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๑. ผู้น า/ผู้บริหารด้านการจัดการความรู ้
๑.๑ การก าหนดนโยบายการจัดการความรู้ การทบทวนและสรุปบทเรียนผลการด าเนินงาน

ตามภารกิจ เพ่ือแสวงหาแนวทาง/วิธีการในการปรับปรุงการท างานของหน่วย 
             วิสัยทัศน์ รร.นร. “เป็นสถำบันผลิตนำยทหำรเรือที่มีควำมเป็นเลิศในภูมิภำคอำเซียน” ถ่ำยทอดสู่
วิสัยทัศน์กำรจัดกำรควำมรู้คือ “กำรเป็นสถำบันแห่งกำรเรียนรู้” มีเป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ ได้แก่ ๑) พัฒนำ
ศักยภำพบุคลำกรด้ำนควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน และกำรสร้ำงกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศ  ๒) 
พัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำน และ ๓) พัฒนำคลังควำมรู้ให้บุคลำกรสำมำรถเข้ำถึงได้ทุกที่ทุกเวลำ   โดย รอง 
ผบ.รร.นร.(๑) ได้รับมอบอ ำนำจให้เป็นประธำนคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรฐำนควำมรู้ รร.นร. ( CKO) 
ประกอบด้วย หน.นขต.รร.นร. ก ำหนดนโยบำย ทิศทำงกำรจัดกำรควำมรู้ และจัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ของ 
รร.นร. ตำมแผนแม่บทกำรจัดกำรควำมรู้ ของ ทร. และ ระบบรำชกำร ๔.๐ มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดของแผนฯ เพ่ือ
กำรควบคุม ติดตำมกำรด ำเนินงำน  

  อย่ำงไรก็ดี กำรคัดเลือกขอบเขตกำรจัดกำรควำมรู้ในปีนี้ เป็นผลจำกนโยบำยกำรขับเคลื่อนนวัตกรรม
และงำนวิจัยเมื่อปี ๖๓ (ตอบสนองประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ เป็นเลิศในกำรบริหำรจัดกำร กำรศึกษำ และกำร
ปกครองบังคับบัญชำ เป้ำประสงค์ท่ี ๑๔ ผู้บริหำรและก ำลังพลมีขีดสมรรถนะสูง และมีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน)  
มีกำรจัดตั้ง คลินิกวิจัย โดยคณะกรรมกำรวิจัย รร.นร. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกำรส่งเสริมให้อำจำรย์
ท ำงำนวิจัย โดยวิเครำะห์ประเด็นปัญหำต่ำง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรท ำงำนวิจัย และแรงจูงใจต่ำง ๆ จึงมีกำร
จัดกำรควำมรู้ เทคนิคกำรเขียนโครงกำรวิจัยเพ่ือกำรขอรับทุนวิจัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ ท ำให้ใน งป.๖๔ นี้ มี
ผลงำนวิจัยและนวัตกรรมทั้งที่ด ำเนินกำรโดยคณำจำรย์ และ
คณำจำรย์ร่วมกับ นนร.จ ำนวนอย่ำงน้อย  ๑๖ ผลงำนที่ปิด
โครงกำรไปแล้วในปีนี้ 

  นอกจำกนั้น สืบเนื่องจำกกำรเกิดสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ ๒๐๑๙ (COVID -19) เมื่อ ๒ ปีที่ผ่ำนมำ 
ส่งผลกระทบต่อภำรกิจของ รร.นร. โดยตรง  ซึ่งกำรรับมือกับ
สถำนกำรณ์เป็นไปด้วยกำรแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำ ในปีนี้  ผบ.รร.นร.
จึงได้ก ำหนดให้ท ำกำรจัดกำรควำมรู้ในงำนต่ำง ๆ โดยได้มีกำร
วิเครำะห์ผลกำรปฏิบัติงำนในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดจำกปีที่
ผ่ำนมำ และก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติที่เป็นมำตรฐำนชัดเจน  โดยมีเป้ำหมำยในกำรขับเคลื่อนกำรปฏิบัติงำนตำม
ภำรกิจให้คงประสิทธิภำพไว้ให้ได้มำกที่สุด ในขณะเดียวกัน ให้มีกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ตำมภำรกิจของหน่วย
ทั่วทั้งองค์กร และท ำกำรบันทึกควำมรู้ในเว็บไซต์กำรจัดกำรควำมรู้ของ รร.นร. เพ่ือกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกำร
น ำไปใช้อย่ำงทั่วถึง 
เอกสำรอ้ำงอิง 
๑.๑.๑ แผนยุทธศำสตร์ รร.นร. พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๗ 
๑.๑.๒ นโยบำย ผบ.รร.นร.ด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ พ.ศ.๒๕๖๔ 
๑.๑.๓ รำยงำนกำรประชุม นขต.รร.นร. 
๑.๑.๔ แผนกำรจัดกำรควำมรู้ รร.นร.ประจ ำปี งป.๖๔ 
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๑.๑.๕ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนปี งป.๖๔ 
๑.๑.๖ www.rtnakm.com 
๑.๑.๗ ค ำสั่ง รร.นร.เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรวิจัย รร.นร. 
๑.๑.๘ กำรจัดกำรควำมรู้เรื่อง เทคนิคกำรเขียนโครงกำรวิจัยเพื่อกำรขอรับทุนวิจัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
๑.๑.๙ กำรจัดกำรควำมรู้เรื่อง คู่มือกำรเขียนงำนวิจัย รร.นร. 
๑.๑.๑๐ นวัตกรรมและผลงำนวิจัยที่บันทึกในระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรควำมรู้ 
๑.๒ การสื่อสาร ถ่ายทอด ทิศทางของหน่วยงาน และแนวทางการด าเนินงานการจัดการ

ความรู้เพื่อให้บุคลากรในหน่วยได้รับรู้ เข้าใจถึงเป้าหมายและน าไปสู่การปฏิบัติ 
 กำรสื่อสำรอย่ำงเป็นทำงกำร 
 นอกจำกนโยบำย ผบ.รร.นร. ด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้แล้ว CKO ของ รร.นร. มี “สำรจำก CKO” รวมทั้ง 

กำรสื่อสำรผ่ำนกำรจัดกิจกรรมกำรประชุม และกำรอบรมต่ำง ๆ  เพ่ือกำรสื่อสำรทิศทำงกำรด ำเนินงำนของ รร.นร. 
และแนวทำงกำรปฏิบัติด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ในเชิงรุก แก่ นขต.รร.นร. และผู้ท ำหน้ำที่ KM Fa. ของ นขต.รร.นร. 
ได้รับรู้ เข้ำใจถึงเป้ำหมำย และน ำไปสู่กำรถ่ำยทอดในหน่วยย่อย เพ่ือให้มีกำรปฏิบัติได้อย่ำงครบถ้วนชัดเจนเป็นไป
ในทิศทำงเดียวกัน  

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรฐำนควำมรู้ รร.นรประจ ำปี มี รอง ผบ.รร.นร.เป็นประธำน 
ประกอบด้วย หน.นขต.รร.นร.เป็นคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร มีหน้ำที่ในกำรก ำหนดนโยบำย ทิศทำง และแผนกำร
จัดกำรควำมรู้ ของ รร.นร.  และฝ่ำยเลขำนุกำรฯ (KM Team)  มีหน้ำที่จัดกำรควำมรู้ของหน่วยงำน โดยน ำ
นโยบำยและแผนงำนจำกคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรฯ สู่กำรปฏิบัติ  

กำรสื่อสำรอย่ำงไม่เป็นทำงกำร 
 กำรใช้ช่องทำงสื่อสำร ได้แก่ ไลน์ KM รร.นร. และกำรเปิด KM Clinic ในกำรให้ค ำปรึกษำ 
เอกสำรอ้ำงอิง 
๑.๒.๑ นโยบำย ผบ.รร.นร.ด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ พ.ศ.๒๕๖๔ 
๑.๒.๒ สำรจำก CKO 
๑.๓ ส่งเสริมการจัดการความรู้ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านนโยบาย/กระบวนการ/ผลผลิต 

  รร.นร.มีนโยบำยส่งเสริมและสนับสนุนให้ก ำลังพลพัฒนำศักยภำพของตนเอง ให้มีจัดกำรควำมรู้ใน
รูปแบบของชุมชนนักปฏิบัติ สร้ำงบรรยำกำศของกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง น ำไปสู่กำรผลิต
นวัตกรรมและกำรวิจัย เกิดกระบวนกำรปฏิบัติงำนใหม่ๆ  เช่น กำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรบริหำรก ำลังพล ด้ำน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและด้ำนกำรรับ - ส่งเสบียงส ำหรับ นนร.ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส
โคโรน่ำ 2019 ตลอดจนกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ในกำรผลิตสำรป้องกันกำรแพร่ระบำด เป็นต้น ซึ่งเป็นผลผลิตจำก
งำนวิจัยที่เกิดขึ้นในช่วงของกำรแพร่ระบำดของโรค รวมทั้งได้จัดสรรงบประมำณสนับสนุนในกำรจัดซื้อโปรแกรม
ต่ำง ๆ ที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำรสอนออนไลน์ ในปีงบประมำณนี้ มีผลงำนกำรจัดกำรควำมรู้จำกชุมชนนักปฏิบัติ และ
ผลงำนวิจัยรวม ๓๔ เรื่อง 

  นอกจำกนั้น ยังให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงคุณค่ำให้แก่ตนเอง มีควำมภำคภูมิใจและเชื่อมั่นใน
ควำมสำมำรถของตนเอง  ส่งเสริมจุดแข็ง หรือควำมสำมำรถในเรื่องที่จะน ำมำใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และ 
รร.นร. ด้วยกำรให้มีกำรจัดกำรควำมรู้รำยบุคคลแบบอิสระ มีกำรยกย่องเชิดชูผลงำน กำรมอบรำงวัลกำรจัดกำร
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ควำมรู้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรควำมรู้ และสร้ำงวัฒนธรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ฝังในกำร
ปฏิบัติงำนปกติ  

   จำกควำมต่อเนื่องของนโยบำย ส่งผลให้ปีนี้มีผลงำนวิจัยและนวัตกรรมจ ำนวนมำก โดยผลงำนวิจัยที่
ส่งผลต่อกำรจัดกำรกระบวนกำร และผลผลิต ได้แก่ ๑) Education RTNA Model : กำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำน
กำรศึกษำและกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนนำยเรือ ตำมแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ   
๒) กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับ นนร.ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)  
๓) ระบบกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับ นนร.ในยุคสถำนกำรณ์ COVID-19  ๔) PMID Model : 
กำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรรับ/ส่งเสบียง ของโรงเรียนนำยเรือตำมแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19  ๕) กำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรรับ/ส่งเสบียง ของ 
กรม นนร.รอ.รร.นร. ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 (โดยใช้ PMID Model) ๖) QISKID Model: 
กำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรบริหำรจัดกำรก ำลังพลของโรงเรียนนำยเรือ ตำมแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19  ๗) มำตรกำรกำรป้องกันกำรติดเชื้อไวรัสโคโร
น่ำ ๒๐๑๙ (COVID-19) และ ๘. กำรพัฒนำโปรแกรมฝึกทักษะกำรสอบภำษำอังกฤษ ALC 

