
๑ 
รายงานผลการด าเนินงานและเกณฑ์การประเมินการจัดการความรู้ของ ทร. 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 
ชื่อหน่วย    กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ         
 
ชื่อผู้ประสานงาน   ว่าที่ น.อ.สมาน  ได้รายรัมย์    ต าแหน่ง   รองผู้อ านวยการกองวิทยาการ    
 
กอง วิทยาการ  เบอร์โทรศัพท ์  ๕๗๐๐๔      
 
โทรสาร   ๐ ๒๔๗๕ ๒๒๔๙  โทรศัพท์มือถือ  ๐๖๑ ๕๒๓ ๖๖๓๙    
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รายงานประเมินตนเองด้านการจัดการความรู้ 
 

 
 
แบบรายงานแนวปฏิบัติที่ดี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒ 
รายงานผลการจัดการความรู้ของ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
วิสัยทัศน์   “กรมอุทกศาสตร์จะเป็นหน่วยงานที่ใช้ข้อมูลเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนการปฏิบัติการ

ของกองทัพเรือด้วยการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ” 
พันธกิจ  ๑) สนับสนุนข้อมูลทางอุทกศาสตร์เพื่อการปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเรือ 
 ๒) พัฒนาการส่งก าลังบ ารุงสายงานอุทกศาสตร์ให้กับกองทัพเรืออย่างมีประสิทธิภาพ 
 และครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการ 

 ๓) ให้บริการข้อมูลเพ่ือความปลอดภัยในการเดินเรือที่มีความถูกต้องและแม่นย า 
ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลครอบคลุมพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 ๔) เสริมสร้างสมรรถนะก าลังพลให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล 

 ๕) เป็นศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ ของกองทัพเรือ 
 ๖) พัฒนาระบบงานอุทกศาสตร์ให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล (เสริมสร้างประสานความร่วมมือ 
 กับองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับงานอุทกศาสตร์และพัฒนาบุคลากร) 
 

หน้าที่ตามกฎหมาย  : กรมอุทกศาสตร์ มีหน้าที่ อ านวยการ ประสานงาน แนะน า ก ากับการ ด าเนินการ 
ให้การสนับสนุน และให้บริการด้านอุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์ อุตุนิยมวิทยา วิศวกรรมชายฝั่ง เครื่องหมายทางเรือ 
การเดินเรือ เวลามาตรฐานประเทศไทย และงานเขตแดนระหว่างประเทศ รวมทั้งการส่งก าลังพัสดุสายอุทกศาสตร์ 
สมุทรศาสตร์ และอุตุนิยมวิทยา ตลอดจนให้การฝึกและศึกษาวิจัยพัฒนาวิชาการอุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์ 
อุตุนิยมวิทยา และวิชาการอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายมีเจ้ากรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ เป็นผู้บังคับบัญชา
รับผิดชอบสมรรถนะหลักของหน่วย กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ได้ก าหนดสมรรถนะหลักของหน่วย โดยค านึงถึง
ความต้องการของหน่วย เพ่ือที่จะน ากรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้  
 ๑. ผู้น า/ผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ 
  ๑.๑ ความเชื่อมโยงการจัดการความรู้กับวิสัยทัศน์ ภารกิจ/พันธกิจของ ทร. และหน่วยงาน 
   จากวิสัยทัศน์ของ กรมอุทกศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดการความรู้ตามกรอบการพัฒนาการ
บริหารจัดการภาครัฐ ที่ก าหนดให้ส่วนราชการ มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลข้อมูลความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือ
น ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริม
และพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ กรมอุทกศาสตร์ จึงได้น าการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการบริหารองค์กร เพ่ือยกระดับ
ความพร้อมในการปฏิบัติงาน มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และนวัตกรรม โดยมีเป้าหมายให้หน่วยขึ้นตรง
ของกรมอุทกศาสตร์ เกิดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งตอบสนองยุทธศาสตร์ของ กองทัพเรือ และ
นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานในเรื่ององค์ความรู้ 



๓ 
เพ่ือให้ กรมอุทกศาสตร์ เป็นองค์กรที่สามารถปฏิบัติงานตามพันธกิจที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการ
เสริมสร้างขีดสมรรถนะหลักของกรมอุทกศาสตร์ โดยองค์ความรู้หนึ่งที่จะท าให้ กรมอุทกศาสตร์ บรรลุวิสัยทัศน์ ก็
คือการจัดการความรู้ด้านแผนที่ซึ่งจะเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการด าเนินการด้านอ่ืนๆ ดังนั้นการจัดท าแผนที่แสดง
เขตระหว่างจังหวัดทางทะเลจึงนับได้ว่าเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานที่ส่งเสริมการบรรลุวิสัยทัศน์ของ กรมอุทกศาสตร์ 
  ๑.๒ ก าหนดตัวชี้วัด/แนวทาง/วิธีการเพื่อควบคุม ก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงานด้านการ
จัดการความรู้เพื่อให้มีการด าเนินการตามแผนอย่างครบถ้วนตามเป้าหมายที่ก าหนด 
   กรมอุทกศาสตร์ ได้ส่งเสริมการจัดการความรู้ให้มีการด าเนินการที่เป็นรูปธรรมมีการก ากับ
ดูแลที่ชัดเจนจึงได้มีการแต่งตั้งให้ ผอ.กวก.กรมอุทกศาสตร์ เป็นนายทหารประสานงานการจัดการความรู้ (KM 
Coordinator) และ รองผอ.กวก.กรมอุทกศาสตร์ และ หน.วิทยากร กวก.กรมอุทกศาสตร์ เป็นผู้ส่งเสริมการ
จัดการความรู้ (KM Fa) ทั้ง ๒ นาย เป็นผู้ส่งเสริมการจัดการความรู้ของ กรมอุทกศาสตร์ ขั้นตอนและ
กระบวนการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องก ากับการจัดท าแผนการจัดการความรู้ของหน่วย เพ่ือตอบสนองตามแนว
ทางการจัดการความรู้ของกองทัพเรือที่ก าหนด โดยมีหน้าที่ในการรวบรวมความรู้ต่างๆ ภายใน กรมอุทกศาสตร์ 
และท าการเผยแพร่ผ่านเวบไซด์ของ กรมอุทกศาสตร์ 
  ๑.๓ สื่อสาร ถ่ายทอด ทิศทางของหน่วยงานและแนวทางการด าเนินงานการจัดการความรู้
เพื่อให้บุคคลในหน่วยได้รับรู้เข้าใจถึงเป้าหมายและน าไปสู่การปฏิบัติ 
  ผู้บริหารจัดการความรู้ของ กรมอุทกศาสตร์/รองเจ้ากรมกรมอุทกศาสตร์ จะเป็นผู้ก ากับ
การด าเนินการจัดการความรู้ของ กรมอุทกศาสตร์ และของหน่วยขึ้นตรง กรมอุทกศาสตร์ ด้วยตนเอง ท าให้
คณะท างานการจัดการความรู้ของ กรมอุทกศาสตร์ สามารถการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการความรู้ให้เป็นไป
ตามแนวทางการจัดการความรู้ของ ทร. โดยการประชุมและติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินตามห้วงเวลาที่เหมาะสม 

