกิารและผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี 
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            โรงเรียนนายเรือ (Royal Thai Naval Academy : RTNA) เป็นสถาบันหลักในการผลิตนายทหาร
สัญญาบัตรอันเป็นรากแก้วของกองทัพเรือ ท่ีสามารถเป็นตัวอย่างท่ีดีให้กับสังคม สามารถน าความรู้ และ
สติปัญญามาพัฒนาสังคมให้ดีงามมีสมรรถภาพร่างกาย จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา ท่ีเหมาะสมต่อการเป็นผู้
ช้ีน าให้แก่สังคมโดยเฉพาะการปลูกฝังวิธีคิด สร้างจิตส านึกในความซื่อสัตย์สุจริต   ตลอดจนด ารงไว้ซึ่งพื้นฐาน
แห่งการเชิดชูเกียรติและศักด์ิศรีคู่ความดีของนักเรียนนายเรือ ตามกรอบแนวคิดแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
องค์กร ฯ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสังกัดของกระทรวงกลาโหม ก่อต้ังขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2440 มี
สถานท่ีต้ังเดิมคือบริเวณพระราชวังเดิมในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด าเนินมาทรงเปิดโรงเรียนนายเรือ เมื่อวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2449 โดยฯ ได้ลงลายพระ
ราชหัตถเลขาในสมุดเยี่ยมโรงเรียนนายเรือ เป็นข้อความประวัติศาสตร์ว่า“วันท่ี 20 พฤศจิกายน รัตนโกสินทร์
ศก 125 เราจุฬาลงกรณ์ ได้มาเปิดโรงเรียนนี้ มีความปล้ืมใจซึ่งได้เห็นการทหารเรือมีรากหยั่งลงแล้ว จะเป็นท่ี
มั่นสืบไปในภายน่า” โดยกองทัพเรือได้ถือเอาวันนี้เป็นวันสถาปนาโรงเรียนนายเรือและวันกองทัพเรืออีกด้วย 
โดยมีการก าหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพองค์กร ตามปรัชญาเศรษฐกิจ 
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ภาพที ่2 แนวทางการพฒันาศกัยภาพองคก์ร รร.นร.สู่ความ มัน่คง มัน่คัง่ ยัง่ยนื ตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
( ทีม่า : นาวาโท ผศ.ดร.อนชุา มว่งใหญ ่(anuchar2221@gmail.com) 

 
    จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่หรือท่ีรู้จักกันในช่ือว่าโรคโควิค 19 

นั้นส่งผลกระทบไปยังท่ัวโลก ท าให้เกิดวิกฤตการณ์ในด้านต่าง ๆ มากมายท่ัวโรค ท้ังในเรื่องของเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม และท่ีส าคัญคือการอยู่ร่วมกันในสถานท่ีต่าง ๆ ซึ่งเป็นเหตุให้มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
ซึ่งโรคดังกล่าวสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้โดยง่าย ท้ังมลผ่านทางอากาศ และผิวสัมผัสท่ีใช้ร่วมกันต่าง ๆ นั่น
จึงเป็นเหตุให้ต้องมีการหยุดการแพร่ระบาดของโรคนี้ โดยในระดับโลกองค์การอนามัยโลกได้เข้ามาดูแล และให้
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ค าแนะน าต่าง ๆ แก่นานาประเทศรวมถึงไทย ซึ่งมีการจัดต้ังศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรน่า2019 (ศบค.) ขึ้นเพื่อดูแลและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศ 
 มาตรการการปอ้งกนัควบคมุโรคตดิเชือ่ไวรสัโควิด19ของกองทพัเรอื  