และมีกำรส่งนวัตกรรมเข้ำร่วมแสดงในงำนวันนักประดิษฐ์ ที่ไบเทคบำงนำ (แต่ต้องเลื่อนไปก่อนเนื่องจำก
สถำนกำรณ์ COVID-19) ได้แก่ โครงกำรอุปกรณ์ต้นแบบกำรก ำจัดน้ ำที่ปนเปื้อนในน้ ำมันดีเซล ในปีงบประมำณนี้ 
มีผลงำนวิจัยและนวัตกรรม จ ำนวน ๑๕ ผลงำน 
เอกสำรอ้ำงอิง 
๑.๓.๑ รำยงำนกำรประชุม นขต.รร.นร. 
๑.๓.๒ https://rtnakm.com/home/innovation/ 

๒. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านการจัดการความรู ้
๒.๑ กระบวนการวางแผนการจัดการความรู้ที่ตอบสนองความท้าทายบรรลุเป้าหมายของ

หน่วย การสร้างนวัตกรรม เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและมุ่งเน้นประโยชน์สุขให้กับ
ผู้รับบริการ ด้วยกระบวนการวิเคราะห์จัดท าแผนที่องค์ความรู้ทั้งระดับองค์กรและ
กระบวนงาน (KM Map: Organization & Process) ตามภารกิจหน้าที่ของหน่วย การ
คัดเลือกหัวข้อการจัดการความรู้ด้วยการประเมินสถานะความรู้ภายในหน่วย (KM 
Audit) การคัดเลือกหัวข้อการจัดการความรู้และแนวทางการจัดกิจกรรม ( KM 
Landscape) เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์/แผน
ขององค์กร 

  รร.นร.มีกำรจัดท ำแผนที่ควำมรู้เพ่ือเป็นแนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้และประกอบกำรจัดท ำแผนกำร
จัดกำรควำมรู้ในแต่ละปี วิธีกำรคัดเลือกหัวข้อกำรจัดกำรควำมรู้ รร.นร.มีแนวทำงกำรพิจำรณำดังนี้ แนวทำงที่ ๑ 
เป็นควำมรู้ที่จ ำเป็นและสนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์ของ รร.นร. แนวทำงที่ ๒ เป็นควำมรู้ที่
ส ำคัญต่อ รร.นร. เช่น ควำมรู้เกี่ยวกับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประสบกำรณ์ควำมรู้ที่สั่งสมมำ แนวทำงท่ี 
๓ เป็นปัญหำที่ รร.นร.ประสบอยู่ และสำมำรถน ำ KM มำช่วยได้ และแนวทำงที่ ๔ เป็นแนวทำงผสมกันระหว่ำง
แนวทำงที่ ๑  ๒ และ ๓ หรือจะเป็นแนวทำงอ่ืนที่ รร.นร. เห็นว่ำเหมำะสม เมื่อเลือกหัวข้อควำมรู้ได้แล้ว จึงมำ
ก ำหนดกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ลงในแผนกำรจัดกำรควำมรู้ต่อไป 

https://rtnakm.com/2021/03/09/education-rtna-model-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%87/
https://rtnakm.com/2021/03/09/education-rtna-model-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%87/
https://rtnakm.com/2021/05/27/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%99%e0%b8%b1/
https://rtnakm.com/2021/04/23/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa/
https://rtnakm.com/2021/03/09/pmid-model-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%94/
https://rtnakm.com/2021/03/09/pmid-model-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%94/
https://rtnakm.com/2021/03/09/pmid-model-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%94/
https://rtnakm.com/2021/05/22/16478/
https://rtnakm.com/2021/05/22/16478/
https://rtnakm.com/2021/03/09/qiskid-model-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%94/
https://rtnakm.com/2021/03/09/qiskid-model-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%94/
https://rtnakm.com/2021/03/09/qiskid-model-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%94/
https://rtnakm.com/2021/05/22/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%8a/
https://rtnakm.com/2021/05/22/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%8a/
https://rtnakm.com/2021/05/23/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%9d%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9/
https://rtnakm.com/home/innovation/
https://rtnakm.com/2021/05/25/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1-%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%95-%e0%b8%a3%e0%b8%a3-%e0%b8%99/
https://rtnakm.com/home/innovation/
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- ๕ - 

  และเนื่องจำกเกิดสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรน่ำ ๒๐๑๙ ตั้งแต่ปลำยปี ๖๒ ส่งผล
กระทบโดยตรงต่อกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับ นนร. จึงมีกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญ โดย ผบ.รร.นร.ให้ก ำหนดแนว
ทำงกำรบริหำรจัดกำร เพ่ือลดผลกระทบต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรพัฒนำ นนร. โดยต้องมีมำตรกำรเพ่ือ
ปกป้องดูแล และรักษำบุคลำกรให้มีควำมปลอดภัย และสำมำรถจัดกำรกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพเทียบเคียงได้
กับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมปกติ สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำลเพ่ือลดผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้นให้ได้มำก
ที่สุดเท่ำที่จะท ำได้  คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรฐำนควำมรู้ รร.นร.จึงให้บูรณำกำรนโยบำยกำรส่งเสริมนวัตกรรม
และงำนวิจัยจำกปีที่ผ่ำนมำ เข้ำกับกำรแก้ปัญหำกำรรับมือกับสถำนกำรณ์กำรระบำดของเชื้อไวรัสโคโรน่ำ ๒๐๑๙ 
โดยส่งเสริมให้อำจำรย์ผลิตผลงำนวิจัยแบบ R2R ที่สอดรับกับสถำนกำรณ์ดังกล่ำวด้วย 

 กำรวำงแผนกำรจัดกำรควำมรู้องค์ควำมรู้หลัก ปี งป.๖๔ สอดคล้องกับพันธกิจ กระบวนกำรหลัก ตัวชี้วัด
ตำมแผนยุทธศำสตร์ เชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ของ ทร. เป็นกำรบริหำรจัดกำรให้กำรปฏิบัติตำมภำรกิจของ รร.นร.
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรน่ำ ๒๐๑๙ น ำไปสู่โครงกำรวิจัย
หลำยเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรภำยใต้สถำนกำรณ์ดังกล่ำว 

๑) ผลงำนวิจัยเรื่อง Education RTNA Model : กำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรศึกษำและกำรเรียนกำร
สอนของโรงเรียนนำยเรือ ตำมแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ   เนื่องจำกในปี งป.๖๒ เกิด
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 ส่งผลกระทบต่อกำรจัดกำรศึกษำ ซึ่งขณะนั้น รร.นร.ยังไม่
มีควำมพร้อมเท่ำที่ควร ท ำให้จัดกำรเรียนออนไลน์ไม่ครบทุกชั้นปี  จึงมีกำรทบทวนและปรับปรุงแนวทำงกำร
ปฏิบัติในกรณีท่ีต้องมีกำรเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบ คือครบทุกชั้นปีหำกในปีต่อไปควำมรุนแรงของสถำนกำรณ์เพ่ิม
มำกขึ้น วัตถุประสงค์คือลดผลกระทบต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรพัฒนำ นนร. โดยต้องมีมำตรกำรเพ่ือ
ปกป้องดูแล และรักษำบุคลำกรให้มีควำมปลอดภัย และสำมำรถจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพสอดคล้องกับ
นโยบำยของรัฐบำลเพื่อลดผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้น  

รร.นร.ได้น ำผลงำนวิจัยดังกล่ำว มำใช้เป็นกรอบกำรปฏิบัติงำนของ ฝศษ.รร.นร.ในปัจจุบัน และได้จัดกำร
ควำมรู้ เรื่อง กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับ นนร.ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 
2019(COVID – 19)  และมีวิชำครูทหำรเป็นกรณีศึกษำ โดยเป็นผลงำนวิจัยเรื่อง ระบบกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับนักเรียนนำยเรือ 

๒) แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง ระบบกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับ นนร.วิชำครูทหำร ปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๓ เป็นกำรบูรณำกำรผสมผสำนโปรแกรมส ำเร็จรูป และ application ต่ำง ๆ เพ่ือให้องค์ประกอบ
ของห้องเรียนออนไลน์มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์กล่ำวคือ เนื้อหำของบทเรียน ระบบบริหำรกำรเรียนรู้ ระบบกำร
ติดต่อสื่อสำร กำรวัดและประเมินผล และกำรปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งำนระบบ  ซึ่งกำรบูรณำกำร software ที่อำจำรย์
น ำมำใช้ในวิชำครูทหำร ได้แก่ Zoom Line และ E-mail ส ำหรับกำรติดต่อสื่อสำรภำยในระบบกำรจัดกำรเรียนรู้  
และ software ที่ google classroom สนับสนุน ได้แก่ Chat Post เป็นต้น ซึ่งครูและผู้เรียนสำมำรถโต้ตอบได้
ระหว่ำงเรียน จำกกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรเรียนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก็ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดผลลัพธ์กำรเรียนรู้
เช่นเดียวกับกำรเรียนในห้องเรียนปกติ 

๓) กำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรบริหำรจัดกำรก ำลังพลของโรงเรียนนำยเรือ ตำมแนวทำงกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรน่ำ ๒๐๑๙  มีเป้ำหมำยเพ่ือ
ก ำหนดแนวทำงมำตรกำรป้องกันฯ ส ำหรับ นนร. โดยมีกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของ รร.นร. ต่อ

https://rtnakm.com/2021/03/09/education-rtna-model-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%87/
https://rtnakm.com/2021/03/09/education-rtna-model-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%87/
https://rtnakm.com/2021/05/27/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%99%e0%b8%b1/
https://rtnakm.com/2021/05/27/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%99%e0%b8%b1/
https://rtnakm.com/2021/04/23/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa/
https://rtnakm.com/2021/03/09/qiskid-model-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%94/
https://rtnakm.com/2021/03/09/qiskid-model-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%94/
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- ๖ - 

สถำนกำรณ์ฯ ดังกล่ำวในด้ำนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรบริหำรจัดกำรก ำลังพล โดยได้มีกำรน ำแนวทำงนี้เป็น
กรอบกำรปฏิบัติงำน และกำรจัดกำรควำมรู้ในปัจจุบันด้วย   

๔)  กำรบริหำรจัดกำรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรรับ/ส่งเสบียงของ รร.นร. ตำมแนวทำงกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรน่ำ ๒๐๑๙ กำรจัดกำรควำม
เสี่ยงด้ำนกำรส่งเสบียง ได้มีกำรก ำหนดตัวแบบหรือแนวทำงที่เหมำะสมในกำรพัฒนำและจัดกำรกระบวนกำรส่ง
เสบียงของ รร.นร.ให้มีประสิทธิภำพและมีควำมเป็นระบบ และได้น ำมำประยุกต์ใช้เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติในกำร
ส่งเสบียงส ำหรับ นนร.ในปัจจุบัน โดยได้มีกำรจัดกำรควำมรู้ในเรื่องดังกล่ำว 