 
 

รูปภาพแสดง การประชุมเพ่ือชี้แจงทราบแนวทางการจัดการความรู้ของ ทร.ประจ าปี 

  
รูปภาพแสดงการประชุมเพ่ือติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินการจัดการวามรู้ของหน่วย 



๔ 
 ๑.๔ การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อส่งเสริมการจัดการความรู้ รวมทั้งเป็นวิทยากรให้
ความรู้ในหน่วย/หรือนอกหน่วย 
  ผู้บริหารระดับสูงของหน่วย ประกอบด้วย เจ้ากรมอุทกศาสตร์ รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ รวมถึง หัวหน้า
หน่วยขึ้นตรง กรมอุทกศาสตร์ ให้ความส าคัญต่อการจัดการความรู้ของหน่วย โดยมีรองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ (๒) เป็นประธาน
คณะกรรมการโครงการศึกษาและการจัดการความรู้ของกรมอุทกศาสตร์ โดยท าหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะท างานและผู้น าการ
จัดการความรู้ของกรมอุทกศาสตร์ (Chief Knowledge Officer : CKO) เพ่ือบริหารจัดการความรู้ และมอบนโยบายในการ
ด าเนินการจัดการความรู้ ให้ค าแนะน า และเป็นที่ปรึกษาเมื่อคณะท างานฯ ต้องการค าแนะน าวิธีในการด าเนินการในขั้นตอน
ต่าง ๆ  อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ได้ปฏิบัติเป็นแบบอย่างในการจัดการความรู้ทั้งของส่วนตน เช่นการ
รวบรวมเอกสารความรู้ต่างๆ การมีส่วนร่วมในการสอนและอบรมบุคลากรของหน่วย เป็นผู้ ติดตามและ
สอบถามและก าหนดแนวทางในการจัดการความรู้ของหน่วย 

  
รูปภาพ จก.อศ. และ รอง จก.อศ. กรุณากล่าวเปิดหลักสูตรเทคนิคกฎหมายทะเล  

 
 

รูปภาพแสดงผู้เข้ารับการอบรม โดยเป็นข้าราชการจาก ยก.ทร. สธน.ทร. ยก.ทร. อศ. และ นรข. เข้ารับการ
อบรมหลักสูตรเทคนิคกฎหมายทะเล โดยมี รอง จก.อศ. เป็นวิทยากรให้ความรู้ 

 
 ๑.๕ ก าหนดนโยบายให้มีการทบทวนและสรุปบทเรียนผลการด าเนินงานตามภารกิจ เพื่อ
แสวงหาแนวทาง/วิธีการในการปรับปรุงการท างานของหน่วย 
  ตามค าสั่งกรมอุทกศาสตร์เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการศึกษาและการจัดการ
ความรู้ของ อศ. ให้อ านาจคณะกรรมการฯ ก าหนดนโยบายและแนวทางของกรมอุทกศาสตร์ สู่การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ด้านการป้องกันประเทศและแผนพัฒนาองค์ความรู้ของหน่วยงานภายในกรมอุทกศาสตร์ ให้มี
ความสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของกรมอุทกศาสตร์ อีกทั้งให้อ านาจในการ



๕ 
พิจารณาในเรื่องอ่ืนๆ ที่จะเป็นผลดีต่อโครงการศึกษาและการจัดการความรู้ สิ่งหนึ่งที่ประจักษ์ได้อย่างชัดเจน
คือการทบทวนวิสัยทัศน์และปรับปรุงวิสัยทัศน์จากเดิม “กรมอุทกศาสตร์จะเป็นหน่วยงานอุทกศาสตร์ ที่พร้อม
สนับสนุนปฏิบัติการทางทหารทุกมิติของกองทัพเรือ ด้วยการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๔” ที่
ขาดความชัดเจนท าให้ก าลังพลเกิดความไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ เช่น “ทุกมิติ” มีการตีความว่า มิติ คือ ฟ้า บก 
อากาศ หรืออาจจะตีความได้ว่า ทุกสภาวะแวดล้อมของอากาศ ผิวน้ าและใต้น้ า เพ่ือให้เกิดความชัดเจนกรม
อุทกศาสตร์ จึงได้ทบทวนวิสัยทัศน์และได้วิสัยทัศน์ที่มีความชัดเจนยิ่งขึ้นแต่ยังคงสอดคล้องและรองรับกับ
วิสัยทัศน์ของกองทัพเรือเช่นเดิม คือ “กรมอุทกศาสตร์จะเป็นหน่วยงานที่ใช้ข้อมูลเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติการของกองทัพเรือด้วยการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ” 
 ๑.๖ ส่งเสริมการใช้เครื่องมือการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของหน่วย 
  กรมอุทกศาสตร์ ได้มอบหมายให้แผนกกรรมวิธีข้อมูล กองวิทยาการ กรมอุทกศาสตร์ 
รับผิดชอบในการด าเนินการเก่ียวกับการจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดการความรู้ของหน่วย และ
เพ่ือให้เป็นอีกช่องทางที่จะกระจายความรู้ไปอย่างกว้างขวางต่อไป นอกจากนี้ยังจัดการอบรมนายทหารจัดการ
ความรู้ของหน่วยขึ้นตรง กรมอุทกศาสตร์ เพ่ือสร้างนักจัดการความรู้ของหน่วยขึ้นตรง กรมอุทกศาสตร์ โดยมี
หัวข้อการอบรมความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศมาผลิตสื่อส าหรับเผยแพร่องค์ความรู้ของหน่วย 
 

 

เว็บไซต์ http://www.hydro.navy.mi.th/km.php เพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
 ผลการด าเนินการความรู้ของ กรมอุทกศาสตร์และเป็นอีกช่องทางกระจายความรู้ไปอย่าง
กว้างขวางโดยจากเวบไซด์ youtube มียอดผู้เข้าชมเก่ียวกับเขตทางทะเลของประเทศไทย และเขตจังหวัดทาง
ทะเลของประเทศไทยโดยมีรายละเอียดคือ 

