
รายงาน
เพื่อใหเกิดวธิีปฏิบัติที่เป�นเลิศ

การจัดวงโยธวาทิตประกอบกองทหารเกยีรตยิศ

ประจําป�งบประมาณ 
  

 
 

รายงานองค�ความรูที่มีการจัดการ 
เพื่อใหเกิดวธิีปฏิบัติที่เป�นเลิศ 

 
 

การจัดวงโยธวาทิตประกอบกองทหารเกยีรตยิศ
สําหรับศพทหาร 

จัดทําโดย 
 

กกพศ.ฐท.สส. 
 

ประจําป�งบประมาณ ๒๕๖๔ 

การจัดวงโยธวาทิตประกอบกองทหารเกยีรตยิศ 



รายงานองค&ความรู(ท่ีมีการจดัการเพ่ือให(เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป-นเลิศ

 

การจัดวงโยธวาทิตประกอบกองทหารเกยีรตยิศ

๑
 แผนกดุริยางค& ฐท.สส. ได(รับมอบหมายจากกองดุริยางค& ฐท

รูปแบบของวงดนตรีต4างๆในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก วงโยธวาทิตเป-นวงดนตรีท่ีสําคัญอีกวงหนึ่งของแผนกดุริยางค& 
ฐท.สส. ปฏิบัติภารกิจต4างๆมากมาย ได(แก4พระราชพิธีรับส4งเสด็จพระบาทสมเด็
พระบรมวงศานุวงศ&พระราชอาคันตุกะ ผู(นําแต4ละประเทศ หรือ บุคคลสําคัญ พิธีสวนสนามของทหาร และ
การบรรเลงประกอบทหารกองเกียรติยศ และการบรรเลงประกอบทหารกองเกียรติยศสําหรับศพทหาร ซ่ึงจะนํามา
เป-นหัวข(อในการจัดทําองค&ความรู(ในครั้งนี้  

 
๑.๑ ความสําคัญองค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัตทิี่เป�นเลิศ
 การบรรเลงประกอบทหารกองเกียรติยศสําหรับศพทหารนั้น เพ่ือแสดงออกถึงการให(เกียรติแก4

ข(าราชการทหารและทหารกองประจําการซ่ึงได(เสียสละชีวิตเพ่ือปกป>องประเทศชาติ หรือเพ่ือเป-นการตอบแทนคุณ

งามความดีท่ีได(ทําไว(ให(กับกองทัพเรือ ซ่ึงจะนํามาเป-นหัวข(อในการจัดทําองค&ความรู( ให(เป-นระเบียบแบบแผนใน

หลักปฏิบัติท่ีถูกต(อง   

 
๑.๒ ความเป�นมาและแนวทางการพัฒนาองค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�น
เลิศ 
 ในการบรรเลงประกอบกองทหารเกียรติยศสําหรับศพทหารนั้นจัดเป-นภารกิจอีกภารกิจหนึ่งของ

กองทัพเรือดังใจความหนึ่งว4า กองทัพเรือจะต(องรักษาไว(ซึ่งความสง4างามแห4งพระราชพิธีและพิธีการ แผนกดุริยางค& 

ฐท.สส. และคณะผู(จัดทําจึงได(จัดทําองค&ความรู(นี้ เพ่ือยึดเป-นหลักปฏิ

หลักสากล 

องค&ความรู(ท่ีมีการจดัการเพ่ือให(เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป-นเลิศ ประจําป�งป.๖๔ 

 

- ๒ - 

การจัดวงโยธวาทิตประกอบกองทหารเกยีรตยิศ
สําหรับศพทหาร 

 
๑.ความสําคัญและความเป�นมา 

ได(รับมอบหมายจากกองดุริยางค& ฐท.กท. ในการแบ4งเบาในการปฏิบัติภารกิจใน
รูปแบบของวงดนตรีต4างๆในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก วงโยธวาทิตเป-นวงดนตรีท่ีสําคัญอีกวงหนึ่งของแผนกดุริยางค& 