๕) แนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง กำรพัฒนำโปรแกรมฝึกทักษะกำรสอบภำษำอังกฤษ ALC  โดยคณะผู้วิจัยได้ท ำ
ควำมเข้ำใจกับปัญหำและควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน เพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำโปรแกรมให้เหมำะสมกำรกับ
ฝึกทบทวน ออกแบบโปรแกรมให้สะดวกต่อกำรใช้งำนฝึกหัดศึกษำทบทวนด้วยตนเองได้ตลอดเวลำ  ซึ่ ง ก ำ ร
วิเครำะห์และออกแบบระบบ ผู้วิจัยได้วิเครำะห์กำรใช้งำนระบบในด้ำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้ออกแบบ
ฐำนข้อมูลเพ่ือใช้ในกำรเก็บข้อมูลของผู้ใช้งำน และออกแบบหน้ำของโปรแกรมเพ่ือรองรับกำรใช้ของผู้เข้ำใช้งำน 
ส่วนกำรออกแบบระบบเครือข่ำยและโดเมนนั้น ผู้วิจัยได้ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์โดยมีกำรปรับและตั้งค่ำระบบเครือข่ำย
โดเมนชื่อระบบว่ำienglish.rtna.ac.th ส่วนควำมปลอดภัยของระบบนั้น ผู้วิจัยได้มีแนวคิดในกำรตั้งค ำน ำหน้ำชื่อ
เว็บไซด์ให้ปลอดภัยชื่อ https เพ่ือเพ่ิมระดับควำมปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์ ในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ได้มีกำรใช้งำน 
Firewall เพ่ือเปิดพอร์ตที่ต้องกำร เช่น ๔๔๓ และปิดพอร์ตที่ไม่ได้ใช้งำน เพ่ือลดควำมเสี่ยงจำกกำรถูกโจมตีจำก
ภำยนอก  กำรพัฒนำโปรแกรม เพ่ือให้ใช้งำนได้ผ่ำนคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนั้น ผู้วิจัยมีแนวคิดกำรใช้
เทคโนโลยีโดยใช้งำนผ่ำนเว็บไซด์เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำโปรแกรม เนื่องจำกผู้ใช้สำมำรถเข้ำถึงได้ทุกที่จำก
เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต ส่วนกำรเขียนโปรแกรมได้สร้ำงโปรแกรมโดยใช้ภำษำ PHP, 
HTML และจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลกำรใช้งำนของสมำชิกผ่ำนระบบฐำนข้อมูล MySQL เมื่อพัฒนำโปรแกรม
ที่สมบูรณ์แล้วติดตั้งบนเว็บไซด์ https://ienglish.rtna.ac.th/ ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำใช้งำนโปรแกรมผ่ำนระบบกำร
ยืนยันตัวตนคือกำรกรอกข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนที่ถูกต้อง จึงจะเข้ำใช้งำนกำรฝึกทักษะโจทย์ปัญหำ
ภำษำอังกฤษได ้
 เป้ำหมำยของโครงกำรวิจัยและกำรจัดกำรควำมรู้ทั้ง ๔ หัวข้อ กระทบตัวชี้วัดตำมแผนยุทธศำสตร์ รร.นร. 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรเสริมสร้ำงขีดสมรรถนะของ นนร.ด้ำนกำรศึกษำ ปกครองบังคับบัญชำ และวิชำชีพ
ทหำรเรือ ให้ตรงตำมควำมต้องกำรของ ทร. เป้ำประสงค์ที่ ๓ นนร.มีขีดสมรรถนะตำมที่ ทร.ก ำหนด ซึ่งสำมำรถ
ตอบสนองต่อสถำนกำรณ์ฉุกเฉินได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
เอกสำรอ้ำงอิง 
๒.๑.๑ แผนยุทธศำสตร์ รร.นร. พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๗ 
๒.๑.๒ ผลงำนวิจัย เรื่อง Education RTNA Model : กำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรศึกษำและกำรเรียนกำรสอน
ของโรงเรียนนำยเรือ ตำมแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
๒.๑.๓ กำรจัดกำรควำมรู้เรื่อง  กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับ นนร.ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรน่ำ 2019 (COVID – 19)   
๒.๑.๔ ผลงำนวิจัย เรื่อง ระบบกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับ นนร. 
๒.๑.๕ ผลงำนวิจัย เรื่อง กำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรบริหำรจัดกำรก ำลังพลของโรงเรียนนำยเรือ ตำมแนวทำง
กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด - ๑๙ 

https://rtnakm.com/2021/05/23/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%9d%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9/
https://rtnakm.com/2018/05/04/%e0%b8%9c%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa/
https://rtnakm.com/2021/04/23/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa/
https://rtnakm.com/2021/03/09/qiskid-model-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%94/
https://rtnakm.com/2021/03/09/qiskid-model-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%94/
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๒.๑.๖ ผลงำนวิจัย เรื่อง กำรบริหำรจัดกำรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรรับ/ส่งเสบียงของ รร.นร. ตำมแนวทำง
กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด - ๑๙  
๒.๑.๗ ผลงำนวิจัย เรื่องกำรพัฒนำโปรแกรมฝึกทักษะกำรสอบภำษำอังกฤษ ALC 
๒.๒ วิธีการในการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้สู่ผู้ปฏิบัติให้เกิดการด าเนินการ

ทั่วถึงทัง้หน่วยงาน 
  รร.นร.มีแนวทำงกำรถ่ำยทอดแผนกำรจัดกำรควำมรู้ ๒ แนวทำง คือ ๑) เป็นทำงกำร ได้แก่ กำรประชุม

คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรฐำนควำมรู้ ซึ่งประกอบด้วย หน.นขต.รร.นร. หก. หน. ต่ำงๆ  ๒) ไม่เป็นทำงกำร  คือ
ใช้ application ไลน์ KM รร.นร.๖๔ ซึ่งประกอบด้วย KM Fa. ของ รร.นร. และกลุ่มเป้ำหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำร
ท ำ KM ในปีนี้   (กลุ่มเพ่ิงตั้งในปี ๖๔ และคำดว่ำจะคงไว้ต่อไป และจะเพ่ิมจ ำนวนสมำชิกเข้ำมำเรื่อยๆ)  
นอกจำกนั้น  ยังเผยแพร่ควำมรู้ควำมเข้ำใจผ่ำน Weblog ของ รร.นร.อีกช่องทำงหนึ่งด้วย รวมถึงกำรพยำยำมให้
สอดแทรกไปกับกำรจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมตำมแผนกำรจัดกำรควำมรู้ ซึ่งจะมีกำรสื่อสำรในประเด็นเหล่ำนี้เสมอ   
ซึ่งผลจำกกำรใช้วิธีกำรสื่อสำรที่ไม่เป็นทำงกำรหรือไม่ตรงเกินไป ท ำให้ก ำลังพลไม่รู้สึกถูกกดดัน  และมีกำรผลิตผล
งำนด้วยควำมตั้งใจดี  มีปริมำณและคุณภำพในระดับท่ีน่ำพอใจ (เกินค่ำเป้ำหมำย)  
เอกสำรอ้ำงอิง 
๒.๒.๑  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนปี งป.๖๔ 
๒.๒.๒  บทควำมกำรจัดกำรควำมรู้ของ รร.นร.แบบ ๔.๐ 
๒.๒.๓  กำรปรับกระบวนทัศน์ (paradigm shift) เพ่ือพัฒนำสู่ RTNA 4.0 
๒.๓ การติดตามและการประเมินผลตามแผนการจัดการความรู้ 

  รร.นร. มีกำรติดตำมและประเมินผลงำนกำรจัดกำรควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งจำกกำรติดตำมดังกล่ำว ท ำ
ให้ทรำบว่ำมีจ ำนวนผู้มีส่วนร่วมในวงจรกำรจัดกำรควำมรู้ของ รร.นร.ในแต่ละวัน/เดือน/ปี เป็นจ ำนวนเท่ำใด  ซึ่งดู
จำกจ ำนวนครั้งในกำร log in เข้ำมำในระบบ รวมทั้งสำมำรถนับจ ำนวนผู้เข้ำมำใช้องค์ควำมรู้ในแต่ละเรื่อง ท ำให้
สำมำรถประเมินได้ว่ำกำรจัดกำรควำมรู้ของ รร.นร.มีควำมเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลำ (ภำคผนวก) 

  ส่วนกำรติดตำมและประเมินผลตำมแผนกำรจัดกำรควำมรู้ ติดตำมโดย ผบ.รร.นร.ในกำรประชุม 
นขต.รร.นร. และกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมแผนกำรจัดกำรควำมรู้รำยไตรมำส โดย คป.งป.บก.รร.นร. เป็นกำร
กระตุ้นให้กำรจัดกำรควำมรู้เป็นไปตำมแผนฯ    

  รร.นร.ไม่ได้มีกำรปรับแผนกำรจัดกำรควำมรู้ในกรณีเกิดสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 
2019 เนื่องจำกแผนฯ มีควำมอ่อนตัว สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีผลงำนในระดับที่น่ำพอใจ 
กล่ำวคือเฉพำะในปี งป.๖๔ นับถึงปัจจุบันที่เขียนรำยงำนฉบับนี้ (๒๓ พ.ค.๖๔) มีองค์ควำมรู้ส่งเข้ำในระบบ ๔๖ 
องค์ควำมรู้ และเป็นองค์ควำมรู้ที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่ำ 2019  
จ ำนวนอย่ำงน้อย ๘ เรื่อง   
เอกสำรอ้ำงอิง (ภำคผนวก) 
๒.๓.๑ สถิติกำรใช้เว็บไซต์ 
๒.๓.๒ จ ำนวนสมำชิก และจ ำนวนเรื่องในปัจจุบัน 
๒.๓.๓ เพจที่มีกำร log in มำกท่ีสุด ๑๐ เพจแรก  

https://rtnakm.com/2021/03/09/pmid-model-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%94/
https://rtnakm.com/2021/03/09/pmid-model-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%94/
https://rtnakm.com/2021/05/23/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%9d%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9/
https://rtnakm.com/2021/05/25/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%9b%e0%b8%b5/
https://rtnakm.com/2021/03/22/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b8%a3%e0%b8%a3-2/
https://rtnakm.com/2017/07/13/paradigm-shift/


รายงานการประเมินการจัดการความรู้ด้วยตนเอง ประจ าปี งป.๖๔ 
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๓. การจัดการความรู้ที่มุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๓.๑ การน าข้อมูลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ในการก าหนดแผนการจัดการ

ความรู้ 
  ผู้รับบริกำร คือผู้รับผลผลิตของ รร.นร.คือ อร. กร. อล.ทร.  นย. พธ.ทร. และ อศ. 
  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๑. กองทัพเรือ ๒. กระทรวงกลำโหม ๓. หน่วยเฉพำะกิจทหำรมหำดเล็กรักษำ

พระองค์ ๔. นขต.ทร. ที่ไม่ใช่ผู้รับบริกำร ๕. ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ๖. ผู้ปกครองนักเรียนนำยเรือ ๗. ประชำชน
ที่เก่ียวข้อง 

  รร.นร.ได้มีกลไกและระบบกำรประเมินผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมวงรอบ ซึ่งผลกำรประเมินมักจะอยู่ใน
ระดับดีมำก อย่ำงไรก็ตำม กำรให้ควำมส ำคัญกับผู้รับบริกำรในงำนต่ำงๆ ภำยใน รร.นร. เป็นสิ่งจ ำเป็นต่อกำร
พัฒนำงำน ยกตัวอย่ำง กำรจัดกำรเรียนกำรสอน ผู้รับบริกำรคือ นนร.  งำนสอบคัดเลือก นตท.ในส่วนของ ทร. 
ผู้รับบริกำรคือผู้สมัครสอบ เป็นต้น ดังนั้นกำรให้ควำมหมำยของค ำว่ำผู้รับบริกำรในที่นี้ จึงหมำยถึงกลุ่ม
ผู้รับบริกำร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละงำน เช่น กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรในกำรจัดท ำหลักสูตร
กำรศึกษำ รร.นร.(ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.๒๕๖๓ กำรประเมินประสิทธิภำพกำรสอนของครู-อำจำรย์ (ประเมินโดย 
นนร.) กำรประเมินผลกำรฝึกอบรมหลักสูตรข้ำรำชกำรกลำโหมพลเรือนชั้นสัญญำบัตร ประจ ำปี งป.๖๔  กำร
ประเมินควำมพึงพอใจในกำรท ำสัญญำเข้ำเป็นนักเรียนนำยเรือ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔  กำรติดตำมและ
ประเมินผลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจำกโรงเรียนนำยเรือ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ (ด ำเนินกำรตำมวงรอบ) เป็นต้น 