- https://www.youtube.com/watch?v=iFJsiy_HRcE สารคดี อาณาเขตทะเลไทยซึ่ง
บรรยายโดยรองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ โดยมียอดผู้เข้าชม ณ ปัจจุบัน ๘,๗๐๖ ครั้ง 

http://www.hydro.navy.mi.th/km.php
https://www.youtube.com/watch?v=iFJsiy_HRcE


๖ 

 
   - https://www.youtube.com/watch?v=eAkIwxOy24E รายการเดินหน้าประชารัฐ 

หัวข้อ หลักการการแบ่งเขตทางทะเล ออกอากาศเมื่อ ๙ ก.พ.๕๙ ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแบ่ง
เขตระหว่างจังหวัดทางทะเลเพ่ือการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย โดยมียอดผู้เข้าชม ณ ปัจจุบัน 
๒๙๗ ครั้ง 

  
ภาพแสดงการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการแบ่งเขตระหว่างจังหวัดทางทะเลของ รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ใน

รายการเดินหน้าประชารัฐ 
 

 
ภาพแสดงการให้ความรู้เกี่ยวกับการแบ่งเขตระหว่างจังหวัดทางทะเลผ่านเวบไซด์ youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=eAkIwxOy24E


๗ 
    ๑.๗ ส่งเสริมบรรยากาศในการเรยีนรู้ ให้อิสระในการคิด การท างานเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม
ด้านนโยบาย/กระบวนการ/ผลผลิต 
     กรมอุทกศาสตร์ส่งเสริมให้เกิดการแบ่งปัน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกของ
องค์กร เช่น จัดให้มีการบรรยายความรู้ทางวิชาการกับข้าราชการด้วยกันเอง และกับหน่วยภายนอกอย่าง
ต่อเนื่อง อาทิเช่น การจัดส่งข้าราชการไปประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งภายในและต่างประเทศแล้ว จัดบรรยายเพ่ือ
แบ่งปันความรู้ในเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐาน ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ทางทะเล (Marine Spatial Data Infrastructure 
Symposium) การปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน และเรื่อง Marine Safety Information 
เป็นต้น ส่วนการประชุมหารือ แลกเปลี่ยนเรียนกับหน่วยงานสร้างแผนที่ เช่น กรมแผนที่ทหาร กรมอุทกศาสตร์ 
กองทัพเรืออินเดีย เป็นต้น 

  
รูปภาพแสดงการ บรรยายทางวชิาการเพ่ือแบ่งปันความรู้ผ่านการภายในกรมอุทกศาสตร์ 

 

  

รูปภาพแสดงการจัดการประชุมหารือ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างแผนที่กับกรมแผนที่ทหาร 
 



๘ 

  
รูปภาพแสดง การประชุมหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสวงหาความร่วมมือในงานด้านสมุทรศาสตร์ 

และอุตุนิยมวิทยาทางทะเล กับกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรืออินเดีย 
 
 ๒. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
 ๒.๑ มีวิธีการวางแผน KM ที่สอดรับกับแผนปฏิบัติราชการของหน่วย 
  นโยบายและแผนการจัดการความรู้ของกรมอุทกศาสตร์ ใช้แนวทางเช่นเดียวกันกับของ
กองทัพเรือ โดยเน้นการจัดการความรู้ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับภารกิจหลักตอบสนองต่อยุทธศาสตร์เป็นอันดับ
แรก  เพ่ือสนับสนุนการน าองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ภาย โดยภายในแผนการจัดการความรู้ประจ าปี ๖๒ ของกรม
อุทกศาสตร์ มีประเด็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น ๓ ประเด็น ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑. สร้างก าลังพลให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการความรู้ 
    กลยุทธ์ : การสร้างต้นแบบนักจัดการความรู้ของกรมอุทกศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ ที่ ๒. สร้างกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
    กลยุทธ์ : การสร้างต้นแบบและกระบวนการปฏิบัติงาน ที่เป็นเลิศ 
 ยุทธศาสตร์ ที่ ๓. สร้างศูนย์ความรู้ของ กรมอุทกศาสตร์ ผ่านระบบสารสนเทศ 
    กลยุทธ์ : ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการเผยแพร่องค์ความรู้ 
  ๒.๒ มีกระบวนการวิเคราะห์ช่องว่างทางความรู้ (Knowledge Gap) สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
   กรมอุทกศาสตร์ได้ทบทวนวิธีการที่จะท าให้บรรลุวิสัยทัศน์ โดยปัจจัยหนึ่งที่ให้ความส าคัญ
เป็นอย่างยิ่งคือองค์ความรู้ในงานด้านอุทกศาสตร์ขององค์บุคคล เนื่องจากข้อจ ากัดในการเพ่ิมบุคลากรของ
กองทัพเรือ กรมอุทกศาสตร์จะได้รับการบรรจุข้าราชการบรรจุใหม่จากพลทหารสมัครต่อ ซึ่งไม่มีความรู้ในด้าน
งานอุทกศาสตร์ เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวกรมอุทกศาสตร์จึงได้บรรจุแผนการศึกษาอุทกศาสตร์ขั้นมูลฐาน
เพ่ือเป็นการสร้างพ้ืนฐานด้านงานอุทกศาสตร์ให้กับข้าราชการที่ได้รับการบรรจุ ณ กรมอุทกศาสตร์ นอกจากนี้
การปฏิบัติราชการในแต่ละครั้ง ก็จะให้ข้าราชการที่ยังไม่มีความเชี่ยวชาญด้านงานอุทกศาสตร์ได้ออกปฏิบัติ
ราชการเพ่ือเสริมสร้างทักษะ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒.๒ 
 
 