ปฏิบัติภารกิจต4างๆมากมาย ได(แก4พระราชพิธีรับส4งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ(าอยู4หัว สมเด็จพระราชินี 
พระราชอาคันตุกะ ผู(นําแต4ละประเทศ หรือ บุคคลสําคัญ พิธีสวนสนามของทหาร และ

การบรรเลงประกอบทหารกองเกียรติยศ และการบรรเลงประกอบทหารกองเกียรติยศสําหรับศพทหาร ซ่ึงจะนํามา
เป-นหัวข(อในการจัดทําองค&ความรู(ในครั้งนี้   

ความสําคัญองค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัตทิี่เป�นเลิศ 
การบรรเลงประกอบทหารกองเกียรติยศสําหรับศพทหารนั้น เพ่ือแสดงออกถึงการให(เกียรติแก4

ข(าราชการทหารและทหารกองประจําการซ่ึงได(เสียสละชีวิตเพ่ือปกป>องประเทศชาติ หรือเพ่ือเป-นการตอบแทนคุณ

มดีท่ีได(ทําไว(ให(กับกองทัพเรือ ซ่ึงจะนํามาเป-นหัวข(อในการจัดทําองค&ความรู( ให(เป-นระเบียบแบบแผนใน

ความเป�นมาและแนวทางการพัฒนาองค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�น

ในการบรรเลงประกอบกองทหารเกียรติยศสําหรับศพทหารนั้นจัดเป-นภารกิจอีกภารกิจหนึ่งของ

กองทัพเรือดังใจความหนึ่งว4า กองทัพเรือจะต(องรักษาไว(ซึ่งความสง4างามแห4งพระราชพิธีและพิธีการ แผนกดุริยางค& 

และคณะผู(จัดทําจึงได(จัดทําองค&ความรู(นี้ เพ่ือยึดเป-นหลักปฏิบัติท่ีถูกต(องและเรียบร(อยมีมาตร

 

 

การจัดวงโยธวาทิตประกอบกองทหารเกยีรตยิศ 

ในการแบ4งเบาในการปฏิบัติภารกิจใน
รูปแบบของวงดนตรีต4างๆในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก วงโยธวาทิตเป-นวงดนตรีท่ีสําคัญอีกวงหนึ่งของแผนกดุริยางค& 

จพระเจ(าอยู4หัว สมเด็จพระราชินี  
พระราชอาคันตุกะ ผู(นําแต4ละประเทศ หรือ บุคคลสําคัญ พิธีสวนสนามของทหาร และ 

การบรรเลงประกอบทหารกองเกียรติยศ และการบรรเลงประกอบทหารกองเกียรติยศสําหรับศพทหาร ซ่ึงจะนํามา

การบรรเลงประกอบทหารกองเกียรติยศสําหรับศพทหารนั้น เพ่ือแสดงออกถึงการให(เกียรติแก4

ข(าราชการทหารและทหารกองประจําการซ่ึงได(เสียสละชีวิตเพ่ือปกป>องประเทศชาติ หรือเพ่ือเป-นการตอบแทนคุณ

มดีท่ีได(ทําไว(ให(กับกองทัพเรือ ซ่ึงจะนํามาเป-นหัวข(อในการจัดทําองค&ความรู( ให(เป-นระเบียบแบบแผนใน

ความเป�นมาและแนวทางการพัฒนาองค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�น

ในการบรรเลงประกอบกองทหารเกียรติยศสําหรับศพทหารนั้นจัดเป-นภารกิจอีกภารกิจหนึ่งของ

กองทัพเรือดังใจความหนึ่งว4า กองทัพเรือจะต(องรักษาไว(ซึ่งความสง4างามแห4งพระราชพิธีและพิธีการ แผนกดุริยางค& 

ถูกต(องและเรียบร(อยมีมาตรฐานตาม



รายงานองค&ความรู(ท่ีมีการจดัการเพ่ือให(เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป-นเลิศ

 