  กองทัพเรือมีมาตรการในการป้องกันการควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยท่ีมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง
และมีแนวโน้มของการแพร่ระบาดท่ีอาจเข้าสู่ระยะท่ี 4 ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุขและพร. ในการป้องกันและลดโอกาสติดเช้ือหรือการเป็นพาหะแพร่เช้ือของก าลังพล
ทหารเรือ จึงให้หน่วยต่าง ๆ ด าเนินการดังนี้  โดยงดการเดินทางไปต่างประเทศของก าลังพลทุกกรณี งดการจัด
งานเล้ียงสังสรรค์งานบุญการจัดตลาดนัดและกิจกรรมอื่นท่ีเป็นการรวมตัวกันของคนหมู่มาก งดการฝึกศึกษา
อบรมประชุมสัมมนาการจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมกลุ่มเช่นการรวมแถวทหาร งดการให้บริการของสถานกีฬา
แบบสาธารณะเช่นสระว่ายน้ าห้องออกก าลังกาย งดกิจกรรมการท่องเท่ียวในพื้นท่ีหน่วยทหารและการเย่ียมชม
เรือ หน่วยศึกษาท่ีมีนักเรียนทหารนักเรียนพยาบาลท่ีเป็นนักเรียนประจ าให้งดการปล่อยกลับไปเย่ียมภูมิล าเนา
และให้งดการลากิจส่วนตัวจนกว่าจะมีการปรับลดระดับจากรัฐบาลยกเว้นมีความจ าเป็นเร่งด่วนส าหรับหน่วย
ศึกษาท่ีมีนักเรียนไปกลับให้พิจารณาใช้แนวทางการศึกษาทางไกลตามความเหมาะสมแทนและก าหนด
มาตรการคัดกรองและป้องกันในกรณีญาติมาเยี่ยม งดการปล่อยทหารกองประจ าการกลับไปเยี่ยมภูมิล าเนา
และงดการลากิจส่วนตัวจนกว่าจะมีการปรับลดระดับจากรัฐบาลยกเว้นมีความจ าเป็นเร่งด่วนก าหนดมาตรการ
คัดกรองและป้องกันในกรณีญาติมาเย่ียม 
           นอกจากนั้นยังก าหนดให้หน่วยต่าง ๆ พิจารณาจัดก าลังพลในหน่วยปฏิบัติงานเป็นชุดสลับเข้ามา
ปฏิบัติงานในหน่วยโดยเน้นการท างานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและการประชุมผ่าน Tele-conference จนกว่า
สถานการณ์จะคล่ีคลายการนี้หน่วยสามารถบริหารจัดการก าลังพลชุดท างานและวันเวลาท่ีมาท างานรวมถึงการ
จัดช่วงเวลาท่ีเหล่ือมกันในการท ากิจกรรมภายในหน่วยเช่นการรับประทานอาหารหากตรวจพบว่ามีผู้สัมผัสโรค
และโอกาสติดเช้ือให้ด าเนินการ ส่งก าลังพลชุดดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการคัดกรองและเฝ้าระวังทันที ประสาน
พร. และ วศ.ทร. ในการด าเนินการทางการแพทย์และการช าระล้าง (DECON) เข้าท าความสะอาด และรายงาน
ให ้กพ.ทร.  ทราบ 
  นอกจากนั้นยังมี มาตรการควบคุมสถานการณ์ COVID-19 ของทร. ในการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคปอดอักเสบซึ่งเกิดจากเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มเกิดการ
ระบาดในวงกว้างดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ก าลังพลมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและลดความเส่ียงจากเช้ือไวรัส
โคโรน่าฯ จึงขอให้หน่วยต่าง ๆ แถวตรวจบัญชีพลประจ าวันในเวลา 1400 ของทุกวันและหลังแถวตรวจบัญชี
พลฯ ให้ก าลังพลในสังกัดออกก าลังกายกลางแจ้งเช่นการออกก าลังกายท่ากายบริหารราชนาวีหรือการออก
ก าลังกายแบบอื่น ๆ ตามความเหมาะสมอย่างน้อยวันละ 14 นาทีโดยก าหนดให้ก าลังพลแต่ละคนมีระยะห่าง
ระหว่างกันไม่น้อยกว่า 2 เมตรในการด าเนินการตามข้างต้นให้แต่งเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน โดยมีการเน้นย้ าถึง
มาตรการต่างๆดังนี้  
              ขั้นที่ 1 (การสกัดกั้น) จะใช้ก าลังของฝ่ายบ้านเมืองมท. ตร. อปพร. เป็นหน่วยหลักในการ
ด าเนินการดังนั้นทหารจึงไม่มีหน้าท่ีเป็นส่วนน า  
              ขั้นที่ 2 (ใช้ก าลังทหารเข้าร่วมปฏิบัติ) โดยจะใช้ก าลัง สห.ทร. ในพื้นท่ีต่าง ๆ เข้าร่วมการปฏิบัติ
กับก าลังของฝ่ายบ้านเมืองเมื่อได้รับการร้องขอ  
              ขั้นที่ 4 (ขั้นใช้ก าลังทหารเป็นส่วนหลัก) โดยจะใช้ก าลังในลักษณะ กกล.รส. เพื่อมุ่งเน้นการ
คล่ีคลายสถานการณ์  
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              นอกจากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือไ ด้ ส่ังการให้  ผู้บั ง คับบัญชาหน่วยท าความเข้าใจกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาและให้หน่วยเกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมของบุคคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลสนาม
ให้พร้อมสนับสนุนการปฏิบัติรวมท้ังจัดเตรียมก าลัง สห.ทร. ก าลังรบจากกร. นย. และ สอ.รฝ. พร้อมให้การ
สนับสนุนในขั้นที่ 2 และ 4 โดยให้มีการซักซ้อมการปฏิบัติเพื่อให้เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติต่อสถานการณ์ระดับ
ต่างๆท้ังในพื้นท่ีและเคล่ือนย้ายข้ามพื้นท่ีได้ทันที  โดยให้หน่วยก าลังรบเตรียมความพร้อมของก าลังควบคุมฝูง
ชนพร้อมยุทโธปกรณ์โดยต้องมีการปฏิบัติตามแบบแผนท่ีถูกต้องมีการซักซ้อมขั้นตอนต่าง  ๆ จนเกิดความ
ช านาญพร้อมรับสถานการณ์ท่ีอาจจะเกิดความรุนแรงขึ้นได้โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติท่ีมีความนุ่มนวล แต่เด็ดขาด 
 ให้ ศปก.ทร. และศรชล. เป็นหน่วยงานหลักในการควบคุมการปฏิบัติต่าง ๆ ของ นขต.ทร. และ
หน่วยเฉพาะกิจทร. รวมท้ังกลไกของศรชล. ภาคตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมายท้ังนี้ในส่วนของการบังคับใช้
กฎหมายในห้วงการปฏิบัติตามพ. ร. ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ นั้นให้ด าเนินการตามแบบ
แผนของกอ. รมน. โดยทรภ. และหน่วยเฉพาะกิจต่าง ๆ ยังคงปฏิบัติหน้าท่ีและภารกิจ ได้แก่ การสนับสนุนการ
ตรวจคัดกรองผู้โดยสารท่ีเดินทางเรือทางอากาศและช่วยเหลือประชาชนต่อไป  
 ให้ศรชล. และศูนย์ PPO ด าเนินการบังคับใช้กฎหมายในกิจกรรมทางทะเลให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยรวมทั้งก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพิ่มเติมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
   ให้หน่วยต่าง ๆ ก าหนดมาตรการและเตรียมการเพื่อรองรับสถานการณ์การเกณฑ์ทหารท่ีมีความ
จ าเป็นต้องเล่ือนไปอย่างน้อย 1-4 เดือนรวมถึงก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้ทหารท่ีจะปลดประจ าการใน 
เม.ย. 24 ได้สมัครต่อกองประจ าการอีก 1 ปีเพื่อชดเชยกรณีการขาดแคลนพลทหารผลัด / 2424 ประมาณ 
3,000 นาย  
 เตรียมการสนับสนุนก าลังพลและยุทโธปกรณ์เพื่อรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือไวรัส 
COVID-19 ระดับ 4 ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ก าลังทหารอย่างเต็มรูปแบบเข้าปฏิบัตินั้นให้การวางแผนการปฏิบัติโดย
ต้องพิจารณาถึงผลกระทบท่ีจะส่งผลให้เกิดแรงต่อต้านจากประชาชน  
 ยุติสถานการณ์การฝึกปัญหาท่ีบังคับการ (CPX) การฝึกทร. 24 ใน 24 มี.ค. 24 เวลา 2100 และให้
งดการฝึกภาคสนาม / ภาคทะเล (FTX) ทุกรายการเพื่อเตรียมก าลังพลและยุทโธปกรณ์ในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติของรัฐบาลได้โดยทันทีท้ังนี้ให้หน่วยเร่งรัดส่งคืนงบประมาณท่ีหมดความจ าเป็นเนื่องจากการงดการฝึก
ภาคสนาม / ภาคทะเลดังกล่าวและให้ สปช.ทร. พิจารณาปรับแผนน างบประมาณไปใช้ในรายการท่ีมีความ
จ าเป็นเร่งด่วนตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้องในโอกาสแรก โดย ให้หน่วยต่าง ๆ ยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติและ
ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกรณีมีเหตุการณ์ส าคัญให้รายงานให้ ศปก.ทร. / ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-
19 ทราบโดยทันที 
 แนวทางการด าเนนิการของโรงเรยีนนายเรอืตอ่การจัดการความเสีย่งตอ่สถานการณก์ารแพรร่ะบาด
ของโรคโควดิ 19 ตามแนวทางการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั 
  จากแนวทางของกองทัพเรือท่ีได้ปฏิบัติตามค าแนะน าและค าส่ังของรัฐบาล ในการก าหนด
แนวทางและมาตรการป้องกัน  และแก้ปัญหาขึ้นเพื่อใช้ในองค์กร ผลกระทบดังกล่าวจึงจ าเป็นท่ีโรงเรียนนาย
เรือควรมีแนวทางหรือมาตรการในการจัดการความเส่ียงต่อการเกิดโรคดังกล่าวเช่นกัน เพื่อลดผลกระทบต่อ
การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักเรียนนายเรือ โดยต้องมีมาตรการเพื่อปกป้องดูแลและรักษา
บุคลากรให้มีความปลอดภัย และสามารถจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
เพื่อลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้น  โดยเฉพาะโรงเรียนนายเรือ (รร.นร.) ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า2019 ได้เช่นกัน โดยคณะผู้ศึกษาได้มีการออกแบทางความคิดท่ี
สอดคล้องและตอบสนองค าส่ังจากกองทัพเรืออย่างเคร่งครัด ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง และการปฏิบัติในมาตรต่าง ๆ 
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เพื่อก าหนดแนวทางมาตรการป้องกัน ฯ ส าหรับ นักเรียนนายเรือ  โดยมีการด าเนินการบริหารจัดการความ
เส่ียงของโรงเรียนนายเรือ  ต่อสถานการณ์การฯดังกล่าวในด้านการจัดการความเส่ียงด้านการส่งเสบียง ได้
ออกแบบทางความคิด ดังนี้ 
 Model การบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการศกึษาของโรงเรยีนนายเรอืในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ด้านการจัดการความเสี่ยงในการส่งเสบียง (PMID covid model) 
            PMID covid model   การจัดการความเส่ียงด้านการส่งเสบียง โดยได้มีการก าหนดตัวแบบ หรือ
แนวทางท่ีเหมาะสมในการพัฒนา และจัดการกระบวนการส่งเสบียงของโรงเรียนนายเรือให้มีประสิทธิภาพ และ
มีความเป็นระบบ PMID Model จึงถูกคิดค้นขึ้นเพื่อสร้างค่านิยมท่ีชัดเจน และเพื่อให้ส าเร็จตามเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ค าว่า PMID เป็นแกนกลางหลักในการระบบ โดยประกอบด้วย      3 มิติท้ัง 3 ด้าน 
คือ 