  นอกจำกนั้น งำนวิจัยแบบ R2R ทั้งหมดของ รร.นร. ก็มีขั้นตอนของกำรรวบรวมปัญหำและควำม
ต้องกำรของผู้เกี่ยวข้อง ไม่ว่ำจะเป็นผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็ตำม 

  ในส่วนของงำนกำรจัดกำรควำมรู้ รร.นร.ให้บริกำรเว็บไซต์กำรจัดกำรควำมรู้ ผู้รับบริกำรคือก ำลังพล 
รร.นร. ซึ่งกำรปรับปรุงเว็บไซต์ก็เป็นไปตำมควำมต้องกำรของก ำลังพล รวมทั้งแนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้ที่เป็นอยู่
ในปัจจุบัน ก็เกิดจำกกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรและคุณลักษณะเฉพำะของก ำลังพล รร.นร. นอกจำกนั้น งำน
บริกำรของฝ่ำยบริกำร จะมีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรอยู่เสมอ กล่ำวโดยทั่วไปกำรให้ควำมส ำคัญ
กับผู้รับบริกำร ไม่ว่ำจะเป็นงำนใหญ่หรืองำนเล็ก อยู่ในวงจรกำรปฏิบัติงำน PDCA ซึ่งเป็นเรื่องปกติใหม่ (New 
Normal) ไปแล้ว  
เอกสำรอ้ำงอิง 
๓.๑.๑  กำรประเมินประสิทธิภำพกำรสอนของครู-อำจำรย์ (ประเมินโดย นนร.) - มคอ.๕ 
๓.๑.๒  รำยงำนกำรติดตำมและประเมินกำรประเมินคุณภำพผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
๓.๑.๓  รำยงำนกำรประเมินกำรฝึกอบรมหลักสูตรข้ำรำชกำรกลำโหมพลเรือนชั้นสัญญำบัตร 
๓.๑.๔  รำยงำนกำรส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรท ำสัญญำเข้ำเป็น นนร. ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
๓.๒ การติดตามผลลัพธ์/ความพึงพอใจที่เกิดกับผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มาจากการ

จัดการความรู้ 
  ๑) ผลกำรประเมินระบบกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับ นนร. จำกประสิทธิภำพของ

กระบวนกำร และประสิทธิภำพของผลลัพธ์ พบว่ำ ค่ำร้อยละของคะแนนเฉลี่ยประสิทธิภำพของกระบวนกำร (E1) 
มีค่ำเท่ำกับ ๘๔.๒๐ และค่ำร้อยละของประสิทธิภำพของผลลัพธ์ (E2) มีค่ำเท่ำกับ ๘๐.๒๓ สรุปได้ว่ำ ประสิทธิภำพ

https://rtnakm.com/2021/05/13/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9d%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1/
https://rtnakm.com/2021/05/13/%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b6%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%ad%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d/
https://rtnakm.com/2021/05/13/%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b6%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%ad%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d/
https://rtnakm.com/2021/05/13/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80/
https://rtnakm.com/2021/05/13/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80/
https://rtnakm.com/2021/05/13/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80/
https://rtnakm.com/2021/05/13/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9d%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1/
https://rtnakm.com/wp-content/uploads/2021/05/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99-%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A3.%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-2564.pdf
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- ๙ - 

ของระบบกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนำขึ้น มีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด (E1/E2 =  
๘๔.๒๐/๘๐.๒๓) 

   ผลกำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนก่อนและหลังใช้ระบบกำรจัดกำรเรียนรู้ ฯ พบว่ำ  คะแนน
ทดสอบหลังเรียนกับคะแนนทดสอบก่อนเรียนมีค่ำแตกต่ำงกัน  โดยคะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่ำสูงกว่ำคะแนน
ทดสอบก่อนเรียน 

   ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของ นนร.ต่อระบบกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์  นนร.มีควำม
พึงพอใจต่อระบบกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก โดยผู้ตอบแบบประเมินมี
ควำมพึงพอใจในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้ อยู่ในระดับมำก และด้ำนประสิทธิภำพกำรใช้งำนระบบ อยู่ในระดับ
มำกเช่นกัน 

   เมื่อพิจำรณำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้ พบว่ำ ผู้ตอบแบบประเมินมีควำมพึงพอใจสูงสุดในเรื่อง
ควำมเหมำะสมในกำรก ำกับติดตำมงำนในระหว่ำงกำรเรียนกำรสอน อยู่ในระดับมำก   และมีควำมพึงพอใจต่ ำสุด
ในเรื่องควำมเหมำะสมของระบบกำรวัดและประเมินผล อยู่ในระดับมำก   

   เมื่อพิจำรณำด้ำนประสิทธิภำพกำรใช้งำนระบบ พบว่ำ ผู้ตอบแบบประเมินมีควำมพึงพอใจสูงสุดในเรื่อง
ระบบกำรติดต่อสื่อสำรในระบบมีควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ   และมีควำมพึงพอใจต่ ำสุดในเรื่องควำมสะดวก
ในกำรเข้ำใช้งำนในระบบ   

   ๒)  กำรพัฒนำโปรแกรมฝึกทักษะส ำหรับกำรสอบภำษำอังกฤษ ALC (American Language Course)  
ไดศ้ึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรสอบภำษำอังกฤษ ALC ของ นนร. ก่อนและหลังกำรใช้โปรแกรม ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำร
ประเมินคุณภำพของโปรแกรมของผู้เชี่ยวชำญอยู่ในระดับดี  คะแนนผลกำรสอบภำษำอังกฤษ ALC หลังเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำก่อนเรียน   

   ๓) กำรประเมินคุณภำพผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ จำกผลงำนวิจัยพบว่ำผู้บังคับบัญชำมีควำมพึงพอใจใน
คุณภำพผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ(จ ำแนกตำมกลุ่มผู้ให้ข้อมูล) ในภำพรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด แต่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมี
ควำมพึงพอใจในคุณภำพตนเอง ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก    
   ควำมพึงพอใจในคุณภำพผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ตำมควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ พบว่ำ ผูบังคับบัญชำมี
ควำมพึงพอใจในคุณภำพผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ในภำพรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด     โดยมีควำมพึงพอใจสูงสุดด้ำน
คุณธรรม จริยธรรม อยู่ในระดับมำกท่ีสุดรองลงมำคือ ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ
อยู่ ในระดับมำกที่สุด  และมีควำมพึงพอใจต่ ำสุดด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ อยู่ในระดับมำก    
   ๔) กำรฝึกอบรมหลักสูตรข้ำรำชกำรกลำโหมพลเรือนชั้นสัญญำบัตร ผลกำรประเมินพบว่ำ ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมมีควำมพึงพอใจต่อกำรฝึกอบรมภำพรวมอยู่ในระดับมำก  โดยมีควำมพึงพอใจสูงสุดในด้ำนกำรปกครอง
บังคับบัญชำและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน อยู่ในระดับมำกที่สุด รองลงมำคือ ด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำร
ฝึกอบรม อยู่ในระดับมำกที่สุด และมีควำมพึงพอใจต่ ำสุดในด้ำนหลักสูตรกำรฝึกอบรม อยู่ในระดับมำก 
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    ๕) กำรท ำสัญญำเข้ำเป็น นนร. ได้ท ำกำรส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรท ำสัญญำเข้ำเป็น นนร. ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๔ ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย คือ ผู้ปกครอง นนร.ที่เข้ำท ำสัญญำเข้ำเป็น นนร.ประจ ำปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๔ ใน ๓ มี.ค.๖๔ จ ำนวน ๙๑ คน พบว่ำ  ๑) ผู้ปกครองมีควำมพึงพอใจในกำรท ำสัญญำฯ ในภำพรวมอยู่ใน
ระดับมำกที่สุด โดยผูปกครองมีควำมพึงพอใจในกำรท ำสัญญำฯ ทั้งกำรกรอกข้อมูลออนไลน และกำรเข้ำท ำสัญญำฯ ณ 
หอประชุมภูติอนันต รร.นร. อยู่ในระดับมำกท่ีสุด ๒) ผู้ปกครองส ่วนใหญ่ชื่นชมกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่และ
สถำนที่ในกำรท ำสัญญำ และไดแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหำในกำรท ำสัญญำเข้ำเป็น นนร.ประจ ำปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๔ คือ เนื่องจำกสถำนกำรณกำรแพรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) รอบใหม่ ท ำให้มีกำร
ปรับเปลี่ยนล ำดับกำรเขำ้ท ำสัญญำกะทันหัน ท ำให้ผู้ปกครองบำงท่ำนเตรียมตัวเกือบไมทัน (ตอบ ๑ คน) 
เอกสำรอ้ำงอิง   
๓.๑.๑  รำยงำนกำรวิจัย เรื่องระบบกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับ นนร. 
๓.๑.๒  รำยงำนกำรวิจัย เรื่องกำรพัฒนำโปรแกรมฝึกทักษะส ำหรับกำรสอบภำษำอังกฤษ ALC  
๓.๑.๓  รำยงำนกำรติดตำมและประเมินกำรประเมินคุณภำพผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
๓.๑.๔  รำยงำนกำรประเมินกำรฝึกอบรมหลักสูตรข้ำรำชกำรกลำโหมพลเรือนชั้นสัญญำบัตร 
๓.๑.๕  รำยงำนกำรส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรท ำสัญญำเข้ำเป็น นนร. ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

๔. การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู ้
๔.๑ การเลือกตัวชี้วัดที่ส าคัญของการจัดการความรู้ พิจารณาถึงความสอดคล้องไปใน

แนวทางเดียวกันกับตัวชี้วัดที่ส าคัญของหน่วย 
  รร.นร. คัดเลือกองค์ควำมรู้หลักที่น ำมำจัดกำรควำมรู้ในปี งป.๖๔ สอดคล้องกับ รร.นร. ประเด็น

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรเสริมสร้ำงขีดสมรรถนะของ นนร. ด้ำนกำรศึกษำ ปกครองบังคับบัญชำ และวิชำชีพทหำรเรือ 
ให้ตรงตำมควำมต้องกำรของ ทร. เป้ำประสงค์ที่ ๓ นนร.มีขีดสมรรถนะตำมที่ ทร.ก ำหนด ซ่ึงสำมำรถตอบสนอง
ต่อสถำนกำรณ์ฉุกเฉินได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นองค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนภำยใต้สถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 ได้แก่ เรื่อง ๑) Education RTNA Model : กำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำน
กำรศึกษำและกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนนำยเรือ ตำมแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ   
๒) กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับ นนร. ในสภำวกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID 19) ๓) 
ระบบกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับ นนร.ในยุคสถำนกำรณ์ COVID-19  ๔) PMID Model : กำร
จัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรรับ/ส่งเสบียง ของโรงเรียนนำยเรือตำมแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-๑๙  ๕) กำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรรับ/ส่งเสบียง ของ กรม 
นนร.รอ.รร.นร. ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด - ๑๙ (โดยใช้ PMID Model) ๖) QISKID Model: 
กำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรบริหำรจัดกำรก ำลังพลของโรงเรียนนำยเรือ ตำมแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด - ๑๙ และ ๗) มำตรกำรกำรป้องกันกำรติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่ำ ๒๐๑๙ (COVID-19) 