๒.การวางแผนเชิงกลยุทธ�ดานการจัดการความรู

 ในการบรรเลงบทเพลงด(านการวางแผนเลือกบทเพลงท่ีจะต(องนํามาใช(ประกอบกับทหารกองเกียรติยศ
สําหรับศพทหารนั้นตามข้ันตอนมีด(วยกันสองเพลงคือ
๑. เพลงมหาฤกษ& 
๒. เพลงพระยาโศก 

 
๒.๑ วัตถุประสงค�ขององค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ
 ๑. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะขีด
เพลงด(านระเบียบวินัยและคุณลักษณะทหาร
 ๒. เพ่ือให(เป-นผู(นําด(านดุริยางค&ของกองทหารเกียรติยศสําหรับศพทหาร

 
๒.๒ เป1าหมายหรือตัวช้ีวัดขององค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ

 ๑. เพ่ือให(การปฏิบัติภารกิจเป-นไปด(วยความเรียบร(อยถูกต(องและมีมาตรฐาน

 ๒. เพ่ือนําความรู(ความสามารถท่ีมีอ

 

องค&ความรู(ท่ีมีการจดัการเพ่ือให(เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป-นเลิศ ประจําป�งป.๖๔ 

 

- ๓ - 

 

 

 

การวางแผนเชิงกลยุทธ�ดานการจัดการความรู 

ในการบรรเลงบทเพลงด(านการวางแผนเลือกบทเพลงท่ีจะต(องนํามาใช(ประกอบกับทหารกองเกียรติยศ
สําหรับศพทหารนั้นตามข้ันตอนมีด(วยกันสองเพลงคือ 

วัตถุประสงค�ขององค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ
ความสามารถของบุคลากรให(มีความรู(ความสามารถในด(านการบรรเลงบท

เพลงด(านระเบียบวินัยและคุณลักษณะทหาร 
เพ่ือให(เป-นผู(นําด(านดุริยางค&ของกองทหารเกียรติยศสําหรับศพทหาร 

เป1าหมายหรือตัวช้ีวัดขององค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ
ปฏิบัติภารกิจเป-นไปด(วยความเรียบร(อยถูกต(องและมีมาตรฐาน 

เพ่ือนําความรู(ความสามารถท่ีมีอยู4ในองค&บุคคล ถอดออกมาให(เป-นรูปธรรม 

 

 

 

 

ในการบรรเลงบทเพลงด(านการวางแผนเลือกบทเพลงท่ีจะต(องนํามาใช(ประกอบกับทหารกองเกียรติยศ

 
ความสามารถในด(านการบรรเลงบท

เป1าหมายหรือตัวช้ีวัดขององค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ 



รายงานองค&ความรู(ท่ีมีการจดัการเพ่ือให(เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป-นเลิศ

 

๓.๑ การออกแบบผลงาน/ นวัตกรรม
 ๑. เทคนิคและวิธีการบรรเลงในการปฏิบัติจะเป-นการรวมวงเพ่ือฝFกซ(อมในบทเพลงต4างๆเพ่ือให(เกิด
ความชํานาญถูกต(องและพร(อมเพรียง 

  ๒. ลักษณะท4าทางทางทหาร 
๓. ระเบียบการแต4งกาย อ(างอิงตามคําสั่งกองทัพเรือท่ี 
ทหารเม่ือทําหน(าท่ีทหารกองเกียรติยศ

 

๓.๒ เป1าหมายหรือตัวช้ีวัดขององค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ
 ๑. กําหนดระยะเวลาการฝFกซ(อมอย4างชัดเจน
 ๒. จัดลําดับความสําคัญ ความเร4งด4วน
 ๓. ทําตามแพลนท่ีได(วางไว(ตามกําหนด
 

๓.๓ ประสิทธิภาพของการดําเนินงาน
 ๑. ทําให(ผลของการฝFกซ(อมเป-นไปด(วยความเรียบร(อย

 ๒. บรรลุวัตถุประสงค&ของแผนท่ีตั้งไว(
๓. ทําให(เกิดการพัฒนาอย4างต4อเนื่อง

 

องค&ความรู(ท่ีมีการจดัการเพ่ือให(เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป-นเลิศ ประจําป�งป.๖๔ 

 