๙ 
  ๒.๓ มีวิธีการวางแผนในการจัดการความรู้ให้บรรลุเป้าหมายของหน่วย 
   คณะกรรมการโครงการศึกษาและการจัดการความรู้ของ กรมอุทกศาสตร์ ได้ท าการประชุม
พิจารณาด าเนินการจัดท าแผนการจัดการความรู้ ประจ าปี งป.๖๒ เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติราชการ
และเพ่ือส่งเสริมการจัดการความรู้เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ ได้จัดท าแผนและเสนอขออนุมัติต่อ เจ้ ากรมอุทก
ศาสตร์ และเจ้ากรมอุทกศาสตร์ ได้กรุณาอนุมัติแผนการจัดการความรู้ของหน่วยเรียบร้อยแล้ว โดย มี
รายละเอียดตาม สิ่งที่แนบของข้อ ๒.๓ 
  ๒.๔ มีการคัดเลือกขอบเขต เป้าหมายของการจัดการความรู้ เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการการ
จัดการความรู้ ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์/แผนขององค์กร 
   ด าเนินการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับภารกิจเป็นหลัก และสอดคล้องกับหัวข้อของ
องค์การอุทกศาสตร์สากล (International Hydrographic Organization : IHO) โดยในปี ๖๒ IHO ได้ก าหนด
หัวข้อในการจัดงานวันอุทกศาสตร์โลกคือ สารสนเทศอุทกศาสตร์ เครื่องมือขับเคลื่อนศาสตร์แห่งท้องทะเล 
(Hydrographic Information Driving Marine Knowledge) นอกจากนี้กรมอุทกศาสตร์ยังพิจารณาหัวข้อที่
มิได้จ ากัดอยู่เพียงเฉพาะงานทางด้านอุทกศาสตร์เท่านั้น จากปี งป.๖๑ ได้มีการจัดการความรู้ในหัวข้อ “การ
ส ารวจเพ่ือจัดท าแผนที่สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ 
(HA/DR) ของ ทร.” ส าหรับในปี งป.๖๒ อศ. ได้พิจารณาหัวข้อการจัดการความรู้ที่ส่งผลกระทบ (Impact) ใน
ระดับที่สูงกว่า ทร. นั่นคือการจัดท าแผนที่เขตระหว่างจังหวัดทางทะเลเพ่ือรองรับ พ.ร.บ.ศรชล ตามอนุมัติ
เจ้ากรมอุทกศาสตร์ รายละเอียดตามที่แนบของ ๒.๔ 
  ๒.๕ มีวิธีการในการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการจัดการความรู้สู่ผู้ปฏิบัติให้เกิดการด าเนินการ
ทั่วถึงท้ังหน่วยงาน 
  ด าเนินการเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ผ่านทางเวบไซด์ การจัดการความรู้ของ อศ. 
ตามลิงค์ http://www.hydro.navy.mi.th/km.php การจัดท าคลังต าราแบบออนไลน์ผ่านเวบไซด์กรมอุทก
ศาสตร์ ได้แก่ http://www.hydro.navy.mi.th/Text_Book.php และการจัดท าเป็นภาพเคลื่อนไหวเผยแพร่
ผ่านทางเวบไซด์ youtube 

  ๒.๖ มีการติดตามและการประเมินผลตามแผนการจัดการความรู้ 
   จัดการประชุมคณะกรรมการโครงการศึกษาและการจัดการความรู้ของ อศ. เป็นระยะๆ เพ่ือ
ติดตามผลการด าเนินการจัดการความรู้  และโครงการศึกษาที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้การประชุมยังเป็นการ
ทบทวนแผนการจัดการความรู้อีกด้วย เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเหตุการณ์มากที่สุด ทั้งนี้หากมิได้
ท าการทบทวนแผน ก็จะเป็นการพิจารณาผลการด าเนินการตามแผนว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยหรือไม่  
รายละเอียดตามทีแ่นบ ๒.๖ 
 ๓. การจัดการความรู้ที่มุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้รับบริการ   
  ๓.๑ มีการแบ่งกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   กรมอุทกศาสตร์ จ าแนกผู้รับบริการที่ส าคัญได้แก่ เรือในกองทัพเรือ ทัพเรือภาคที่ ๑ ทัพเรือ
ภาคที่ ๒ ทัพเรือภาคที่ ๓ กองการฝึกกองเรือยุทธการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หน่วย
บัญชาการนาวิกโยธิน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ กองบัญชาการป้องกัน

http://www.hydro.navy.mi.th/km.php
http://www.hydro.navy.mi.th/Text_Book.php


๑๐ 
ชายแดนจันทบุรีและตราด หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล าแม่น้ าโขง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โรงเรียน
นายเรือ ส าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ ได้แก่ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย คณะกรรมการ
เขตแดนต่าง  ๆการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย การท่าเรือแห่งประเทศไทย บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย ส ารวจ
และผลิต จ ากัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมเจ้าท่า กรมชลประทาน ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
ประชาชนผู้อาศัยในบริเวณชายฝั่ง นักเดินเรือ เรือของทางราชการ (เว้นเรือในกองทัพเรือ) ต ารวจน้ า กรมประมง กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้ประกอบการตลาดหลักทรัพย์ ธนาคาร สถาบันการเงิน 
 ๓.๒ มีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่ตอบสนองการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ขององค์กร 
  ตามที่ พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ.๒๕๖๒ ได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเมื่อ ๙ มี.ค.๖๒ และจากเหตุการณ์การติดตั้งสิ่งลอยน้ า (Seasteading) ในน่านน้ าไทยบริเวณเขตต่อเนื่อง 
กรมอุทกศาสตร์ ได้ท าการทบทวนผู้รับบริการเพ่ิมเติมก็คือ ศรชล. จากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดในเขตต่อเนื่อง ซึ่ง
เป็นเขตสิทธิอธิปไตยของไทย ที่กฎหมายของหน่วยงานที่จะเข้าไปด าเนินการไม่สามารถด าเนินการได้ ดังนั้น
การด าเนินการจึงต้องกระท าโดยหน่วยงานที่มีอ านาจมากกว่าหน่วยงานปกติ ซึ่งก็คือ ศรชล. ซึ่งเป็นการบูรณา
การหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทะเล นอกจากนี้ ศรชล. ก็ยังมีหน่วยงานของ ทร. เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนด้วย 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓.๒ 
 ๓.๓ มีการน าข้อมูล (ข้อร้องเรียนและความต้องการ) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้รับบริการมา
ใช้เป็นข้อมูลส าคัญและน าไปปรับปรุงกระบวนการท างานเพื่อให้การบริการดีขึ้น 
  มีการจัดท าข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น ผ่านทางเวบไซด์ของกรมอุทกศาสตร์ 

 
  
  
 
 