  ทั้ง ๗ เรื่องสอดคล้องตัวชี้วัดตำมแผนยุทธศำสตร์ รร.นร. ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ เป็นเลิศในกำรบริหำร
จัดกำร กำรศึกษำ และกำรปกครองบังคับบัญชำ เป้ำประสงค์ท่ี ๑๔ ผู้บริหำรและก ำลังพลมีขีดสมรรถนะสูง และมี

https://rtnakm.com/2021/04/23/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa/
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รายงานการประเมินการจัดการความรู้ด้วยตนเอง ประจ าปี งป.๖๔ 
 

 

- ๑๑ - 

แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน  ตอบสนองต่อกำรพัฒนำขีดสมรรถนะก ำลังพล และกำรตอบโต้สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  ท ำ
ให้ รร.นร.สำมำรถปฏิบัติภำรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   

  ส ำหรับกำรจัดกำรควำมรู้ ที่เป็น Good Practice ของ นขต.รร.นร. คัดเลือกจำกประเด็นที่สอดคล้องกับ
ภำรกิจหลักของหน่วย  ได้แก่ กำรบริหำรจัดกำรวิชำโครงงำนทำงวิศวกรรมไฟฟ้ำ คู่มือกำรเขียนปริญญำนิพนธ์
โครงกำรวิศวกรรมไฟฟ้ำ  คู่มือกำรเสนอขอด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรของโรงเรียนนำยเรือ  เทคนิคกำรเขียน
โครงกำรวิจัยเพ่ือกำรขอรับทุนวิจัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรปฐมนิเทศอำจำรย์ใหม่ กำรผลิตผลิตภัณฑ์ป้องกันกำร
แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) แนวทำงกำรสอบภำคพลศึกษำของบุคคลพลเรือนเข้ำ
เป็นนักเรียนเตรียมทหำรในส่วนของ กองทัพเรือ ประจ ำปี ๒๕๖๔ กำรรับและตรวจสอบหลักฐำนกำรสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ำเป็น นตท.ในส่วนของ ทร. ภำยใต้มำตรกำรป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่ำ 
2019  เทคนิคกำรใช้งำนรถดับเพลิง กำรเตรียมกำรสอนวิชำปฎิบัติกำรวงจรไฟฟ้ำ และ กำรแก้ไขปัญหำกำรใช้
คอมพิวเตอร์และกำรใช้ระบบสำรสนเทศข้ันพ้ืนฐำนโรงเรียนนำยเรือ เป็นต้น 
เอกสำรอ้ำงอิง 
๔.๑.๑ www.rtnakm.com 
๔.๒ การบ่งชี้ สร้าง แสวงหาข้อมูล/ความรู้  การก าหนดองค์ความรู้ที่ส าคัญ (Body of 
Knowledge) จากแหล่งต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากองค์กรที่มีการให้บริการคล้ายคลึงกัน (ถ้า
มี) อย่างเป็นระบบและมีจริยธรรม 

 องค์ควำมรู้หลัก และองค์ควำมรู้ของ นขต.รร.นร. ด ำเนินกำรโดยกำรแสวงหำจำกทั้ง Tacit และ Explicit 
Knowledge ร่วมกับกำรศึกษำเอกสำรจำกหน่วยงำนที่มีวัตถุประสงค์กำรด ำเนินงำนคล้ำยคลึงกัน เนื่องจำกเป็น
ผลงำนวิจัยแบบ R2R จึงมีข้ันตอนกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบวิธีวิจัย ยกตัวอย่ำงผลงำนวิจัยเรื่อง กำรจัดกำรควำม
เสี่ยงด้ำนกำรศึกษำและกำรเรียนกำรสอนของ รร.นร. ตำมแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
 แสวงหำควำมรู้จำกเอกสำรวิจัย ข้อมูลจำกองค์กำรอนำมัยโลก(ออนไลน์)  รำยกำรข่ำวนำนำชำติของบีบีซี
[ออนไลน์] กระทรวงมหำดไทย [ออนไลน์]  ส ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและรำชกิจจำนุเบกษำ ข้อก ำหนดออกตำม
ควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน [ออนไลน์]  และสัมมนำเพ่ือสกัด
ควำมรู้จำกบุคลำกรของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ เพ่ือสร้ำงแนวทำงและกระบวนกำรบริหำรจัดกำรขึ้นใหม่   

 และเรื่อง ระบบกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับ นนร.  ด ำเนินกำรโดยวิเครำะห์ปัญหำกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ของ รร.นร.ในปี ๖๒ จำกครู-อำจำรย์ และ นนร. แสวงหำควำมรู้จำกเอกสำรวิจัย  
และสัมมนำเพ่ือสกัดควำมรู้จำกบุคลำกรของหน่วยงำนที่มีควำมเชี่ยวชำญ  เพ่ือสร้ำงแนวทำงและกระบวนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ขึ้นใหม่ เป็นต้น 
เอกสำรอ้ำงอิง 
๔.๒.๑ https://rtnakm.com/home/innovation/ 
๔.๓ การใช้เคร่ืองมือการจัดการความรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกับกลุม่เป้าหมาย และแหล่ง

ความรู้ 
  เครื่องมือกำรจัดกำรควำมรู้ที่หลำกหลำยเหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำย ประกอบด้วย  ๑) กำรปฐมนิเทศ  

ระบบพ่ีเลี้ยง on the job training ส ำหรับบุคลำกรใหม่ ๒) กำรอบรมให้ควำมรู้ กำรฝึกทักษะ ชุมชนนัก
ปฏิบัติ R2R กำรสร้ำงนวัตกรรม story telling ส ำหรับผู้ปฏิบัติงำน ๓) กำร Conference case ที่มีปัญหำซับซ้อน 
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- ๑๒ - 

และต้องใช้องค์ควำมรู้จำกสหสำขำวิชำ ๔) กำรศึกษำ อบรม กำรฝึกร่วม ส ำหรับ ผู้ปฏิบัติงำนและทีมสหสำขำ
วิชำชีพ เช่น กำรฝึกภำคปฏิบัติทำงทะเลของ นนร. ๕) After action review ส ำหรับหน่วยงำนที่มีกำรฝึก และกำร
จัดกำรศึกษำ  ๖) กำรถอดควำมรู้ ส ำหรับผู้มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะ ๗) กำรวิจัย กำรสร้ำงนวัตกรรม และกำรเป็น
วิทยำกรถ่ำยทอดควำมรู้ ส ำหรับนักวิชำกำรและผู้เชี่ยวชำญ ๘) กำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรประชุม
วิชำกำร ส ำหรับผู้ปฏิบัติ ๙) กำรน ำองค์ควำมรู้ของ รร.นร.ที่ได้มำจำกกำรจัดกำร ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และพัฒนำ
นวัตกรรม ๑๐) กำรศึกษำดูงำนจำกหน่วยงำนภำยนอก ส ำหรับทีมงำนที่ปฏิบัติงำนใหม่ๆ ๑๑) กำรรับกำรประเมิน
องค์กรจำกผู้ประเมินภำยนอก ส ำหรับหน่วยงำนที่ต้องได้รับกำรประเมินตำมมำตรฐำน 
เอกสำรอ้ำงอิง 
๔.๓.๑ เครื่องมือกำรจัดกำรควำมรู้ รร.นร.  
๔.๓.๒ ตวัอย่ำง Story telling ๑ 
๔.๓.๓ ตวัอย่ำง Story Telling ๒   
๔.๓.๔ ตวัอย่ำงกำรถอดควำมรู้ 
๔.๓.๕ ตัวอย่ำง OPL 
๔.๓.๖ ตวัอย่ำง AAR 
๔.๔ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การก าหนด จ าแนก องค์ความรู้หลัก และองค์ความรู้วิกฤติ ที่

ส่งผลต่อเป้าหมายของหน่วยงาน การจัดหมวดหมู่ประเภทความรู้ KM Taxonomy 
  รร.นร.มีกำรจัดหมวดหมู่ ประเภทของควำมรู้ที่ส ำคัญ KM Taxonomy จ ำแนกเป็นควำมรู้หลัก และ

ควำมรู้ย่อย และมีกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ ตำมหมวดหมู่ที่ก ำหนด ประกอบด้วย ๑) องค์ควำมรู้ด้ำนกำรจัด 
กำรเรียนกำรสอนภำควิชำกำร จัดกำรควำมรู้เรื่อง ระบบกำรเรียนรู้ผ่ำนสื่อออนไลน์ของ นนร. ๒) กำรจัดกำรศึกษำ
ส ำหรับนักเรียนนำยเรือในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ๒) องค์
ควำมรู้ด้ำนกำรฝึกวิชำชีพทหำรเรือ กำรจัดกำรควำมรู้ เรื่อง ขั้นตอนกำรฝึกภำคปฏิบัติทำงทะเล ๓) องค์ควำมรู้
ด้ำนกำรปกครองและปลูกฝังภำวะผู้น ำ  ๔) องค์ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร จัดกำรควำมรู้เรื่อง กำรจัดกำรควำม
เสี่ยงด้ำนกำรรับ/ส่งเสบียง ของโรงเรียนนำยเรือตำมแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ใน
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19  กำรจัดกำรด้ำนกำรรับ/ส่งเสบียง ของ กรม นนร.รอ.รร.นร. ใน
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19  และกำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรบริหำรจัดกำรก ำลังพลของ 
รร.นร. ตำมแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิ ด-๑๙ 
๕) องค์ควำมรู้ด้ำนงำนสนับสนุนและบริกำรทำงวิชำกำร จัดกำรควำมรู้เรื่อง กำรเสนอขอด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำรของ รร.นร. กำรบริหำรจัดกำรวิชำโครงงำนทำงวิศวกรรมไฟฟ้ำ  เทคนิคกำรเขียนโครงกำรวิจัยเพ่ือกำร
ขอรับทุนวิจัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ  กำรวิจัยและพัฒนำกำรฝึกหัดศึกษำ (กำรวิจัยสถำบัน) เป็นต้น 