- ๔ - 

 

 

 

 

 

 

๓.กระบวนการผลิตผลงาน 

นวัตกรรม 
เทคนิคและวิธีการบรรเลงในการปฏิบัติจะเป-นการรวมวงเพ่ือฝFกซ(อมในบทเพลงต4างๆเพ่ือให(เกิด

ลักษณะท4าทางทางทหาร อ(างอิงตามแบบฝFกของทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค&
ระเบียบการแต4งกาย อ(างอิงตามคําสั่งกองทัพเรือท่ี ๑๒๐/๒๕๓๗ เรื่องเครื่องแบบเฉพาะกาลสําหรับ

ทหารเม่ือทําหน(าท่ีทหารกองเกียรติยศ 

เป1าหมายหรือตัวช้ีวัดขององค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ
กําหนดระยะเวลาการฝFกซ(อมอย4างชัดเจน 
จัดลําดับความสําคัญ ความเร4งด4วน 
ทําตามแพลนท่ีได(วางไว(ตามกําหนด 

ประสิทธิภาพของการดําเนินงาน 
ทําให(ผลของการฝFกซ(อมเป-นไปด(วยความเรียบร(อย 
บรรลุวัตถุประสงค&ของแผนท่ีตั้งไว( 
ทําให(เกิดการพัฒนาอย4างต4อเนื่อง 

เทคนิคและวิธีการบรรเลงในการปฏิบัติจะเป-นการรวมวงเพ่ือฝFกซ(อมในบทเพลงต4างๆเพ่ือให(เกิด

อ(างอิงตามแบบฝFกของทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค& 
เรื่องเครื่องแบบเฉพาะกาลสําหรับ

เป1าหมายหรือตัวช้ีวัดขององค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ 



รายงานองค&ความรู(ท่ีมีการจดัการเพ่ือให(เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป-นเลิศ

 

๓.๔ การใชทรัพยากร 
 ๑. ใช(ทรัพยากรบุคคลท่ีมีจํานวนจํากัดให(เกิดประโยชน&สูงสุดรวมท้ังการพัฒนาฝ�มือ
ดนตรีให(มีมาตรฐานอยู4เสมอ 

 ๒. เกิดให(มีการเรียนรู( เทคนิคด(านดนตรี และเทคนิคใหม4ๆให(เกิดประโยชน&
 

บรรลุตามวัตถุประสงค&และเป-นท่ีไว(ใจจากกองทัพเรือ

 
๔.๑ ผลที่เกิดตามจุดประสงค�

 เป-นหน4วยงานท่ีได(รับความไว(วางใจจากผู(บังคับบัญชาร4วมถึงหน4วยงานของกองทัพเรือ

 
๔.๒ ผลสัมฤทธิ ์

การบ4งชี้ สร(าง แสวงหาข(อมูล
london การแสวงหาความรู(ด(านการทหาร คู4มือแบบฝFกของทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค&

 
๔.๓ ประโยชน�ที่ไดรับ 

 ๑. บุคลากรมีสมรรถนะขีดความสามารถสูงข้ึน
 ๒. เป-นผู(นําด(านดุริยางค&ประกอบกองทหารเกียรติยศศพ

องค&ความรู(ท่ีมีการจดัการเพ่ือให(เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป-นเลิศ ประจําป�งป.๖๔ 

 

- ๕ - 

ใช(ทรัพยากรบุคคลท่ีมีจํานวนจํากัดให(เกิดประโยชน&สูงสุดรวมท้ังการพัฒนาฝ�มือ

เกิดให(มีการเรียนรู( เทคนิคด(านดนตรี และเทคนิคใหม4ๆให(เกิดประโยชน& 

 

 

 

 

 

 

๔.ผลการดําเนินการ 

บรรลุตามวัตถุประสงค&และเป-นท่ีไว(ใจจากกองทัพเรือ 

ผลที่เกิดตามจุดประสงค� 
เป-นหน4วยงานท่ีได(รับความไว(วางใจจากผู(บังคับบัญชาร4วมถึงหน4วยงานของกองทัพเรือ