๑๑ 
 ๓.๔ มีการติดตามผลลัพธ์/ความพึงพอใจที่เกิดกับผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มาจาก
การจัดการความรู้ 
    จัดท าแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลที่ กรมอุทกศาสตร์ จัดท าในช่วงปีที่ผ่านมามากกว่า ๑๐๐ 
ตัวอย่าง ประมาณร้อยละ ๙๘ มีความพึงพอใจต่อข้อมูลที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมอุทกศาสตร์ ตัวอย่างตาม
รายละเอียดที่แนบ ๓.๔  
 ๔. การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
  ๔.๑ การเลือกตัวชี้วัดที่ส าคัญของการจัดการความรู้ ได้พิจารณาถึงความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันกับตัวชี้วัดที่ส าคัญของหน่วย 
  กรมอุทกศาสตร์ด าเนินการบ่งชี้องค์ความรู้เริ่มจากพิจารณากระบวนงานของกรมอุทกศาสตร์
ประกอบด้วย กระบวนการหลัก เช่น กระบวนการสนับสนุนพัสดุสายอุทกศาสตร์ กระบวนการซ่อมบ ารุงพัสดุสายอุทก
ศาสตร์ กระบวนการบริการด้านแผนที่ กระบวนการบริการด้านสมุทรศาสตร์ กระบวนการบริการด้านอุตุนิยมวิทยา 
กระบวนการให้บริการข้อมูลข่าวสารในการเดินเรือ กระบวนการบริการเครื่องหมายทางเรือ กระบวนการด้านเวลา
มาตรฐานประเทศไทย และ กระบวนการพัฒนาก าลังพล ส่วนกระบวนการสนับสนุน เช่น กระบวนการจัดการด้านการ
ส ารวจความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้า/ผู้รับบริการ กระบวนการจัดการด้านการบริหารงานภายในองค์กร 
การธุรการและการสารบรรณ กระบวนการจัดการด้านงบประมาณ กระบวนการจัดการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
กระบวนการจัดการด้านการติดตามและประเมินผล กระบวนการจัดเตรียมความพร้อมเรือใช้งานอุทกศาสตร์และ
เครื่องหมายทางเรือ กระบวนการจัดการด้านสารสนเทศและฐานข้อมูลทางอุทกศาสตร์ กระบวนการประสานความ
ร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายในประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทกศาสตร์ 
เป็นต้น เพ่ือแจกแจงองค์ความรู้ออกมาให้ได้อย่างครบถ้วน 
 ๔.๒ มีการน าตัวชี้วัดของหน่วย มาวิเคราะห์เพื่อจัดการความรู้ และน าสู่การเรียนรู้ 
  จากการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ที่ผ่านมา 
กรมอุทกศาสตร์ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดท าร่างแผนที่เขตทะเลชายฝั่งของประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ง
ถือเป็นตัวชี้วัดหนึ่งของกระบวนการด้านแผนที่ กระบวนการสนับสนุน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักหนึ่งที่จะช่วยให้ กรมอุทก
ศาสตร์ บรรลุวิสัยทัศน์ ดังนั้นกรมอุทกศาสตร์ จึงได้พิจารณาด าเนินการวิเคราะห์ตัวชี้วัดของหน่วยว่า หากมีการ
พิจารณาด าเนินการจัดท าร่างแผนที่เขตระหว่างจังหวัดทางทะเลไว้รองรับงานด้านอ่ืนๆ ในเขตอธิปไตยของไทย ก็จะ
ส่งเสริมให้เกิดความพร้อมมากยิ่งขึ้น และการจัดท าร่างแผนที่เขตระหว่างจังหวัดทางทะเลก็สามารถน าไปสู่การเรียนรู้ใน
ด้านอ่ืนๆ ด้วยเช่น กฎหมายทะเล เทคนิคกฎหมายทะเล เป็นต้น 
 ๔.๓ มีการก าหนด จ าแนก องค์ความรู้ที่ส าคัญ (Body of Knowledge) ที่ส่งผลให้เป้าหมาย
ของหน่วยงานบรรลุผล 
  ปการด าเนินการจัดการความรู้ที่ผ่านมาของ กรมอุทกศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดการความรู้ไปตาม
กระบวนงานที่กล่าวมาไม่น้อยกว่า ๕๐ หัวข้อเรื่อง อาทิเช่น เรื่องการเป็นหน่วยกลางในการด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ (ระบบ e-GP) ของกรมบัญชีกลางให้เป็นตามระเบียบ การเป็นเจ้าภาพการประชุมระหว่างประเทศควบคู่
กับการปฏิบัติหน้าที่ประธานและเลขานุการในการประชุมของ กรมอุทกศาสตร์ ต้นฉบับมาตราน้ าในน่านน้ า
ไทย การขนย้ายเรือส ารวจ (โลมา) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาพแผนที่เพ่ือสนับสนุนการวางแผนทางทหาร
และการฝึก การพยากรณ์คลื่นลมในทะเล การวางแผนซ่อมบ ารุงให้เป็นไปตามแผนการใช้เรือ กรมอุทกศาสตร์ 
เปิดหลักสูตรมาตรฐานนักส ารวจอุทกศาสตร์ชั้นสัญญาบัตร กระบวนการส ารวจแผนที่ทะเล กระบวนการการ
สร้างแผนที่เดินเรือ การตั้งสถานีวัดระดับน้ าที่เกี่ยวกับการส ารวจแผนที่  กระบวนการติดตั้งและซ่อมบ ารุง
เครื่องหมายช่วยการเดินเรือ กระบวนการออกประกาศชาวเรือและประกาศค าเตือนเพ่ือการเดินเรือ การให้บริการ



๑๒ 
แผนที่ผ่าน Web Map Service การประมวลผลข้อมูลจากเครื่องหยั่งน้ าแบบมัลติบีม การหาค่ารายการน้ า การ
วิเคราะห์และพยากรณ์อากาศ การติดตั้งเสาอากาศ VHF และการเตรียมความพร้อมของเรือเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติราชการ เหล่านี้เป็นต้น โดยได้จัดท าเป็นคู่มือการปฏิบัติงานในสาขาต่างๆ เพ่ือให้องค์ความรู้ถ่ายทอดไป
ยังก าลังพลที่เข้ามาบรรจุใหม่ หรือการย้ายหมุนเวียนสับเปลี่ยน เพ่ิมขีดสมรรถนะที่จะปฏิบัติงานด้านอุทก
ศาสตร์ทดแทนกันได้อย่างต่อเนื่อง 

 
รูปภาพแสดง การเผยแพร่องค์ความรู้การใช้งานระบบให้บริการแผนที่ Web Map Service ให้กับหน่วยในกองทัพเรือ 
 