Prevent -การป้องกัน  เป็นการด าเนินการเพื่อป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความเส่ียงท่ีโรคระบาดจะปะปน
เข้ามาจากภายนอกโรงเรียน และเป็นการสร้างบรรทัดฐานในการคัดกรองป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาใหม่ขึ้น
ต่อไป 
 Maintain -การแก้ไข เป็นการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นมาแล้วในปัจจุบัน  รวมถึงการ
จัดท าแผนส ารองเพื่อไว้รองรับการแก้ไขปัญหาทางด้านการส่งเสบียงเมื่อเกิดเหตุการณ์โรคระบาดในอนาคต 
 Improve -การส่งเสริม เป็นการด าเนินการเพื่อส่งเสริมให้นโยบายการส่งเสบียง และแผนท่ีได้ท าการ
จัดท าขึ้นมาเกิดการต่อยอดได้อย่างยั่งยืน และสามารถใช้งานได้จริงได้ในระยะยาว 
Develop -การพัฒนา เป็นการด าเนินการเพื่อพัฒนาต่อยอดแผนและนโยบายการส่งเสบียงในปัจจุบันเมื่อ
สถานการณ์โรคไวรัสระบาดได้คล่ีคลายลงแล้ว เพื่อให้สามารถต่อยอดเป็นแนวทางป้องกันปัญหาอื่น ๆ ได้ใน
อนาคต 
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ภาพที ่3 PMID Modelการจัดการการสง่ก าลงับ ารงุในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควดิ 19 

(นกัเรยีนนายเรอื พรีวสั แกว้อนิทร)์ 
 มาตรการท่ีเหมาะสมในการจัดการแผนการส่งเสบียง โดยการใช้ PMID  covid model เป็นการ
จัดการท่ีครอบคลุม โดยท้ัง 4 ขั้นตอน คือ P:Prevent-(การป้องกัน) M:Maintain-(การแก้ไข) I:Improve-(การ
ส่งเสริม) D:Develop-   (การพัฒนา) ด้วยรูปแบบขั้นตอนดังกล่าวเช่ือว่าจะเป็นรูปแบบหนึ่งในการวางแผน
นโยบายการส่งเสบียงเพื่อตอบสนองต่อเหตุการการแพร่ระบาดของโรคท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน และจะเป็นตัวแบบ
ของการจัดการแผนการส่งเสบียงในสภาวะเส่ียงต่อโรคระบาดในอนาคต  

 
2.บทสรุป 
           โรงเรียนนายเรือ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ท่ีมีหน้าท่ีผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลัก
ให้กับหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพเรือ โรงเรียนนายเรือได้มีการตอบสนองค าส่ังจากกองทัพเรืออย่างเคร่งครัด ใน
ส่วนท่ีเกี่ยวข้อง และการปฏิบัติในมาตรต่าง ๆ ซึ่งส่วนท่ีเกี่ยวข้องในส่วนแรกนั่นคือ การตอบสนองมาตรการ
ขั้นต้น  จากมาตรการป้องกันการควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรับกองทัพเรือ ( ทร.) 
โดยมีการด าเนินการจัดการความเส่ียงต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19ตามนโยบายดังกล่าวมี
ความส าคัญและมีความจ าเป็นในกาบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กรของโรงเรียนนายเรือเป็นอย่างยิ่ง จา
การศึกษาพบว่าโรงเรียนนายเรือควรมีการพิจารณาทบทวนและพิจารณาด าเนินการดังนี้  
 
3.ขอ้เสนอแนะ 

1. ผู้บริหารระดับสูงของโรงเรียนนายเรือ ควรก าหนดนโยบายและการส่งเสริมกิจกรรมการจัดการ
ความเส่ียงต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐลงในแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนนายเรือ ผ่านการส่ือสารในทุกช่องทางของโรงเรียนนายเรือเพื่อสร้าง
ความตระหนักรู้ให้กับบุคลากรทุกระดับช้ัน และถือเป็นนโยบายท่ีส าคัญเร่งด่วน 
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2. ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรโรงเรียนนายเรือในการร่วมในกิจกรรมการป้องกันเชิงรุก
และการป้องกันเชิงพัฒนาเพื่อลดความเส่ียงต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตามแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  โดยการส่งเสริมสภาพแวดล้อมเพื่อการส่งเสริมการพัฒนา กาย จิต 
สังคม และปัญญา อย่างถูกสุขลักณอนามัย ให้กับบุคลากรในทุกระดับช้ัน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างยั่งยืน 

4. ควรมีกิจกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาการรับ/ส่งเสบียง ท่ีเกิดขึ้นในโรงเรียนนายเรือแล้วน ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้และขยายผลเพื่อน ามาสู่การ
ปรับปรุง สร้างสุขลักษณะท่ีดีสร้างความผาสุกให้กับบุคลากรของโรงเรียนนายเรือ ผ่านวิทีการแลกเปล่ียนเรียนรู้  
น ามาจัดการการเรียนรู้ ตลอดจนการสร้างนวตกรรมเพื่อเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 
19 อย่างยั่งยืน ร่วมกัน 
             3. ควรมีการจัดท าแผนพัฒนาการเรียนรู้ แผนการฝึกอบรมฯ การรับ/ส่งเสบียง ตลอดจนการติดตาม
และประเมินผลบุคลากรหลังจากการผ่านการอบรมให้เกิดความเป็นรูปธรรม แล้วน าผลการด าเนินงานดังกล่าว
มาวิเคราะห์เพื่อน ามาวางแผนคาดการณ์เพื่อหาแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโค
วิด 19 อย่างยั่งยืนเพื่อน ามาสู่การแก้ไขปรับปรุงการด าเนินงานในหมวดอื่น ๆ ให้มีความสัมพันธ์ต่อกันอย่าง
เป็นรูปธรรม 
              4. ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียนนายเรือเพื่อสนับสนุนข้อมูลฯการรับ/ส่งเสบียง 
เพื่อลดผลกระทบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตลอดจนมีการจัดรูปแบบของระบบสารสนเทศให้เกิด
ความพร้อมใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนนายเรือ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
รูปธรรม โดยก าหนดกรอบทิศทางในการพัฒนาระบบฯให้มีความชัดเจนเด่นชัดมีทิศทางและมีการก าหนดไว้ใน
แผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนนายเรือเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนนายเรือ ดังกล่าว 
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บทคัดยอ่ 
 

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดการความเส่ียงด้านการศึกษาและการเรียนการสอนของโรงเรียน
นายเรือ ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดในการป้องกัน
การควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรับกองทัพเรือ( ทร.)  โดยมีการด าเนินการออกแบบ
ความคิด Education RTNA Model covid-19  โดยเน้นเป็นการเรียนการสอน ออนไลน์ท้ังหมด โดยผ่านท้ัง 8 
หั ว ข้ อ คื อ  Online study , Teaching media , before study , after study ,During study , contact , 
Advantage online study , check ด้วยรูปแบบขั้นตอนดังกล่าวเช่ือว่าจะเป็นรูปแบบหนึ่งในการวางแผน
นโยบายการเรียน เพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน และจะเป็นตัวแบบ
ของการจัดการแผนการส่งเสบียงในสภาวะเส่ียงต่อโรคระบาดในอนาคต โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ผู้บริหาร
ระดับสูงของโรงเรียนนายเรือ ควรก าหนดนโยบายและการส่งเสริมกิจกรรมการจัดการความเส่ียงลงในแผน
ยุทธศาสตร์ของโรงเรียนนายเรือ ผ่านการส่ือสารเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับบุคลากรทุกระดับช้ัน  ควร
ส่งเสริมกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในโรงเรียนนายเรือแล้วน ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้
และขยายผลเพื่อน ามาสู่การปรับปรุง  น ามาจัดการการเรียนรู้ ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพื่อเป็นการ
แก้ไขปัญหาร่วมกัน  ควรมีการจัดท าแผนพัฒนาการเรียนรู้ แผนการฝึกอบรมฯ และประเมินผลเพื่อน ามา
วางแผนคาดการณ์เพื่อหาแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาตลอดจนควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศของ
โรงเรียนนายเรือเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยมีการจัดรูปแบบของระบบสารสนเทศให้เกิดความ
พร้อมใช้ในการส่งเสริมการศึกษาของโรงเรียนนายเรือเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาอย่างเป็น
รูปธรรม โดยก าหนดกรอบทิศทางในการพัฒนาระบบฯให้มีความชัดเจนเด่นชัดมีทิศทางและมีการก าหนดไว้ใน
แผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนนายเรือเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาและโรงเรียนนายเรือควรเน้นกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ ท่ีเน้นฝึกกระบวนการคิด ให้นักเรียนนายเรือได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติมากกว่าการฟัง 
บรรยายเพียงอย่างเดียว ผู้สอนควรมีการก าหนดประเด็นหรือหัวข้อ พร้อมท้ังให้แหล่งข้อมูล นักเรียนนายเรือ
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ไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองล่วงหน้า เมื่อมาเรียนในห้อง เป็นการอภิปราย ถกแถลง และแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น โดยสามารถดูจากการแสดงความคิดเห็น การท ากิจกรรม ระหว่างเรียน การท าแบบฝึก การสรุปการ
เรียนรู้ เช่น Mind Map เป็นต้น 
 
ค าส าคญั  :  การจดัการความเสีย่ง ,การศกึษาและการเรยีนการสอน ,การแพรร่ะบาดของโรคโควดิ19 

 
Abstract 

 

          This article is aimed at managing the educational and pedagogical risk of the Royal Thai 
Navy. According to the guidelines for the development of the quality of governmental 
management In the epidemic situation in the prevention and control of COVID-19 for the Navy 
(Royal Navy), the idea of Education RTNA Model covid-19 was designed with an emphasis on 
teaching and learning. All online, through all 8 topics: Online study, Teaching media, before 
study, after study, During study, contact, Advantage online study, check. The process is 
believed to be a form of learning policy planning. In response to the current epidemic events 
And will serve as a model for managing supply plans for future epidemic risk conditions. The 
recommendations are as follows: The top management of the Royal Thai Naval Academy The 
policy and promotion of risk management activities should be established in the Royal Thai 
Naval Academy's strategic plan. Through communication in order to raise awareness of 
personnel at all levels The process of creating participation in teaching and learning activities 
should be promoted. Activities to prevent the epidemic of COVID 19 by focusing on 
participation in solving problems that arise in the Royal Thai Naval Academy and sharing, 
learning and expanding results for improvement. Bring to the learning management As well as 
creating innovations for solving problems together There should be a learning development 
plan. Training plan And evaluating results for planning and forecasting to find ways to prevent 
and solve problems, as well as to develop an information system of the Royal Thai Naval 
Academy to support the teaching and learning management by formulating the information 
system to be effective. The readiness to promote the education of the Royal Thai Naval 
Academy in order to solve the problems of the educational management The directional 
framework for the development of the Royal Thai Naval Academy has been clearly defined, 
directed and defined in the Royal Thai Naval Academy's strategic plan to support education 
management and the Royal Thai Naval Academy. Focusing on thinking process Let the sailors 
learn by doing rather than listening. Only lecture The instructor should define a point or topic. 
Along with providing sources of information The cadet went to study by himself in advance. 
When coming to study in the room It is a discussion, discussion and exchange of opinions. You 
can see from comments, doing activities during lessons, doing exercises, learning summaries 
such as Mind Map, etc. 
 