การบ4งชี้ สร(าง แสวงหาข(อมูล/ความรู(การแสวงหาความรู(ในด(านเทคนิคดนตรีจาก unity college of 
การแสวงหาความรู(ด(านการทหาร คู4มือแบบฝFกของทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค&

บุคลากรมีสมรรถนะขีดความสามารถสูงข้ึน 
เป-นผู(นําด(านดุริยางค&ประกอบกองทหารเกียรติยศศพ 

ใช(ทรัพยากรบุคคลท่ีมีจํานวนจํากัดให(เกิดประโยชน&สูงสุดรวมท้ังการพัฒนาฝ�มือการปฏิบัติเครื่อง

เป-นหน4วยงานท่ีได(รับความไว(วางใจจากผู(บังคับบัญชาร4วมถึงหน4วยงานของกองทัพเรือ 

unity college of 
การแสวงหาความรู(ด(านการทหาร คู4มือแบบฝFกของทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค& 



รายงานองค&ความรู(ท่ีมีการจดัการเพ่ือให(เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป-นเลิศ

 

 ๓. สร(างชื่อและความภาคภูมิใจให(กับหน4วยงาน
๔. ส4งต4อองค&ความรู(ให(กับบุคลากรรุ4นต4อไป

 ๕. บุคลิกลักษณะของบุคลากรมีความเข(มแข็งสง4างาม
 ๖. มีการบันทึกในรูปแบบเอกสารท่ีสามารถนํามาอ(างอิงในการปฏิบัติได(

 องค&บุคคล/การกําหนดห(วงเวลา
สนับสนุนอุปกรณ&เครื่องประกอบสําหรับทหารกองเกียรติยศ

 
๕.๑ สิ่งที่ช<วยใหงานประสบความสําเร็จ

 ๑. การกําหนดเป>าหมายอย4างชัดเจน

 ๒. วางแผนการทํางานในแต4ละวัน 

 ๓. ทํางานอย4างมีวินัยและขยันหม่ันเพียร ทําสิ่งท่ีเราต้ังไว(ตามแพลนท่ีวางไว(

องค&ความรู(ท่ีมีการจดัการเพ่ือให(เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป-นเลิศ ประจําป�งป.๖๔ 

 

- ๖ - 

สร(างชื่อและความภาคภูมิใจให(กับหน4วยงาน 
ค&ความรู(ให(กับบุคลากรรุ4นต4อไป 

บุคลิกลักษณะของบุคลากรมีความเข(มแข็งสง4างาม 
มีการบันทึกในรูปแบบเอกสารท่ีสามารถนํามาอ(างอิงในการปฏิบัติได( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕.ป>จจัยความสําเร็จ 

การกําหนดห(วงเวลา/การแยกซ(อม/การรวมกันเป-นวงเพ่ือฝFกซ(อมหน4วยงาน
สนับสนุนอุปกรณ&เครื่องประกอบสําหรับทหารกองเกียรติยศ 

สิ่งที่ช<วยใหงานประสบความสําเร็จ 
การกําหนดเป>าหมายอย4างชัดเจน 

วางแผนการทํางานในแต4ละวัน การฝFกซ(อมจัดลําดับงานโดยเรียงตามความสําคัญและความเร4งด4วน

ทํางานอย4างมีวินัยและขยันหม่ันเพียร ทําสิ่งท่ีเราต้ังไว(ตามแพลนท่ีวางไว( 

การรวมกันเป-นวงเพ่ือฝFกซ(อมหน4วยงาน/การขอรับการ

การฝFกซ(อมจัดลําดับงานโดยเรียงตามความสําคัญและความเร4งด4วน 



รายงานองค&ความรู(ท่ีมีการจดัการเพ่ือให(เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป-นเลิศ

 

 ๔. พัฒนาตัวเองอยู4เสมอ ต4อให(ประสบความสําเร็จแล(วก็จงอย4าหยุดพัฒนาตัวเองเพราะโลกท่ีหมุนไป

เรื่อยๆสิ่งใหม4ก็เข(ามาเรื่อยๆเหมือนกัน 

 