 ๔.๔ มีการก าหนดคุณลักษณะที่ส าคัญของผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ฝึกสอนภายในอย่างเป็น
ระบบ (Expertise) 
  กรมอุทกศาสตร์ ท าการก าหนดคุณลักษณะที่ส าคัญของผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ฝึกสอนภายใน โดย
การ พิจารณาบรรจุข้าราชการตามความเชี่ยวชาญ ส าหรับการเสริมสร้างความรู้ด้านองค์บุคคลแบบเฉพาะทางหน่วยขึ้น
ตรงแต่ละหน่วย จะท าการเปิดหลักสูตรของตนเองตามที่รับการอนุมัติจาก ทร. และแต่ละกองจะใช้ผู้ที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ ในด้านนั้นเป็นผู้อบรมและถ่ายทอดความรู้ ส าหรับการเสริมสร้างองค์บุคคลโดยภาพรวม จะเป็นหน้าที่ของ
กองวิทยาการ ในการบันทึกประวัติครูผู้สอนแต่ละรายวิชา เพื่อเป็นฐานข้อมูลส าหรับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๔.๔ 
 ๔.๕ มีการสร้างความรู้โดยการถอดความรู้, BP R to R (Routine to Research) หรือ
เครื่องมืออ่ืนๆ 
  การเก็บลักษณะพ้ืนท้องทะเลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานส ารวจ จ าเป็นต้องมีการเก็บตัวอย่างพ้ืนท้อง
ทะเล ซึ่งต้องใช้เวลาและความอดทนในการด าเนินการ แต่จากการที่กรมอุทกศาสตร์ได้ท าการหยั่งน้ าด้วยระบบหลายล า
คลื่น จึงได้มีการศึกษาและวิเคราะห์หาลักษณะของข้อมูลที่สะท้อนกลับมาเข้าเครื่องรับว่ามีลักษณะเช่นไร เมื่อ
เปรียบเทียบกับข้อมูลจริง ซึ่งผลการศึกษาวิจัยพบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะสามารถใช้ข้อมูลที่สะท้อนกลับมาท านาย
ลักษณะพ้ืนท้องทะเล ท าให้การเก็บตัวอย่างพ้ืนท้องทะเลสามารถท าได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น หรือการสร้างเขตระหว่าง
จังหวัดทางทะเล ก็ได้ท าการศึกษารูปแบบตัวอย่างจากแหล่งต่างๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ให้เข้ากับลักษณะชายฝั่งของ
ประเทศไทยและได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากที่สุด รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๔.๕ 
 ๔.๖ มีการจัดเก็บความรู้ ถ่ายทอดความรู้ของผู้ลาออก ผู้ย้ายข้ามสายงาน ผู้เกษียณอายุ 
อย่างเป็นระบบ 
  การจัดท าคู่มือการปฏิบัติราชการ และคู่มือการปฏิบัติงาน ได้มีการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้องค์ความรู้ในวิชาชีพนั้นๆ ไม่สูญหายไป นอกจากการจัดท าคู่มือในรูปแบบต่างๆ แล้ว กรมอุทกศาสตร์ ยังได้
จัดท าหนังสือที่ระลึก ในวาระต่างๆ เช่น วันคล้ายวันสถาปนา กรมอุทกศาสตร์ เป็นศาสตร์สาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
อศ. สามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้ด้ วยตนเองโดย กรมอุทกศาสตร์ ได้จัดเป็นคลังต าราออนไลน์ที่ เวบไซด์ 
http://www.hydro.navy.mi.th/Text_Book.php รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๔.๖ 

http://www.hydro.navy.mi.th/Text_Book.php
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 ๔.๗ มีการถ่ายทอดความรู้ภายในหน่วยอย่างเป็นระบบ ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ที่
หลากหลายเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และแหล่งความรู้ 
  กรมอุทกศาสตร์ ท าการถ่ายทอดความรู้ทั้งในรูปแบบของ บอร์ดนิทรรศการ เอกสาร ต ารา คลัง
ต าราออนไลน์ ภาพเคลื่อนไหวผ่านเวบไซด์ youtube นอกจากนี้หามีผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมจากหลักสูตรต่างๆ ทั้งใน
และต่างประเทศ กรมอุทกศาสตร์ก็จะจัดให้มีการบรรยาย เพ่ือเป็นการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับ
ข้าราชการภายในกรมอุทกศาสตร์ได้รับทราบและสามารถน าไปประยุกต์ในการปฏิบัติราชการได้ด้วย  
 ๔.๘ มีวิธีการหรือชอ่งทางที่ท าให้บุคลากรเข้าถึงและน าความรู้ไปใช้งาน 
  ด าเนินการโดยการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Line Application การติดบอร์ดประกาศ  
 ๔.๙ มีการแสวงหาข้อมูล/ความรู้จากแหล่งต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากองค์กรที่มีการ
ให้บริการคล้ายคลึงกัน (ถ้ามี) อย่างเป็นระบบและมีจริยธรรม 
  มีการจัดท าลิงค์ ผ่านทางเวบไซด์ของกรมอุทกศาสตร์ ไปยังหน่วยงานระหว่างประเทศที่กรมอุทก
ศาสตร์เป็นสมาชิกในฐานะผู้แทนประเทศ เช่น องค์การอุทกศาสตร์สากล (International Hydrographic 
Organization) สมาคมประภาคารระหว่างประเทศ (International Association of Marine Aids and 
Lighthouse Authorities) เพ่ือให้ข้าราชการสามารถติดตามวิวัฒนาการของสายงานที่ตนเองเกี่ยวข้อง นอกเหนือจาก
การประชุมตามวงรอบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๔.๙ 
 ๔.๑๐ มีการน าองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
  ความพร้อมในการจัดท าแผนที่เขตระหว่างจังหวัดทางทะเลเพ่ือรองรับ พ.ร.บ.ศรชล และกฎหมาย
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับอ านาจอธิปไตยของไทยในทะเล รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๔.๑๐ 
 
 ๕. การมุ่งเน้นบุคลากรด้านการจัดการความรู้ 
  ๕.๑ มีการก าหนดหน่วยงาน/ทีมงาน เพื่อรับผิดชอบการด าเนินการการจัดการความรู้อย่าง
ชัดเจน 
   กรมอุทกศาสตร์ ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการศึกษาและการจัดการความรู้ อศ. 
โดยมีหน้าที่ก าหนดนโยบายและแนวทางของ อศ. สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการป้องกันประเทศและ
แผนพัฒนาองค์ความรู้ภายใน อศ. ให้มีความสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ของ อศ. 
รายละเอียดตามที่แนบ ๕.๑ 
  ๕.๒ บุคลากรของหน่วยได้รับการฝึกอบรมด้านการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความรู้ ความ
เข้าใจในเรื่องการจัดการความรู้ 
   กรมอุทกศาสตร์ ส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยได้เข้ารับการอบรมด้านการจัดการความรู้
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงค าสั่งให้ข้าราชการเข้าร่วมการสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการที่ 
สปช.ทร. จัดขึ้น และจะมีการจัดท าส าเนารายงานผลการปฏิบัติราชการส่งให้ หน่วยขึ้นตรง กรมอุทกศาสตร์
รับทราบและน าไปปฏิบัติเป็นแนวทาง หรือหากมีส่วนที่จ าเป็นต้องด าเนินการเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการความรู้ เจ้ากรมอุทกศาสตร์ ก็จะกรุณาสั่งการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
 



๑๔ 
 ๕.๓ มีเครื่องมือการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ของหน่วยแก่บุคลากรในระดับต่างๆ 
รวมทั้งบุคลากรใหม่ (เช่น การปฐมนิเทศ ระบบพี่สอนน้อง การสอนงาน (Coach) แผนพัฒนารายบุคคล 
(Individual Development Plan) E-Learning) 
  การสร้าง การแสวงหาความรู้ และการจัดการความรู้ให้เป็นระบบผ่าน โรงเรียนอุทกศาสตร์ 
โดยจะท าการเปิดฝึกอบรมวิชาชีพของทหารเหล่าอุทกศาสตร์ และการเสริมสร้างสมรรถนะก าลังพล โดยจัดท า
หลักสูตรเฉพาะด้าน เพ่ือขีดความสามารถของก าลังให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและเป็นไปตามมาตรฐานสากล อาทิ
เช่น การเปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพ่ือเลื่อนชั้นจ่าเอกและพันจ่าเอก การอบรมหลักสูตรเทคนิคทางอุทกศาสตร์
ในการก าหนดเขตแดนทางทะเล และหลักสูตรการสร้างแผนที่เดินเรือส าหรับเจ้าหน้าที่สร้างแผนที่ และหลักสูตร
ทางสมุทรศาสตร์และอุตุนิยมวิทยาทางทะเล 