Keywords  :  Risk management ,Education and Instruction COVID-19 crisis 
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1.บทน า  
การบริหารจัดการความเส่ียงเป็นประเด็นหนึ่งท่ีส าคัญตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ (Public Management Quality Award : PMQA)   เป็นวิธีการบริหารงานขององค์การภาครัฐ
แนวใหม่ ท่ีให้ความส าคัญกับผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานประกอบกับความส าคัญของกระบวน
บริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์จะอยู่ท่ีองค์การจะต้องมีการจัดระบบการตรวจวัดผลการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน โดย
มีตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน (KeyPerformance Indicators:KPIs) และระบบการรายงานผลการด าเนินงาน   
ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ  ก ากับ   ติดตามระบบงาน  การก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานท่ี
ชัดเจน การพัฒนาตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน และการรายงานผลการปฏิบัติงานจะมีบทบาทส าคัญต่อการ
ติดตาม ก ากับ พัฒนาผลงาน ตลอดจนถึงการประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานในหน่วยงาน ซึ่งเป็นไป
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2432 ท าให้ส่วนราชการ
ต่างๆต้องปรับเปล่ียนวิธีการคิดให้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และวิธีการท างานเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นองค์กร
สมัยใหม่ทีเน้นการท างานเชิงรุกแบบบูรณาการ ให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว มีขีดสมรรถนะสูง และสามารถ
รองรับต่อโลกแห่งการเปล่ียนแปลงได้   

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของส านักงานคณะกรรมการ
การพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยได้ร่วมมือกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดท าหลักเกณฑ์และแนว
ทางการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  โดยมีวัตถุประสงค์ของการ เพื่อยกระดับการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
จัดการบ้านเมืองท่ีดีพ.ศ. 2432 ตลอดจนเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐน าไปใช้เป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพ
การปฏิบัติงานไปสู่ระดับมาตรฐานสากล และเพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินตนเองเพื่อพัฒนาองค์การและ
เป็นฐานส าหรับใช้ประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ     โดยขอบเขต
ของการน าเสนอในครั้งนี้เป็นการน าเสนอเฉพาะ การบริหารจัดการความเส่ียงต่อสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 ของโรงเรียนนายเรือ ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในการน า
องค์กรด้านการจัดการการบริหารความเส่ียง ซึ่งเป็นประเด็นหนึ่งท่ีส าคัญตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐของโรงเรียนนายเรือ โดยหนว่ยงานหรือองค์กรทุก ๆ องค์กร จะต้องมีการบริหารจัดการ
ในการจัดท าแผนบริหารความเส่ียง ซึ่งเป็นส่วนประกอบ ท่ีส าคัญในลักษณะส าคัญขององค์กรในหมวดท่ี 1 การ
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น าองค์กร ดังแผนภาพดังต่อไปนี้น าองค์กร ดังแผนภาพดังต่อไปนี้

 
แผนภาพที่ 1 แสดงลกัษณะส าคญัขององคก์ร และความสมัพนัธร์ายหมวด หมวดที ่3 การให้ความส าคญักบั 

ผูร้ับบรกิารและผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี 
 
            โรงเรียนนายเรือ (Royal Thai Naval Academy : RTNA) เป็นสถาบันหลักในการผลิตนายทหาร
สัญญาบัตรอันเป็นรากแก้วของกองทัพเรือ ท่ีสามารถเป็นตัวอย่างท่ีดีให้กับสังคม สามารถน าความรู้ และ
สติปัญญามาพัฒนาสังคมให้ดีงามมีสมรรถภาพร่างกาย จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา ท่ีเหมาะสมต่อการเป็นผู้
ช้ีน าให้แก่สังคมโดยเฉพาะการปลูกฝังวิธีคิด สร้างจิตส านึกในความซื่อสัตย์สุจริต   ตลอดจนด ารงไว้ซึ่งพื้นฐาน
แห่งการเชิดชูเกียรติและศักด์ิศรีคู่ความดีของนักเรียนนายเรือ ตามกรอบแนวคิดแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
องค์กร ฯ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสังกัดของกระทรวงกลาโหม ก่อต้ังขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2330 มี
สถานท่ีต้ังเดิมคือบริเวณพระราชวังเดิมในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด าเนินมาทรงเปิดโรงเรียนนายเรือ เมื่อวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2339 โดยฯ ได้ลงลายพระ
ราชหัตถเลขาในสมุดเย่ียมโรงเรียนนายเรือ เป็นข้อความประวัติศาสตร์ว่า“วันท่ี 20 พฤศจิกายน รัตนโกสินทร์
ศก 124 เราจุฬาลงกรณ์ ได้มาเปิดโรงเรียนนี้ มีความปล้ืมใจซึ่งได้เห็นการทหารเรือมีรากหยั่งลงแล้ว จะเป็นท่ี
มั่นสืบไปในภายน่า” โดยกองทัพเรือได้ถือเอาวันนี้เป็นวันสถาปนาโรงเรียนนายเรือและวันกองทัพเรืออีกด้วย 
โดยมีการก าหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพองค์กร รร.นร.สู่ความ มั่นคง มั่นค่ัง ยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจ 
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แผนภาพที่ 2 แนวทางการพฒันาศกัยภาพองคก์ร รร.นร.สู่ความ มัน่คง มัน่คัง่ ยัง่ยนื ตามปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง ทีม่า : นาวาโท ผศ.ดร.อนชุา มว่งใหญ ่(anuchar2221@gmail.com) 

 
    จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่หรือท่ีรู้จักกันในช่ือว่าโรคโควิค  19 

นั้นส่งผลกระทบไปยังท่ัวโลก ท าให้เกิดวิกฤตการณ์ในด้านต่าง ๆ มากมายท่ัวโรค ท้ังในเรื่องของเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม และท่ีส าคัญคือการอยู่ร่วมกันในสถานท่ีต่าง ๆ ซึ่งเป็นเหตุให้มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
ซึ่งโรคดังกล่าวสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้โดยง่าย ท้ังมลผ่านทางอากาศ และผิวสัมผัสท่ีใช้ร่วมกันต่าง ๆ นั่น
จึงเป็นเหตุให้ต้องมีการหยุดการแพร่ระบาดของโรคนี้ โดยในระดับโลกองค์การอนามัยโลกได้เข้ามาดูแล และให้
ค าแนะน าต่าง ๆ แก่นานาประเทศรวมถึงไทย ซึ่งมีการจัดต้ังศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรน่า2019 (ศบค.) ขึ้นเพื่อดูแลและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศ 
  