 การปฏิบัติในห(วงท่ีเกิดโรคระบาดการใช(กําลังพลให(สอดคล(องกับสถานการณ&
ก4อนปฏิบัติ 
 

องค&ความรู(ท่ีมีการจดัการเพ่ือให(เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป-นเลิศ ประจําป�งป.๖๔ 

 

- ๗ - 

พัฒนาตัวเองอยู4เสมอ ต4อให(ประสบความสําเร็จแล(วก็จงอย4าหยุดพัฒนาตัวเองเพราะโลกท่ีหมุนไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖.บทเรียนท่ีไดรับ 

การปฏิบัติในห(วงท่ีเกิดโรคระบาดการใช(กําลังพลให(สอดคล(องกับสถานการณ&/การเว(นระยะการพักคอย

พัฒนาตัวเองอยู4เสมอ ต4อให(ประสบความสําเร็จแล(วก็จงอย4าหยุดพัฒนาตัวเองเพราะโลกท่ีหมุนไป

การเว(นระยะการพักคอย



รายงานองค&ความรู(ท่ีมีการจดัการเพ่ือให(เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป-นเลิศ

 

๖.๑ การระบุขอมูลที่ไดรับจากการผลิต และการนําผลงานไปใช
 มีการนําผลงานไปใช(ใน ๔ เทคนิค คือ
๑. การทบทวนระหว4างการปฏิบัติ (After Action Review technique : AAR)
๒. การทบทวนหลังปฏิบัติ (Retrospective technique)
๓. การประเมินประสิทธิผลการทํางาน 
๔. แผนท่ีผลลัพธ& (Outcome mapping : OM)
 
 

ช<วงเวลา/วัตถุประสงค� ท้ังโครงการ

ระหว<างดําเนินงาน Outcome mapping 

หลังดําเนินงาน PersormanceMeaaurement

 
 
 

องค&ความรู(ท่ีมีการจดัการเพ่ือให(เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป-นเลิศ ประจําป�งป.๖๔ 

 

- ๘ - 

การระบุขอมูลที่ไดรับจากการผลิต และการนําผลงานไปใช 
เทคนิค คือ 

After Action Review technique : AAR) 
Retrospective technique) 

การประเมินประสิทธิผลการทํางาน (PersormanceMeaaurement) 
Outcome mapping : OM) 

ท้ังโครงการ กิจกรรมเฉพาะเรื่อง

Outcome mapping  After Action Review 
technique 

PersormanceMeaaurement Retrospective technique

 

 

 

๗.การเผยแพร<ผลงาน 

กิจกรรมเฉพาะเรื่อง 

After Action Review 

Retrospective technique 



รายงานองค&ความรู(ท่ีมีการจดัการเพ่ือให(เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป-นเลิศ

 

ส4วนราชการต4างๆ
 

๗.๑ การเผยแพร< 
 กระบวนการของนวัตกรรม (
การสื่อสารต4างๆ 
 

๗.๒ การยอมรับ 
 การมีรูปแบบในการปฏิบัติภารกิจ ความมีระเบียบวินัย และความสง4างามเป-นท่ีภาคภูมิใจของ
กองทัพเรือและประชาชน 
 
 
 
 
 
 

องค&ความรู(ท่ีมีการจดัการเพ่ือให(เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป-นเลิศ ประจําป�งป.๖๔ 

 

- ๙ - 

ส4วนราชการต4างๆ/องค&บุคคล/หน4วยงานของกองทัพเรือ 

(innovation) การพัฒนาของเทคโนโลยีการนําไปถ4ายทอดผ4านช4องทางของ

การมีรูปแบบในการปฏิบัติภารกิจ ความมีระเบียบวินัย และความสง4างามเป-นท่ีภาคภูมิใจของ

การพัฒนาของเทคโนโลยีการนําไปถ4ายทอดผ4านช4องทางของ

การมีรูปแบบในการปฏิบัติภารกิจ ความมีระเบียบวินัย และความสง4างามเป-นท่ีภาคภูมิใจของ