ส ำหรับควำมรู้วิกฤต หรือควำมรู้ที่อำจสูญหำยไปพร้อมผู้เกษียณอำยุ หรือย้ำยออกจำก รร.นร. นั้น รร.นร.
มีกำรถอดควำมรู้บุคลำกรเหล่ำนั้นอย่ำงต่อเนื่อง เช่น กำรถอดควำมรู้ น.ท.หญิง เต็มสุข ชื่นบำนเย็น เรื่องกำรวัด
และประเมินผลกำรศึกษำ   ถอดควำมรู้ น.ต.ธำรำ แก้วอรุณ  เรื่อง ขั้นตอนกำรปฏิบัติในกำรเข้ำร่วมแข่งขันเรือใบ
รีกัตต้ำของ รร.นร.   ถอดควำมรู้ น.อ.บุญเกิด มูลละกัน เรื่องเป็นทหำรทั้งกำยใจ ฝึกได้ใน ๓๒ วัน เป็นต้น 
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https://rtnakm.com/2021/03/08/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b2/
https://rtnakm.com/2020/10/26/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3/
https://rtnakm.com/2021/03/08/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b2/
https://rtnakm.com/2021/03/08/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b2/
https://rtnakm.com/2018/05/10/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5/
https://rtnakm.com/2018/09/13/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8-2/
https://rtnakm.com/2018/09/13/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8-2/
https://rtnakm.com/2018/03/21/%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-2/
https://rtnakm.com/2018/03/21/%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-2/
https://rtnakm.com/2018/04/26/10226/
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เอกสำรอ้ำงอิง 
๔.๔.๑ KM Taxonomy รร.นร. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำควิชำกำร 
๔.๔.๒ KM Taxonomy รร.นร. ด้ำนกำรฝึกวิชำชีพทหำรเรือ 
๔.๔.๓ KM Taxonomy รร.นร. ด้ำนกำรปกครองและปลูกฝังภำวะผู้น ำ 
๔.๔.๔ KM Taxonomy รร.นร. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
๔.๔.๕ KM Taxonomy รร.นร. ด้ำนงำนสนับสนุนและบริกำรทำงวิชำกำร 
๔.๔.๖ https://rtnakm.com/home/official-transcription/ 
๔.๕ การประมวลกลั่นกรองความรู้ 

  รร.นร.กลั่นกรองควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดกำรทุกรูปแบบ โดย ค ำนึงถึงระดับของผู้เชี่ยวชำญกับลักษณะ
ของงำน ดังนี้ องค์ควำมรู้หลักในปี ๖๔ เป็นงำนวิจัยแบบ R2R ผ่ำนกระบวนกำรคัดกรองตำมข้ันตอนมำตรฐำนของ
กำรท ำงำนโครงงำนวิจัย กล่ำวคือ กำรกลั่นกรองเบื้องต้นโดยคณะกรรมกำรวิจัย รร.นร. เสนอสภำกำรศึกษำ 
รร.นร.ตั้งคณะอนุกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติและผลงำนในเบื้องต้น และกำรกลั่นกรองเนื้อหำโดย Peer 
Review ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชำญตำมสำขำที่อยู่ในบัญชีรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิของสภำกำรศึกษำวิชำกำรทหำร เพ่ือแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมกำรประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำรของผู้ขอด ำรงต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำร  

  ส ำหรับองค์ควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำนของ นขต.รร.นร. กลั่นกรองโดยผู้ที่มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนนั้น ๆ 
โดยตรงเป็นเวลำนำน และโดยหัวหน้ำงำน ซึ่งในระบบ Weblog ได้ให้สิทธิ์ในกำรกลั่นกรอง โดยกำรแก้ไข 
ตรวจสอบองค์ควำมรู้ของผู้ใต้บังคับบัญชำได้ 
เอกสำรอ้ำงอิง 
๔.๕.๑  รำยงำนกำรประชุมสภำกำรศึกษำ รร.นร.  
๔.๕.๒  ค ำสั่ง รร.นร.เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรวิจัย รร.นร. 
๔.๕.๓  คู่มือกำรเขียนงำนวิจัย รร.นร. 
๔.๖ การเข้าถึงองค์ความรู้ มีวิธีการหรือช่องทางที่ท าให้บุคลากรเข้าถึงและน าความรู้ไปใช้

งาน 
             รร.นร.สร้ำงช่องทำงในกำรเข้ำถึงควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้ ประกอบด้วย  ๑) Face to Face 
ได้แก่ กำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งำนนำยเรือวิชำกำร กำรประชุม สัมมนำ และอบรม ๒) เอกสำร คู่มือ
กำรปฏิบัติงำนต่ำง ๆ ๓) ระบบสำรสนเทศ ได้แก่ clip video ระบบ Intranet ของ รร.นร. ๔) Website KM 
รร.นร. เอกสำร Download ต่ำง ๆ  
เอกสำรอ้ำงอิง 
๔.๖.๑ www.rtnakm.com 
๔.๗ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
            รร.นร. มีกำรใช้เครื่องมือกำรจัดกำรควำมรู้ และมีเวทีส ำหรับกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ ๑) กำรประชุม
กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ ๒) กำรประชุม นขต./ฝ่ำย/กอง/แผนก  ๓) กิจกรรม Executive Talk ทุกเช้ำวันจันทร์ โดย 
ผบ.รร.นร.เป็นประธำน ๔) KM Day ของ รร.นร. ๕) งำนนำยเรือวิชำกำร ๖) กำรเป็นวิทยำกรถ่ำยทอดควำมรู้ใน

https://rtnakm.com/home/k1tok5/k1/
https://rtnakm.com/home/k1tok5/k3/
https://rtnakm.com/home/k1tok5/k3/
https://rtnakm.com/home/k1tok5/k3/
https://rtnakm.com/home/k1tok5/k4/
https://rtnakm.com/home/k1tok5/k5/
https://rtnakm.com/home/official-transcription/
http://ndsi.rtarf.mi.th/ndsi-plan/4/64-4.1.pdf
http://ndsi.rtarf.mi.th/ndsi-plan/4/64-4.1.pdf
https://rtnakm.com/2021/05/25/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8/
https://rtnakm.com/wp-content/uploads/2021/05/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2-63.pdf
https://rtnakm.com/2018/05/15/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99/
file:///C:/Users/RTNA/Desktop/www.rtnakm.com
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หัวข้อต่ำงๆ ๗) กำรใช้เวทีเสมือน โดย Weblog ของ www.rtnakm.com ซึ่งมี chat channel ส ำหรับกำรติดต่อ 
พูดคุย และแลกเปลี่ยนควำมรู้กับเจ้ำของ Blog 
เอกสำรอ้ำงอิง 
๔.๗.๑ เครื่องมือกำรจัดกำรควำมรู้ รร.นร. 
๔.๗.๒ www.rtnakm.com 
๔.๘ การเรียนรู้การน าองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
   รร.นร.มีองค์ควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำนจ ำนวนมำก ที่ต้องมีกำรน ำมำใช้เสมอ ยกตัวอย่ำงเช่น  

 ๑) แนวทำงกำรขอด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร ของ รร.นร. น ำไปใช้กับอำจำรย์ ฝศษ.รร.นร.ที่ต้องกำรขอ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร ๒) คู่มือกำรจัดท ำวำรสำรวิชำกำร รร.นร.ด้ำนสังคมศำสตร์ มนุษยศำสตร์  และ
ศึกษำศำสตร์ ผู้ที่ใช้องค์ควำมรู้ได้แก่ กองบรรณำธิกำรวำรสำรฯ ซึ่งมีกำรเปลี่ยนแปลงประจ ำกองบรรณำธิกำร และ
บรรณำธิกำรตำมวำระกำรโยกย้ำย ดังนั้น คู่มือฯ จึงถูกน ำมำใช้และปรับปรุงตำมสถำนกำรณ์  ๓) กำรบริหำร
จัดกำรวิชำโครงงำนทำงวิศวกรรมไฟฟ้ำ ๔) คู่มือกำรเขียนปริญญำนิพนธ์โครงกำรวิศวกรรมไฟฟ้ำ ส ำหรับอำจำรย์ 
และ นนร.สำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ ๕) เทคนิคกำรเขียนโครงกำรวิจัยเพ่ือกำรขอรับทุนวิจัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ส ำหรับอำจำรย์ที่ต้องกำรขอรับทุนวิจัย  ๖) กำรปฐมนิเทศอำจำรย์ใหม่ ส ำหรับกองวิชำที่มีกำรบรรจุอำจำรย์ใหม่ 
๗) กำรผลิตผลิตภัณฑป์้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19)   ส ำหรับบุคคลทั่วไป
ที่ต้องกำรท ำผลิตภัณฑ์ เจลแอลกอฮอล์  สบู่เหลวล้ำงมือ และแอลกอฮอล์ ๗๕%   ๘)  เทคนิคกำรใช้งำน
รถดับเพลิง  ส ำหรับ จนท.ดับเพลิง ใช้ในกำรเรียนรู้กำรใช้งำนรถดับเพลิงได้อย่ำ งมีประสิทธิภำพ ๙)  กำร
เตรียมกำรสอนวิชำปฏิบัติกำรวงจรไฟฟ้ำ ส ำหรับอำจำรย์กองวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ และ ๑๐) กำรแก้ไขปัญหำกำรใช้
คอมพิวเตอร์และกำรใช้ระบบสำรสนเทศข้ันพ้ืนฐำนโรงเรียนนำยเรือ ส ำหรับบุคลำกรของ รร.นร. 

Weblog ของ รร.นร.มีระบบกำรติดตำมกำรเข้ำถึง ที่ท ำให้เรำทรำบได้ว่ำองค์ควำมรู้แต่ละเรื่องมีคนเข้ำไป
อ่ำนจ ำนวนเท่ำใด เช่น องค์ควำมรู้ที่มีกำร log in มำกที่สุดคือเรื่องกำรผูกเชือกและเงื่อน มีกำรเข้ำใช้ ๖๕,๑๕๒ 
ครั้ง  ส่วนเรื่องอ่ืน ๆ ก็มีกำร log in จ ำนวนมำก ซึ่งพอจะอนุมำนได้ว่ำมีกำรน ำองค์ควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ไม่ทำงใด
ก็ทำงหนึ่ง และจำกควำมเคลื่อนไหวของเว็บไซต์ ทั้งจ ำนวนสมำชิก จ ำนวนเรื่อง และจ ำนวนกำร hit หรือ log in 
ท ำให้เห็นว่ำกำรจัดกำรควำมรู้ของ รร.นร.มีควำมเคลื่อนไหวตลอดเวลำ และมีผู้สนใจเป็นจ ำนวนมำก 
เอกสำรอ้ำงอิง  

- ภำคผนวก 
๕. การมุ่งเน้นบุคลากรด้านการจัดการความรู ้

๕.๑ มีการก าหนดทีมงาน/คณะกรรมการ เพื่อรับผิดชอบการด าเนินการการจัดการความรู้
อย่างชัดเจน 

             รร.นร.มีกลไกกำรบริหำรจัดกำรฐำนควำมรู้ ในรูปแบบของคณะกรรมกำร ประกอบด้วย คณะกรรมกำร
อ ำนวยกำร โดยมี รอง ผบ.รร.นร.(๑) เป็นประธำน และ KM Team เป็นฝ่ำยเลขำนุกำร มี หน.นขต.รร.นร./ผู้แทน 
เป็นกรรมกำร ท ำหน้ำที่ก ำหนดนโยบำย ทิศทำง และแผนกำรจัดกำรควำมรู้ รร.นร.  ในระดับหน่วยย่อยของ 
รร.นร. มี KM Fa. ของหน่วยท ำงำนร่วมกับ KM Team ในกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรควำมรู้ของ รร.นร. 
เอกสำรอ้ำงอิง 
๕.๑.๑ ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรฐำนควำมรู้ รร.นร. 
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๕.๑.๒ ค ำสั่งแต่งตั้ง Km Facilitator ของ รร.นร.(ผู้แทนจำก นขต.รร.นร.) 
๕.๒ บุคลากรของหน่วยได้รับความรู้ และการฝึกอบรมด้านการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา

ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดการความรู้ในระดับต่าง ๆ 
             ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ (KM Team) ได้รับกำรอบรมจำกอนุกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้ ทร. 
และน ำควำมรู้ดังกล่ำวถ่ำยทอดไปยัง KM Coordinator/Facilitator ของ นขต.รร.นร. โดยในปี ๖๔ จัดกิจกรรม
กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่องกำรจัดกำรควำมรู้ของชุมชนนักปฏิบัติ กำรอบรมกำรจัดกำรควำมรู้แบบ ๔.๐ กำร
อบรมกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรควำมรู้ของ รร.นร. มีวัตถุประสงค์เพ่ือ สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับแนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้ของ ทร. ควำมเชื่อมโยงของ KM กับ PMQA บทบำทหน้ำที่ในกำรเป็นผู้
ขับเคลื่อนกำรจัดกำรควำมรู้ และท ำให้ KM Coordinator/Facilitator มีควำมคิดเชิงระบบที่จะด ำเนินกำรจัดกำร
ควำมรู้เพื่อบรรลุภำรกิจของหน่วย และเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศำสตร์ ของ รร.นร. จ ำนวนผู้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรม ประกอบด้วย KM Fa. ของ นขต.รร.นร. และก ำลังพลที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำยจ ำนวนไม่ต่ ำกว่ำ ๙๐ 
นำย  แต่เนื่องจำกเกิดสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดฯ ดังกล่ำว ท ำให้ รร.นร.ไม่สำมำรถจัดกิจกรรมกำรอบรมกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรควำมรู้ได ้แต่เนื่องจำกมีกำรกำรสอนงำนจำกผู้มีควำมรู้อยู่เดิม  ท ำให้ก ำลังพล
จ ำนวนหนึ่งสำมำรถน ำผลงำนกำรจัดกำรควำมรู้ บันทึกลงในระบบสำรสนเทศได้ ส่งผลให้ผลงำนกำรจัดกำรควำมรู้
ของ รร.นร.ในปีนี้เกินค่ำเป้ำหมำย กล่ำวคือค่ำเป้ำหมำยมีจ ำนวนองค์ควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำนที่ผ่ำนกำรกลั่นกรอง
แล้ว และบันทึกในระบบ(นับถึงวันที่ท ำกำรเขียนรำยงำน ๒๕ พ.ค.๖๔) มีจ ำนวน ๓๕ เรื่อง  
เอกสำรอ้ำงอิง 
๕.๒.๑ สรุปหัวข้อองค์ควำมรู้ทีได้บันทึกในระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรควำมรู้ ปี งป.๖๔ 
๕.๒.๒ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ของ รร.ร.ประจ ำปี งป.๖๔ (รอกำรด ำเนินกำร) 
๕.๓ มีวิธีการสนับสนุน สง่เสริม จูงใจให้บุคลากรมีส่วนร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ รวมทั้ง

การสนับสนุน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร 
    รร.นร.มีกำรส่งเสริมและสร้ำงแรงจูงใจแก่ผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ โดยกำร ยกย่อง 
ชมเชย และให้รำงวัล มีกำรจัดเวทีส ำหรับกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลำกรโดยผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญเยี่ยมชม
กำรน ำเสนอของผู้สร้ำงควำมรู้ ได้แก่ งำนนำยเรือวิชำกำรประจ ำปี กิจกรรม KM day ประจ ำปี และมหกรรมกำร
จัดกำรควำมรู้ของ ทร. (ปีนี้รอกำรด ำเนินกำร) 
เอกสำรอ้ำงอิง 
๕.๓.๑ แผนกำรจัดกำรควำมรู้ รร.นร.ประจ ำปี งป.๖๔  
๕.๓.๒ กิจกรรมกำรมอบรำงวัลกำรจัดกำรควำมรู้ ปี งป.๖๓ 
๕.๔ มีการก าหนดท าเนียบผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านที่ครอบคลุมขีดสมรรถนะหลัก 
             รร.นร.มีแนวทำงกำรจัดท ำท ำเนียบผู้เชี่ยวชำญ จ ำแนกตำมภำรกิจ และสำขำวิชำชีพ เพ่ือสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำนตำมกระบวนกำรหลักและกระบวนกำรสนับสนุนของ รร.นร. ดังนี้ CP ๑.๑ กระบวนกำรสอบคัดเลือก
บุคคลเข้ำรับกำรศึกษำ  CP ๑.๒ กำรจัดกำรศึกษำและฝึกอบรม CP ๑.๓ กระบวนกำรวัดและประเมินผล CP ๑.๔ 
กระบวนกำรเสนอผลกำรศึกษำและแต่งตั้งยศ (ขณะนี้ด ำเนินกำรได้บำงส่วน) 
    กระบวนกำรสนับสนุน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชำญด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรบริหำร และกำรพัฒนำ
คุณภำพองค์กร  
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เอกสำรอ้ำงอิง 
๕.๔.๑ กระบวนงำนหลักตำมภำรกิจของ รร.นร. 
๕.๔.๒ ท ำเนียบผู้เชี่ยวชำญ รร.นร. 

๖. การมุ่งเน้นการจัดการความรู้ ในกระบวนการปฏิบัติงาน 
๖.๑ การจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับกระบวนการหลัก (Core Process) ขององค์กร 

  องค์ควำมรู้หลัก แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ของ รร.นร. ในปี งป.๖๔ สอดคล้องกับกระบวนกำรหลักและ
กระบวนกำรสนับสนุน ดังนี้  

CP ๑.๑ กระบวนกำรสอบคัดเลือกบุคคลเข้ำรับกำรศึกษำ  
CP ๑.๒ กำรจัดกำรศึกษำและฝึกอบรม   
 CP ๑.๒.๑ กระบวนกำรพัฒนำหลักสูตร 
 CP ๑.๒.๒ กระบวนกำรจัดกำรศึกษำภำคทฤษฏี  
  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
  – ระบบกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับ นนร. 
  – กำรพัฒนำโปรแกรมฝึกทักษะกำรสอบภำษำอังกฤษ ALC 
  ด้ำนกำรพัฒนำครู-อำจำรย์ 
  – กำรปฐมนิเทศอำจำรย์ใหม ่
  – กำรเสนอขอด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
  – คู่มือกำรเขียนงำนวิจัย 
  – เทคนิคกำรเขยีนโครงกำรวิจัยเพื่อกำรขอรับทุนวิจัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 CP ๑.๒.๓  กระบวนกำรจัดกำรศึกษำภำคปฏิบัติ 
  – กระบวนกำรฝึกภำคทะเลต่ำงประเทศ 
CP ๑.๓   กระบวนกำรวัดและประเมินผล  
CP ๑.๔   กระบวนกำรเสนอผลกำรศึกษำและแต่งตั้งยศ  

เอกสำรอ้ำงอิง 
๖.๑.๑  กระบวนงำนหลักตำมภำรกิจของ รร.นร. 
๖.๒ การจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับกระบวนการสนับสนุน (Supporting Process) ของ

องค์กร 
  ๑) Education RTNA Model : กำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรศึกษำและกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียน

นำยเรือ ตำมแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  ๒) กำรจัดกำรศึกษำในสภำวกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019   ๓) PMID Model : กำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรรับ/ส่งเสบียง ของโรงเรียน
นำยเรือตำมแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด -19  
๔) กำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรรับ/ส่งเสบียง ของ กรม นนร.รอ.รร.นร. ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโค
วิด-19 (โดยใช้ PMID Model) ๕) QISKID Model: กำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรบริหำรจัดกำรก ำลังพลของ
โรงเรียนนำยเรือ ตำมแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค
โควิด-19  ๖) มำตรกำรกำรป้องกันกำรติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19)  ๗. กำรพัฒนำโปรแกรมฝึกทักษะ
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รายงานการประเมินการจัดการความรู้ด้วยตนเอง ประจ าปี งป.๖๔ 
 

 

- ๑๗ - 

กำรสอบภำษำอังกฤษ ALC และ ๘. กำรปรับปรุงเทคโนโลยีสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนจำก Face to Face เป็นกำร
ใช้ online แทน เช่น กำรประเมินประสิทธิภำพกำรสอนออนไลน์ ของกองวิชำวิศวกรรมศำสตร์ ซึ่งขยำยผลมำยัง
กองวิชำอ่ืน ๆ ด้วย สำมำรถลดเวลำกำรวิเครำะห์ผลไปได้มำกจำกเดิมที่เสมียนแต่ละกองวิชำต้องรวบรวมแบบ
ประเมินจำกอำจำรย์ทั้งหมดมำกรอกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ ซึ่งใช้เวลำนับเดือนจึงแล้วเสร็จ)   กำรรับสมัคร นตท.
ในส่วนของ ทร.ออนไลน์  กำรแนะน ำเครื่องมือกำรเรียนกำรสอนออนไลน์  และกำรประชุมออนไลน์ด้วย 
application ต่ำง ๆ  
เอกสำรอ้ำงอิง 
 - ตำม link ที่แนบ 
๖.๓ การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ที่เกดิประสิทธภิาพและคุณภาพ 

  รร.นร.มีกำรปฏิบัติงำนเชิงรุกเพ่ือเตรียมรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉินที่อำจเกิดขึ้น ด้วยกำรสร้ำงนวัตกรรมกำร
ปฏิบัติงำนใหม่ อันเป็นผลจำกงำนวิจัยแบบ R2R ได้แก่ 

  ๑) ระบบกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับ นนร. เป็นกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ มีกำรปรับปรุงมำแล้ว ๓ วงรอบตำมภำคกำรศึกษำ โดยเริ่มใช้ในภำคปลำย ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ภำคต้น 
และภำคปลำย ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ มีผลลัพธ์กำรเรียนรู้เทียบเคียงได้กับกำรสอนตำมปกติ 

  ๒) กำรพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำของ รร.นร.โดยคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรกำรศึกษำ รร.นร.  มี
กำรปรับปรุงหลักสูตรฯ เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำแห่งชำติ เรื่อง แนวทำงกำรปฏิบัตตำม
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมมำตรฐำนด ำเนินกำร
โดยคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของ รร.นร. และคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของ 
ฝศษ.รร.นร.  ซึ่งก ำหนดให้กองวิชำจัดท ำ มคอ.๓ (แผนกำรสอน) และ มคอ.๕ (กำรประเมินหลังกำรสอนตำมแผน)  
เป็นประจ ำทุกภำคกำรศึกษำ เป็นวงรอบกำรปรับปรุง 

  ๓) รร.นร.มีงำนวิจัยแบบ R2R ที่มีผลต่อกำรน ำไปใช้ในกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน ตัวอย่ำงเช่น 
 - Education RTNA Model : กำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรศึกษำและกำรเรียนกำรสอนของ รร.นร. 
ตำมแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  น ำมำใช้เป็นกรอบกำรปฏิบัติงำนของ ฝศษ.รร.นร.
ในช่วงกำรเกิดสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อโรคฯ 
 - PMID Model : กำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรรับ/ส่งเสบียง ของ รร.นร. ตำมแนวทำงกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด - 19 น ำมำใช้เป็นแนวทำงกำรรับ-
ส่งเสบียงของ กรม นนร.รอ.รร.นร. ในช่วงกำรเกิดสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อโรคฯ  
 - QISKID Model: กำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรบริหำรจัดกำรก ำลังพลของ รร.นร. ตำมแนวทำงกำร
พัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด  - 19 สำมำรถน ำมำใช้เป็น
กรอบกำรปฏิบัติด้ำนบริหำรก ำลังพลในช่วงกำรเกิดสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อโรคฯ 
 - กำรพัฒนำโปรแกรมฝึกทักษะกำรสอบภำษำอังกฤษ ALC 
 - โปรแกรมประเมินประสิทธิภำพกำรสอนของครู อำจำรย์ (ภำคผนวก) 
 - โปรแกรมกำรรับสมัคร นตท.ในส่วนของ ทร.ออนไลน์ 
 - งำนวิจัยอ่ืน ๆ จ ำนวนมำกที่เป็นผลจำกกำรปรับปรุง/พัฒนำแนวทำงกำรส่งเสริมให้ครู – อำจำรย์
ผลิตผลงำนวิจัย  
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https://rtnakm.com/2021/03/09/education-rtna-model-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%87/
https://rtnakm.com/2021/03/09/pmid-model-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%94/
https://rtnakm.com/2021/03/09/pmid-model-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%94/
https://rtnakm.com/2021/03/09/qiskid-model-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%94/
https://rtnakm.com/2021/03/09/qiskid-model-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%94/
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- ๑๘ - 