  
รูปภาพแสดง การเปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพ่ือเลื่อนชั้นจ่าเอกและพันจ่าเอก ของข้าราชการสายวิทยาการ 

กรมอุทกศาสตร์ ณ โรงเรียนอุทกศาสตร์ 
 

  

รูปภาพแสดง การเปิดการอบรมหลักสูตรการสร้างแผนที่เดินเรือส าหรับเจ้าหน้าที่สร้างแผนที่ 
 
 ๕.๔ มีวิธีการสนับสนุน ส่งเสริม จูงใจให้บุคลากรมีส่วนร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ 
รวมทั้งการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร 
 ส าหรับการจัดนิทรรศการในงานวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทร. ประจ าปี งป.๖๒ ภายใต้หัวข้องาน 
"โชว์ แชร์ ช็อป ใช้" ใน ๕ ก.พ.๖๒ กรมอุทกศาสตร์ ได้ส่งเสริมให้ผู้ข้าราชการจากทุก นขต.อศ. เข้าร่วม



๑๕ 
กิจกรรมดังกล่าวเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการเห็นความส าคัญของการจัดความรู้ และสามารถน าความรู้ที่
ได้จากการร่วมงานไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๕.๔ 
 ๕.๕ การจัดการความรู้ของหน่วยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาขีดสมรรถนะของก าลังพล (K-S-A) 
  ส าหรับการจัดการความรู้ของ กรมอุทกศาสตร์ ที่ผ่านมาเป็นการส่งเสริมความรู้ที่ดี 
(Knowledge) ทักษะในงานที่ปฏิบัติเป็นอย่างดี (Skill) และคุณลักษณะเฉพาะตน (Attributes) ได้เป็นอย่างดี 
โดยการจัดการความรู้ที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีได้แก่ 
  - การจัดการความรู้ของกรมอุทกศาสตร์ที่ผ่านมาทั้งการให้บริการระบบให้บริการข้อมูลภูมิ
สารสนเทศด้านแผนที่ผ่านระบบเครือข่าย (Web Map Service)  นั้นเป็นการพัฒนาและการเพ่ิมมูลค่าให้กับแผนที่
เดินเรือ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ด าเนินการจะต้องมีความรู้ที่ดี (Knowledge) ในงานด้านแผนที่เป็นอย่างดี จึงจะ
สามารถเข้าใจได้ว่าข้อมูลที่แสดงบนอินเตอร์เน็ตนั้นถูกต้องหรือไม่ ซึ่งต้องอาศัยทักษะในงานที่ปฏิบัติเป็นอย่าง
ดี (Skill) จึงจะสามารถประยุกต์แผนที่ที่แสดงบนกระดาษให้ไปแสดงบนอินเตอร์เน็ตได้ นอกจากนี้ยังต้องมี
คุณลักษณะเฉพาะตน (Attributes) เช่น ความอดทน ในการที่พัฒนางานด้านแผนที่ให้สามารถมีการเข้าถึงได้
ในหลากหลายรูปแบบ 
  - การสนับสนุนข้อมูลทางอุทกศาสตร์ให้กับหมู่เรือเฉพาะกิจของ ทร. ในการช่วยเหลือด้าน
มนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ (HA/DR) ก็เป็นการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อการพัฒนา K-S-A ด้วยเช่นกัน 
เนื่องจากต้องอาศัยความรู้ความสามารถเฉพาะทางในงานด้านการส ารวจมาประยุกต์ใช้เพ่ือให้การใช้งานได้
ทันเวลา ซึ่งอาจจะไม่เป็นไปตามมาตรฐานการส ารวจแบบร้อยละ ๑๐๐ แต่ข้อมูลการส ารวจมีความถูกต้อง
สามารถน าไปใช้งานเพ่ือวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที 

  

รูปภาพแสดงการสนับสนุน HA/DR 
  - การสร้างแผนที่แสดงเขตทางทะเลระหว่างจังหวัด ก็เป็นการจัดการความรู้ที่ส่งเสริม K-S-
A เช่นกันเนื่องจากเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งด้านการส ารวจและการสร้างแผนที่ ประยุกต์ใช้กับทักษะด้าน
เทคนิคกฎหมายทะเล ซึ่งผู้ที่ท างานในลักษณะดังกล่าวจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านงาน
ส ารวจ การสร้างแผนที่ และเทคนิคกฎหมายทะเล 



๑๖ 

  

รูปภาพแสดงการให้ความรู้ข้าราชการกรมประมง ระหว่าง ๒๖ – ๒๘ เม.ย.๖๑ และกรมการปกครอง ระหว่าง 
๔ – ๕ เม.ย.๖๒ 
 ๕.๖ การจัดการความรู้ที่ท าให้ก าลังพลสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการสร้าง
แรงจูงใจในการท างาน 
 การจัดการความรู้ของกรมอุทกศาสตร์ส่งผลต่อการสร้างแรงจูงใจในการท างานทั้งที่เป็นรูปธรรม
และนามธรรม โดยรูปธรรม ได้แก่การเดินทางไปให้ความรู้ทั้งในและนอก ทร. เช่นการให้ความรู้ด้านแผนที่ทั้งที่
เป็นกระดาษและ Web Map Service ทั้งแก่ กรมประมง และกรมการปกครอง ซี่งผู้ที่เดินทางไปให้ความรู้ก็จะ
ได้รับค่าตอบแทนในฐานะวิทยากร ซึ่งการกระท าดังกล่าวได้สร้างความภาคภูมิใจในหน่วยงานของข้าราชการ 
ซึ่งเป็นแรงจูงใจในการท างานในลักษณะของนามธรรม หรือแม้แต่การเดินทางไปบรรยายและให้ความรู้ใน
โอกาสต่างๆ เช่น การเป็นวิทยากรร่วมเสวนาในการสัมมนาทางวิชาการด้านความมั่นคงทางทะเลในหัวข้อเรื่อง 
“การเตรียมการรองรับ พ.ร.บ.ศรชล” ซึ่งจัดโดย ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 

 
 