 มาตรการการปอ้งกนัควบคมุโรคตดิเชือ่ไวรสัโควดิ19ของกองทพัเรอื  
 กองทัพเรือมีมาตรการในการป้องกันการควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยท่ีมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง
และมีแนวโน้มของการแพร่ระบาดท่ีอาจเข้าสู่ระยะท่ี 4 ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุขและพร. ในการป้องกันและลดโอกาสติดเช้ือหรือการเป็นพาหะแพร่เช้ือของก าลังพล
ทหารเรือ จึงให้หน่วยต่าง ๆ ด าเนินการดังนี้  โดยงดการเดินทางไปต่างประเทศของก าลังพลทุกกรณี งดการจัด
งานเล้ียงสังสรรค์งานบุญการจัดตลาดนัดและกิจกรรมอื่นท่ีเป็นการรวมตัวกันของคนหมู่มาก งดการฝึกศึกษา
อบรมประชุมสัมมนาการจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมกลุ่มเช่นการรวมแถวทหาร งดการให้บริการของสถานกีฬา
แบบสาธารณะเช่นสระว่ายน้ าห้องออกก าลังกาย งดกิจกรรมการท่องเท่ียวในพื้นท่ีหน่วยทหารและการเย่ียมชม
เรือ   หน่วยศึกษาท่ีมีนักเรียนทหารนักเรียนพยาบาลท่ีเป็นนักเรียนประจ าให้งดการปล่อยกลับไปเยี่ยม
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ภูมิล าเนาและให้งดการลากิจส่วนตัวจนกว่าจะมีการปรับลดระดับจากรัฐบาลยกเว้นมีความจ าเป็นเร่งด่วน
ส าหรับหน่วยศึกษาท่ีมีนักเรียนไปกลับให้พิจารณาใช้แนวทางการศึกษาทางไกลตามความเหมาะสมแทนและ
ก าหนดมาตรการคัดกรองและป้องกันในกรณีญาติมาเยี่ยม  งดการปล่อยทหารกองประจ าการกลับไปเยี่ยม
ภูมิล าเนาและงดการลากิจส่วนตัวจนกว่าจะมีการปรับลดระดับจากรัฐบาลยกเว้นมีความจ าเป็นเร่งด่วนก าหนด
มาตรการคัดกรองและป้องกันในกรณีญาติมาเย่ียม 
         นอกจากนั้นยังก าหนดให้หน่วยต่าง ๆ พิจารณาจัดก าลังพลในหน่วยปฏิบัติงานเป็นชุดสลับเข้ามา
ปฏิบัติงานในหน่วยโดยเน้นการท างานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและการประชุมผ่าน Tele-conference จนกว่า
สถานการณ์จะคล่ีคลายการนี้หน่วยสามารถบริหารจัดการก าลังพลชุดท างานและวันเวลาท่ีมาท างานรวมถึงการ
จัดช่วงเวลาท่ีเหล่ือมกันในการท ากิจกรรมภายในหน่วยเช่นการรับประทานอาหารหากตรวจพบว่ามีผู้สัมผัสโรค
และโอกาสติดเช้ือให้ด าเนินการ ส่งก าลังพลชุดดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการคัดกรองและเฝ้าระวังทันที    ประสาน
พร. และ วศ.ทร. ในการด าเนินการทางการแพทย์และการช าระล้าง (DECON) เข้าท าความสะอาด และรายงาน
ให ้กพ.ทร.  ทราบ 
 นอกจากนั้นยังมี มาตรการควบคุมสถานการณ์ COVID-19 ของทร. ในการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคปอดอักเสบซึ่งเกิดจากเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มเกิดการระบาดใน
วงกว้างดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ก าลังพลมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและลดความเส่ียงจากเช้ือไวรัสโคโรน่าฯ 
จึงขอให้หน่วยต่าง ๆ แถวตรวจบัญชีพลประจ าวันในเวลา 1400 ของทุกวันและหลังแถวตรวจบัญชีพลฯ ให้
ก าลังพลในสังกัดออกก าลังกายกลางแจ้งเช่นการออกก าลังกายท่ากายบริหารราชนาวีหรือการออกก าลังกาย
แบบอื่น ๆ ตามความเหมาะสมอย่างน้อยวันละ 14 นาทีโดยก าหนดให้ก าลังพลแต่ละคนมีระยะห่างระหว่างกัน
ไม่น้อยกว่า 2 เมตรในการด าเนินการตามข้างต้นให้แต่งเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน     โดยมีการเน้นย้ าถึง
มาตรการต่างๆดังนี้  
 ขั้นที่ 1 (การสกัดกั้น) จะใช้ก าลังของฝ่ายบ้านเมืองมท. ตร. อปพร. เป็นหน่วยหลักในการด าเนินการ
ดังนั้นทหารจึงไม่มีหน้าท่ีเป็นส่วนน า  
 ขั้นที่ 2 (ใช้ก าลังทหารเข้าร่วมปฏิบัติ) โดยจะใช้ก าลัง สห.ทร. ในพื้นท่ีต่าง ๆ เข้าร่วมการปฏิบัติกับ
ก าลังของฝ่ายบ้านเมืองเมื่อได้รับการร้องขอ  
 ขั้นที่ 4 (ข้ันใช้ก าลังทหารเป็นส่วนหลัก) โดยจะใช้ก าลังในลักษณะ กกล.รส. เพื่อมุ่งเน้นการคล่ีคลาย
สถานการณ์  
              นอกจากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือไ ด้ ส่ังการให้  ผู้บั ง คับบัญชาหน่วยท าความเข้าใจกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาและให้หน่วยเกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมของบุคคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลสนาม
ให้พร้อมสนับสนุนการปฏิบัติรวมท้ังจัดเตรียมก าลัง สห.ทร. ก าลังรบจากกร. นย. และ สอ.รฝ. พร้อมให้การ
สนับสนุนในขั้นที่ 2 และ 4 โดยให้มีการซักซ้อมการปฏิบัติเพื่อให้เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติต่อสถานการณ์ระดับ
ต่างๆท้ังในพื้นท่ีและเคล่ือนย้ายข้ามพื้นท่ีได้ทันที  
               ให้หน่วยก าลังรบเตรียมความพร้อมของก าลังควบคุมฝูงชนพร้อมยุทโธปกรณ์โดยต้องมีการปฏิบัติ
ตามแบบแผนท่ีถูกต้องมีการซักซ้อมขั้นตอนต่าง ๆ จนเกิดความช านาญพร้อมรับสถานการณ์ท่ีอาจจะเกิดความ
รุนแรงขึ้นได้โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติท่ีมีความนุ่มนวล แต่เด็ดขาด 
                ให้ ศปก.ทร. และศรชล. เป็นหน่วยงานหลักในการควบคุมการปฏิบัติต่าง ๆ ของ นขต.ทร. และ
หน่วยเฉพาะกิจทร. รวมท้ังกลไกของศรชล. ภาคตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมายท้ังนี้ในส่วนของการบังคับใช้
กฎหมายในห้วงการปฏิบัติตาม พ. ร. ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ นั้นให้ด าเนินการตามแบบ
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แผนของ กอ.รมน. โดย ทรภ. และหน่วยเฉพาะกิจต่าง ๆ ยังคงปฏิบัติหน้าท่ีและภารกิจ ได้แก่ การสนับสนุน
การตรวจคัดกรองผู้โดยสารท่ีเดินทางเรือทางอากาศและช่วยเหลือประชาชนต่อไป  
               ให้ศรชล. และศูนย์ PPO ด าเนินการบังคับใช้กฎหมายในกิจกรรมทางทะเลให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยรวมทั้งก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพิ่มเติมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
             ให้หน่วยต่าง ๆ ก าหนดมาตรการและเตรียมการเพื่อรองรับสถานการณ์การเกณฑ์ทหารท่ีมีความ
จ าเป็นต้องเล่ือนไปอย่างน้อย 1-4 เดือนรวมถึงก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้ทหารท่ีจะปลดประจ าการใน 
เม.ย. 24 ได้สมัครต่อกองประจ าการอีก 1 ปีเพื่อชดเชยกรณีการขาดแคลนพลทหารผลัด / 2424 ประมาณ 
3,000 นาย  
             เตรียมการสนับสนุนก าลังพลและยุทโธปกรณ์เพื่อรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือไวรัส 
COVID-19 ระดับ 4 ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ก าลังทหารอย่างเต็มรูปแบบเข้าปฏิบัตินั้นให้การวางแผนการปฏิบัติโดย
ต้องพิจารณาถึงผลกระทบท่ีจะส่งผลให้เกิดแรงต่อต้านจากประชาชน  
            ให้ยุติสถานการณ์การฝึกปัญหาท่ีบังคับการ (CPX) การฝึกทร. 24 ใน 24 มี.ค. 24 เวลา 2100 และ
ใหง้ดการฝึกภาคสนาม / ภาคทะเล (FTX) ทุกรายการเพื่อเตรียมก าลังพลและยุทโธปกรณ์ในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติของรัฐบาลได้โดยทันทีท้ังนี้ให้หน่วยเร่งรัดส่งคืนงบประมาณท่ีหมดความจ าเป็นเนื่องจากการงดการฝึก
ภาคสนาม / ภาคทะเลดังกล่าวและให้ สปช.ทร. พิจารณาปรับแผนน างบประมาณไปใช้ในรายการท่ีมีความ
จ าเป็นเร่งด่วนตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้องในโอกาสแรก โดย ให้หน่วยต่าง ๆ ยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติและ
ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกรณีมีเหตุการณ์ส าคัญให้รายงานให้ ศปก.ทร. / ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-
19 ทราบโดยทันที 
 แนวทางการด าเนนิการของโรงเรยีนนายเรอืตอ่การจัดการความเสีย่งตอ่สถานการณก์ารแพรร่ะบาด
ของโรคโควดิ 19 ตามแนวทางการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั 