 -  ส ำหรับงำนอ่ืน ๆ โดยทั่วไป มักจะใช้ AAR เป็นเครื่องมือเพ่ือให้เกิดกำรปรับปรุงงำนในรอบต่อไป 
เป็นสิ่งที่ปฏิบัติเป็นปกติแล้ว 
 ๔. กำรจัดกำรควำมรู้ ๔.๐ ด้วยกำรใช้ Weblog 
เอกสำรอ้ำงอิง 
๖.๓.๑ กำรปรับปรุงคุณภำพกำรเรียนกำรสอนของกองวิชำคณิตศำสตร์ ฝ่ำยศึกษำ รร.นร. 
๖.๓.๒ ผลกำรประเมินประสิทธิภำพกำรสอนของครู อำจำรย์ เป็นรำยวิชำ (ประเมินโดย นนร.) 

๗. ผลลัพธ์ขององค์กรที่เกิดจากการสนับสนนุการจัดการความรู้ 
๗.๑ การบรรลุผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป็นการวัดผลด้านการให้

ความส าคัญกับผู้รับการบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้รับบริการจากการบริการส่วน
ราชการในด้านต่างๆ ได้แก่ ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพัน การเติบโตของ
โครงการที่มุ่งเน้นประโยชน์แก่กลุ่มผู้รับบริการ การสร้างสัมพันธ์และความร่วมมือ เพื่อให้
เกิดประสิทธิผลทั้งในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย ต้นทุนเพื่อการส่งมอบคุณค่าต่อ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตอบสนองเกิดความคาดหวังของผู้รับบริการ เป็น
ผลมาจากการวัดวิเคราะห์และการแบ่งปันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 

๑) ผลกำรประเมินระบบกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับ นนร. จำกประสิทธิภำพของ
กระบวนกำร และประสิทธิภำพของผลลัพธ์ พบว่ำ ค่ำร้อยละของคะแนนเฉลี่ยประสิทธิภำพของกระบวนกำร (E1) 
มีค่ำเท่ำกับ ๘๔.๒๐ และค่ำร้อยละของประสิทธิภำพของผลลัพธ์ (E2) มีค่ำเท่ำกับ ๘๐.๒๓ สรุปได้ว่ำ ประสิทธิภำพ
ของระบบกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนำขึ้น มีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด (E1/E2 = 
๘๔.๒๐/๘๐.๒๓) 

ผลกำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนก่อนและหลังใช้ระบบกำรจัดกำรเรียนรู้ ฯ พบว่ำ  คะแนน
ทดสอบหลังเรียนกับคะแนนทดสอบก่อนเรียนมีค่ำแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .๐๑ (t = ๒๑.๒๑, 
p = .๐๐) โดยคะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่ำสูงกว่ำคะแนนทดสอบก่อนเรียน (M = ๔๘.๘๗, ๒๖.๙๓, SD = ๓.๘๓, 
๗.๖๐ ตำมล ำดับ)  

ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของ นนร.ต่อระบบกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์  นนร.มีควำมพึง
พอใจต่อระบบกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก (M = ๓.๘๖, SD = ๑.๐๓) โดย
ผู้ตอบแบบประเมินมีควำมพึงพอใจในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้ อยู่ในระดับมำก (M = ๓.๙๕, SD = ๑.๐๘) 
และด้ำนประสิทธิภำพกำรใช้งำนระบบ อยู่ในระดับมำก (M = ๓.๗๖, SD = ๑.๐๙) เช่นกัน 

เมื่อพิจำรณำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้ พบว่ำ ผู้ตอบแบบประเมินมีควำมพึงพอใจสูงสุดในเรื่องควำม
เหมำะสมในกำรก ำกับติดตำมงำนในระหว่ำงกำรเรียนกำรสอน อยู่ในระดับมำก (M = ๔.๐๑, SD = ๑.๑๐) และมี
ควำมพึงพอใจต่ ำสุดในเรื่องควำมเหมำะสมของระบบกำรวัดและประเมินผล อยู่ในระดับมำก (M = ๓.๙๐, SD = 
๑.๐๘) 

เมื่อพิจำรณำด้ำนประสิทธิภำพกำรใช้งำนระบบ พบว่ำ ผู้ตอบแบบประเมินมีควำมพึงพอใจสูงสุดในเรื่อง
ระบบกำรติดต่อสื่อสำรในระบบมีควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ (M = ๓.๘๖, SD = ๑.๑๒) และมีควำมพึงพอใจ
ต่ ำสุดในเรื่องควำมสะดวกในกำรเข้ำใช้งำนในระบบ (M = ๓.๗๐, SD = ๑.๑๖) 

https://rtnakm.com/2021/05/26/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1/
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- ๑๙ - 

๒)  กำรพัฒนำโปรแกรมฝึกทักษะส ำหรับกำรสอบภำษำอังกฤษ ALC (American Language Course)  
ไดศ้ึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรสอบภำษำอังกฤษ ALC ของ นนร. ก่อนและหลังกำรใช้โปรแกรม ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำร
ประเมินคุณภำพของโปรแกรมของผู้เชี่ยวชำญอยู่ในระดับดี  คะแนนผลกำรสอบภำษำอังกฤษ ALC หลังเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำก่อนเรียน ๘๕.๔๕/๖๔.๘๕ อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ ๐.๐๕   

๓) กำรประเมินคุณภำพผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ จำกผลงำนวิจัยพบว่ำผู้บังคับบัญชำมีควำมพึงพอใจในคุณภำพ
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ(จ ำแนกตำมกลุ่มผู้ให้ข้อมูล) ในภำพรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด (M = ๔.๕๗, S.D. = ๐.๓๓) แต่
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีควำมพึงพอใจในคุณภำพตนเอง ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก (M = ๔.๓๗, S.D. = ๐.๔๕)  
 ควำมพึงพอใจในคุณภำพผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ตำมควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ พบว่ำ ผูบังคับบัญชำมี
ควำมพึงพอใจในคุณภำพผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ในภำพรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด (M = ๔.๕๗, S.D. = ๐.๓๓) โดยมี
ควำมพึงพอใจสูงสุดด้ำนคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในระดับมำกที่สุด (M = ๔.๖๙, S.D. = ๐.๓๖) รองลงมำคือ ด้ำน
ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบอยู่ในระดับมำกที่สุด (M = ๔.๖๔, S.D. = ๐.๔๑) และมี
ควำมพึงพอใจต่ ำสุดด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ อยู่ในระดับ
มำก (M = ๔.๓๙, S.D. = ๐.๔๔)  
 ๔) กำรฝึกอบรมหลักสูตรข้ำรำชกำรกลำโหมพลเรือนชั้นสัญญำบัตร ผลกำรประเมินพบว่ำ ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมมีควำมพึงพอใจต่อกำรฝึกอบรมภำพรวมอยู่ในระดับมำก  โดยมีควำมพึงพอใจสูงสุดในด้ำนกำรปกครอง
บังคับบัญชำและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน อยู่ในระดับมำก ที่สุด (M = ๔.๖๓) รองลงมำคือ ด้ำนควำมรู้ ควำม
เข้ำใจในกำรฝึกอบรม อยู่ในระดับมำกที่สุด (M = ๔.๕๗) และมีควำมพึงพอใจต่ ำสุดในด้ำนหลักสูตรกำรฝึกอบรม 
อยู่ในระดับมำก (M= ๔.๑๙) 
 ๕) กำรท ำสัญญำเข้ำเป็น นนร. ได้ท ำกำรส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรท ำสัญญำเข้ำเป็น นนร. ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๔ ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย คือ ผู้ปกครอง นนร.ที่เข้ำท ำสัญญำเข้ำเป็น นนร.ประจ ำปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๔ ใน ๓ มี.ค.๖๔ จ ำนวน ๙๑ คนพบว่ำ  ๑) ผู้ปกครองมีควำมพึงพอใจในกำรท ำสัญญำเข้ำเป็น นนร.ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๔ ในภำพรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด โดยผู้ปกครองมีควำมพึงพอใจในกำรท ำสัญญำเข้ำเป็น นนร. ทั้งกำร
กรอกข้อมูลออนไลน และกำรเข้ำท ำสัญญำ ณ หอประชุมภูติอนันต รร.นร. อยู่ในระดับมำกที่สุด ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ 
ชื่นชมกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่และสถำนที่ในกำรท ำสัญญำ และไดแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหำในกำรท ำ
สัญญำเข้ำเป็น นนร.ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ คือ เนื่องจำกสถำนกำรณกำรแพรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 
2019 (COVID-19) รอบใหม่ ท ำให้มีกำรปรับเปลี่ยนล ำดับกำรเข้ำท ำสัญญำกะทันหัน ท ำให้ผู้ปกครองบำง        
ท่ำนเตรียมตัวเกือบไมทัน (ตอบ ๑ คน)    
เอกสำรอ้ำงอิง 
๗.๑.๑  รำยงำนกำรวิจัย เรื่องระบบกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับ นนร. 
๗.๑.๒  รำยงำนกำรวิจัย เรื่องกำรพัฒนำโปรแกรมฝึกทักษะส ำหรับกำรสอบภำษำอังกฤษ ALC  
๗.๑.๓  รำยงำนกำรติดตำมและประเมินกำรประเมินคุณภำพผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
๗.๑.๔  รำยงำนกำรประเมินกำรฝึกอบรมหลักสูตรข้ำรำชกำรกลำโหมพลเรือนชั้นสัญญำบัตร 
๗.๑.๕  รำยงำนกำรส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรท ำสัญญำเข้ำเป็น นนร. ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
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https://rtnakm.com/2021/05/13/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9d%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1/
https://rtnakm.com/wp-content/uploads/2021/05/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99-%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A3.%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-2564.pdf
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- ๒๐ - 

๗.๒ การบรรลุผลลัพธ์ด้านการลดต้นทุนการสร้างนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการเป็น
การวัดความส าเร็จของการด าเนินการบรรลุเป้าหมายด้านการบริหารจัดการเพื่อการลด
ต้นทุน การสร้างนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ เป็นผลมาจากการวัดวิเคราะห์
และการแบ่งปันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 

    - 
เอกสำรอ้ำงอิง 
๗.๒.๑  - 
๗.๒.๒  - 

--------------------------------- 
คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรฐำนควำมรู้ รร.นร. 

พ.ค.๖๔ 
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- ๒๑ - 

 
 

ภำคผนวก 
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- ๒๕ - 

 