 ๖. การมุ่งเน้นการจัดการความรู้ในกระบวนการปฏิบัติงาน 
 ๖.๑ มีการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับกระบวนการหลัก (Core Process) ขององค์กร 
  ผลผลิตการด าเนินการจัดการความรู้ของ กรมอุทกศาสตร์ ในปี ๒๕๖๑ ได้ประยุกต์ใช้
กระบวนงานการส ารวจและผลิตแผนที่เดินเรืออย่างเร่งด่วนเป็นแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
และให้สอดคล้องตามกรอบแนวทางการจัดการความรู้ของ ทร. ในกระบวนการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสา



๑๗ 
ธารณภัยของ ทร. หัวข้อเรื่อง  “การส ารวจเพ่ือจัดท าแผนที่สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจการช่วยเหลือด้าน
มนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ (HA/DR) ของ ทร.” ส าหรับในปี งป.๖๒ อศ. ได้เพ่ิมมูลค่าของแผนที่
เดินเรือ (Value Added) โดยการก าหนดหัวข้อ Best Practice คือการจัดท าแผนที่เขตระหว่างจังหวัดทางทะเล  
 ๖.๒ มีการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับกระบวนการสนับสนุน (Supporting Process) ขององค์กร 
  การท าการศึกษาเทคนิคการแบ่งเขตแดนทางทะเลระหว่างประเทศจาก เอกสารต่างๆ คือ
อนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.๑๙๘๒ คู่มือเทคนิคกฎหมายทะเลของ IHO คู่มือเทคนิคกฎหมายทะเล
ส าหรับนายทหารอุทกศาสตร์ที่จัดท าโดย กรมอุทกศาสตร์ และผลการตัดสินคดีของศาลยุติธรรมระหว่าง
ประเทศเก่ียวกับการแบ่งเขตแดนทางทะเล รายละเอียดตามที่แนบ ๖.๒ 
 ๖.๓ มีการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับระบบการปรับปรุงคุณภาพขององค์กร เช่น QCC, 
Kaizen, TQM, Safety, CQL, PMQA 
  การจัดการความรู้ดังกล่าวสอดคล้องกับ PMQA เนื่องจากเกิดขึ้นจาก Pain Point ด้านเขต
ทางทะเล เช่น เจ้าหน้าที่ต ารวจไม่รับด าเนินการด้านคดีที่เกิดในทะเลเนื่องจากอ้างว่าไม่มีเขตสอบสวนในทะเล 
หน่วยงานแต่ละหน่วยมีการก าหนดเขตรับผิดชอบทางทะเลที่แตกต่างกัน ปัจจัยพ้ืนฐานด้านการใช้งานแผนที่
เดินเรือที่มีการน าไปใช้อย่างขาดความเข้าใจ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของกรมอุทกศาสตร์ ดังนั้น
การจัดการความรู้ดังกล่าวจึงเป็นการปัจจัยหลักปัจจัยหนึ่งที่จะส่งผลให้กรมอุทกศาสตร์บรรลุวิสัยทัศน์อย่างมี
ประสิทธิภาพ รายละเอียดตามที่แนบ ๖.๓ 
 ๖.๔ มีการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานหลักท่ีเกิดประสิทธิภาพและคุณภาพ 
  การติดตั้งแผนที่เดินเรือให้กับเรือต่างๆ ในกองทัพเรือ ส่งผลให้การปฏิบัติราชการในการ
ทดสอบแผนที่เดินเรือในทะเล (Sea Trial) ได้รับผลกระทบเนื่องจากจ านวนข้าราชการที่ต้องให้การสนับสนุนใน
การติดตั้งแผนที่เดินเรือ ดังนั้นเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพ ในการติดตั้งแผนที่เดินเรือให้กับเรือใน
กองทัพเรือ กรมอุทกศาสตร์จึงได้มีการปรับปรุงการ Sea Trial ให้สอดคล้องการติดตั้งแผนที่เดินเรือ และ
ส าหรับค่าพิกัดจุดระหว่างจังหวัดบนบกจุดสุดท้ายซึ่งถูกใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการแบ่งเขตระหว่างจังหวัด และค่า
พิกัดระหว่างจังหวัดทางทะเลจนไปสิ้นสุดที่ระยะอ านาจอธิปไตยทางทะเลของไทย ได้มีการก าหนดให้มีมูลฐาน
ทางราบ WGS84 เพ่ือให้ผู้ใช้งานน าไปพล๊อตบนแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ได้ หรือแผนที่อ่ืนๆ ที่มีมูลฐานทาง
ราบ WGS84 ได ้
 ๖.๕ มีการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานที่สนับสนุนที่เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพ 
  กรมอุทกศาสตร์ได้พิจารณาให้ กองสร้างแผนที่ ด าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการติดตั้ง
แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ ให้กับเจ้าหน้าที่ กองบริการการเดินเรือ ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ เนื่องจากหาก
เจ้าหน้าที่ไปท าการติดตั้งอุปกรณ์ช่วยในการเดินเรือ ก็จะสามารถติดตั้งแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ได้ในคราว
เดียว ส าหรับการแบ่งเขตระหว่างจังหวัดทางทะเล ได้มีการเตรียมความพร้อมด้วยการเตรียมรูปแบบต่างๆ ใน
การแบ่งเขตระหว่างจังหวัดทางทะเล เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของเจ้าของพ้ืนที่ ได้แก่ ศรชล.จังหวัด 
หรือหน่วยงานต่างๆ ที่จ าเป็นต้องใช้งานในรูปแบบที่แตกต่างกันไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ๖.๕ 
 
 



๑๘ 
 ๗. ผลลัพธ์ขององค์กรที่เกิดจากการสนับสนุนการจัดการความรู้ 
  ๗.๑ สามารถแสดงความส าเร็จของกระบวนการส าคัญที่ได้มีการปรับปรุงตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน 
    ผลด าเนินการจัดการความรู้ของ กรมอุทกศาสตร์ อย่างเป็นระบบ ตามกระบวนงานหลักและกระบวนการ
สนับสนุน ท าให้เกิดการพัฒนาการจัดการความรู้ของหน่วยอย่างต่อเนื่อง เขตทางทะเลของไทยตามประกาศในราช
กิจจานุเบกษาถือเป็นกฎหมายที่หน่วยงานรัฐทุกหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ อศ. เป็นหน่วยงานที่
ด าเนินการจัดท าแผนที่แนบท้ายการประกาศเขตทางทะเลของไทย และการจัดท าแผนที่เขตทางทะเลของไทยมา
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่การประกาศเขตทางทะเลของไทยในปี พ.ศ.๒๕๐๙ จนปัจจุบันได้มีการจัดท าร่างแผนที่ระหว่าง
จังหวัดทางทะเล เพ่ือให้ทะเลของประเทศไทยมีผู้รับผิดชอบ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ๗.๑ 
 