    จากแนวทางของกองทัพเรือท่ีได้ปฏิบัติตามค าแนะน าและค าส่ังของรัฐบาล ในการก าหนดแนวทาง
และมาตรการป้องกัน  และแก้ปัญหาขึ้นเพื่อใช้ในองค์กร ผลกระทบดังกล่าวจึงจ าเป็นท่ีโรงเรียนนายเรือควรมี
แนวทางหรือมาตรการในการจัดการความเส่ียงต่อการเกิดโรคดังกล่าวเช่นกัน เพื่อลดผลกระทบต่อการจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนานักเรียนนายเรือ โดยต้องมีมาตรการเพื่อปกป้องดูแลและรักษาบุคลากรให้มีความ
ปลอดภัย และสามารถจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเพื่อลดผลกระทบท่ี
อาจจะเกิดขึ้น  โดยเฉพาะโรงเรียนนายเรือ (รร.นร.) ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรน่า2019 ได้เช่นกัน โดยคณะผู้ศึกษาได้มีการออกแบทางความคิดท่ีสอดคล้องและตอบสนอง
ค าส่ังจากกองทัพเรืออย่างเคร่งครัด ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง และการปฏิบัติในมาตรต่าง ๆ เพื่อก าหนดแนวทาง
มาตรการป้องกัน ฯ ส าหรับ นักเรียนนายเรือ  โดยมีการด าเนินการบริหารจัดการความเส่ียงของโรงเรียนนาย
เรือ  ต่อสถานการณ์การฯดังกล่าวไว้ 4 ด้าน  อาทิด้านการจัดการความเส่ียงด้านการบริหารจัดการก าลังพล   
ด้านการจัดการความเส่ียงด้านการส่งเสบียง  และด้านการจัดการความเส่ียงด้านการศึกษาและจัดการเรียนการ
สอน  โดยได้ออกแบบทางความคิด ดังนี้ 
 Model การบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการศกึษาของโรงเรยีนนายเรอืในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

การจัดการความเสี่ยงด้านการจัดการศึกษาและจัดการเรียนการสอน (Education RTNA covid 
Model ) 

Education RTNA covid Model  แนวทางท่ีใช้ในการจัดการศึกษาและจัดการเรียนการสอน ช่วง
สถานการณ์โควิด-19 ดังนี้ คือ การเรียนออนไลน์ การเรียนการสอนออนไลน์ )Online learning) จัดเป็น
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นวัตกรรมทางการศึกษาในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งสามารถเปล่ียนแปลงวิธีเรียนในรูปแบบเดิมๆ ให้เป็นการเรียน
ใหม่ ท่ีใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยท าการสอน นอกจากนี้ การเรียนทางไกล , การเรียนผ่านเว็บไซต์ อีกด้วย โดย
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ )Online learning) จะเป็นเรียนทางผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยอยู่ในรูปแบบ
ของคอมพิวเตอร์ เป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ บวกเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สร้างการศึกษาท่ีมี
ปฏิสัมพันธ์คุณภาพสูง โดยไม่จ าเป็นต้องเดินทาง เกิดความสะดวกและเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ทุกสถานท่ี ทุก
เวลา เป็นการสร้างการศึกษาตลอดชีวิตให้กับประชากร 
 Online study การเรียนออนไลน์ผ่าน Application Zoom , Webex  
 Teaching media ส่ือการเรียนการสอนออนไลนท่ี์มีมาตรฐานเดียวกัน 
 Before study เนื้อหาในส่วนของการเรียน เพื่อให้นักเรียนเตรียมตัวก่อนมาเรียน 
 After study เนื้อหาในห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนท่ีเรียนไม่ทันสามารถย้อนกลับมาดูใหม่ได้ 
 During study งดการเปิดapplication อื่นนอกจากการเรียนการสอน 
 Contact การติดต่อกับครูผู้สอนโดยตรง เพื่อสอบถามเนื้อหาส่วนท่ีไม่เข้าใจและสงสัย 
 Advantage online study ป้องกันการติดเช้ือจากบุคคลภายนอก สะดวก ฝึกวินัยนักเรียน 
 Check เช็คช่ือนักเรียนผ่านการเปิดกล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3 Education RTNA Model covid-19การจดัการการศกึษาในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ 
โรคโควดิ 19 (นกัเรยีนนายเรอื จริพสั เกดิชงั) 

 

http://www.grad.cas.ac.th/
mailto:grad@cas.ac.th


 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ คร้ังที่ 8 
 The 8th CAS National and International Conference 2020 (CASNIC 2020) 
                                                                                                                           1464 
   

 

    
 Website:  www.grad.cas.ac.th   Email:  grad@cas.ac.th   telephone:  043-246536-8 ต่อ 304 

มาตรการ Education RTNA Model covid-19 จะช่วยป้องการการติดโรคโดยเน้นเป็นการเรียนการ
สอน ออนไลน์ท้ังหมด โดยผ่านท้ัง 8 หัวข้อคือ Online study , Teaching media , before study , after 
study ,During study , contact , Advantage online study , check ด้วยรูปแบบขั้นตอนดังกล่าวเช่ือว่าจะ
เป็นรูปแบบหนึ่งในการวางแผนนโยบายการเรียน เพื่อตอบสนองต่อเหตุการการแพร่ระบาดของโรคท่ีเกิดขึ้นใน
ปัจจุบัน และจะเป็นตัวแบบของการจัดการแผนการส่งเสบียงในสภาวะเส่ียงต่อโรคระบาดในอนาคต 
 
2.บทสรุป 
           โรงเรียนนายเรือ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ท่ีมีหน้าท่ีผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลัก
ให้กับหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพเรือ โรงเรียนนายเรือได้มีการตอบสนองค าส่ังจากกองทัพเรืออย่างเคร่งครัด ใน
ส่วนท่ีเกี่ยวข้อง และการปฏิบัติในมาตรต่าง ๆ ซึ่งส่วนท่ีเกี่ยวข้องในส่วนแรกนั่นคือ การตอบสนองมาตรการ
ขั้นต้น  จากมาตรการป้องกันการควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรับกองทัพเรือ( ทร.)  
โดยมีการด าเนินการจัดการความเส่ียงต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตามนโยบายดังกล่าวไว้ 
4 ด้านตามโมเดลในการจัดการความเส่ียง ฯ ท่ีได้ออกแบบขึ้น กิจกรรมดังกล่าวฯ มีความส าคัญและมีความ
จ าเป็นในการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กรของโรงเรียนนายเรือเป็นอย่างยิ่ง จาการศึกษาพบว่าโรงเรียน
นายเรือควรมีการพิจารณาทบทวนและพิจารณาด าเนินการดังนี้  
 
3.ขอ้เสนอแนะ 
 1.ผู้บริหารระดับสูงของโรงเรียนนายเรือ ควรก าหนดนโยบายและการส่งเสริมกิจกรรมการจัดการ
ความเส่ียงต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ลงในแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนนายเรือ ผ่านการส่ือสารในทุกช่องทางของโรงเรียนนายเรือเพื่อสร้าง
ความตระหนักรู้ให้กับบุคลากรทุกระดับช้ัน และถือเป็นนโยบายท่ีส าคัญเร่งด่วน 
 2.โรงเรียนนายเรือควรส่งเสริมกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรโรงเรียนนายเรือในการ
ร่วมในกิจกรรมการป้องกันเชิงรุกและการป้องกันเชิงพัฒนาเพื่อลดความเส่ียงต่อสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  ตลอดจนการส่งเสริม
สภาพแวดล้อมเพื่อการส่งเสริมการพัฒนา กาย จิต สังคม และปัญญา อย่างถูกสุขอนามัย ให้กับบุคลากรในทุก
ระดับช้ัน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างยั่งยืน 
 4.ควรมีกิจกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในโรงเรียนนายเรือแล้วน ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้และขยายผลเพื่อน ามาสู่การปรับปรุง สร้าง
สุขลักษณะท่ีดีสร้างความผาสุกให้กับบุคลากรของโรงเรียนนายเรือ ผ่านวิทีการแลกเปล่ียนเรียนรู้  น ามาจัดการ
การเรียนรู้ ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่าง
ยั่งยืน ร่วมกัน 
 3.ควรมีการจัดท าแผนพัฒนาการเรียนรู้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
อย่างยั่งยืน แผนการฝึกอบรมฯ  ตลอดจนการติดตามและประเมินผลบุคลากรหลังจากการผ่านการอบรมให้
เกิดความเป็นรูปธรรม แล้วน าผลการด าเนินงานดังกล่าวมาวิเคราะห์เพื่อน ามาวางแผนคาดการณ์เพื่อหา
แนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างยั่งยืนเพื่อน ามาสู่การแก้ไขปรับปรุง
การด าเนินงานในหมวดอื่น ๆ ให้มีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างเป็นรูปธรรม 
 4.ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียนนายเรือเพื่อสนับสนุนข้อมูลฯการแก้ไขปัญหาการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างยั่งยืน ตลอดจนมีการจัดรูปแบบของระบบสารสนเทศให้เกิดความพร้อมใช้
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ในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนนายเรือเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 
19 อย่างเป็นรูปธรรม โดยก าหนดกรอบทิศทางในการพัฒนาระบบฯให้มีความชัดเจนเด่นชัดมีทิศทางและมีการ
ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนนายเรือเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของโ รงเรียนนายเรือ 
ดังกล่าว 
 6.การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนายเรือควรเน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้  ท่ีเน้นฝึก
กระบวนการคิด ให้นักเรียนนายเรือได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติมากกว่าการฟัง  บรรยายเพียงอย่างเดียว 
ผู้สอนควรมีการก าหนดประเด็นหรือหัวข้อ พร้อมท้ังให้แหล่งข้อมูล นักเรียนนายเรือไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ล่วงหน้า เมื่อมาเรียนในห้อง เป็นการอภิปราย ถกแถลง และแลกเปล่ียนความคิดเห็น โดยสามารถดูจากการ
แสดงความคิดเห็น การท ากิจกรรม ระหว่างเรียน การท าแบบฝึก การสรุปการเรียนรู้ เช่น Mind Map เป็นต้น 
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