
 
 

 

 

 

 

รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

สารบัญ 

เรื่อง หน้า 
ลักษณะสำคัญองค์การ ๑ 
หมวด ๑ การนำองค์การ ๑๐ 
หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ๑๖ 
หมวด ๓ การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒๓ 
หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ๒๗ 
หมวด ๕ บุคลากร ๓๕ 
หมวด ๖ มุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ ๔๑ 
หมวด ๗ ผลลัพธ์การดำเนินการของ ยศ.ทร. ๕๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

สารบัญตาราง 

ตาราง หน้า 
ลักษณะสำคัญขององค์การ  
ตารางที่ ก-๑ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๖ 
หมวด ๑ การนำองค์การ  
ตารางที่ ๑-๑ ค่านิยมของ ยศ.ทร. ๑๐ 
ตารางที่ ๑-๒ การส่งเสริมการประพฤติตามจริยธรรม ๑๑ 
ตารางที่ ๑-๓ วิธีการสื่อสารของ ยศ.ทร. ๑๑ 
ตารางที่ ๑ - ๔ การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ ๑๒ 
ตารางที่ ๑-๕ ระบบการกำกับดูแล ๑๓ 
ตารางที่ ๑-๖ การสร้างความผาสกุต่อสังคม ๑๔ 
ตารางที่ ๑ - ๗ การสนับสนนุชุมชน ๑๔ 
หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  
ตารางที่ ๒-๑ แสดงโอกาสเชิงยุทธศาสตร์ท่ีส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม ๑๙ 
ตารางที่ ๒-๒ แสดงตัวชี้วัดสำคัญของ ยศ.ทร ๒๑ 
ตารางที่ ๒-๓ แสดงตัวอย่างสถานการณ์ที่อาจทำให้ต้องปรับแผนของ ยศ.ทร ๒๒ 
หมวด ๕ บุคลากร  
ตารางที่ ๕-๑ อัตรากำลังพล ๓๖ 
ตารางที่ ๕-๒ อัตราตามชั้นยศ ๓๖ 
หมวด ๗ ผลลัพธ์การดำเนินการของ ยศ.ทร.   
ตารางท่ี ๗-๑ การบริการตามพันธกิจหลักของ ยศ.ทร. ๕๐ 
ตารางท่ี ๗-๑.๑ ผลลพัธ์ตัวชี้วัดท่ี ๑.๑ ๕๐ 
ตารางท่ี ๗-๑.๒ ผลลพัธ์ตัวชี้วัดท่ี ๑.๒ ๕๑ 
ตารางท่ี ๗-๑.๓ ผลลพัธ์ตัวชี้วัดท่ี ๑.๓ ๕๒ 
ตารางท่ี ๗-๑.๔ ผลลพัธ์ตัวชี้วัดท่ี ๑.๔ ๕๓ 
ตารางท่ี ๗-๑.๕ ผลลพัธ์ตัวชี้วัดท่ี ๑.๕ ๕๓ 
ตารางท่ี ๗-๑.๖ ผลลพัธ์ตัวชี้วัดท่ี ๑.๖  ๕๔ 
ตารางท่ี ๗-๑.๗ ผลลพัธ์ตัวชี้วัดท่ี ๑.๗ ๕๕ 
ตารางท่ี ๗-๒.๑ ผลลพัธ์ตัวชี้วัดท่ี ๒.๑ ๕๕ 
ตารางท่ี ๗-๒.๒ ผลลพัธ์ตัวชี้วัดท่ี ๒.๒ ๕๖ 
ตารางท่ี ๗-๓.๑ ผลลพัธ์ตัวชี้วัดท่ี ๓.๑ ๕๗ 
ตารางท่ี ๗-๓.๒ ผลลพัธ์ตัวชี้วัดท่ี ๓.๒ ๕๘ 
ตารางท่ี ๗-๓.๓ ผลลพัธ์ตัวชี้วัดท่ี ๓.๓ ๕๙ 
ตารางท่ี ๗-๓.๔ ผลลพัธ์ตัวชี้วัดท่ี ๓.๔ ๖๐ 
ตารางท่ี ๗-๓.๕ ผลลพัธ์ตัวชี้วัดท่ี ๓.๕ ๖๑ 
ตารางท่ี ๗-๓.๖ ผลลพัธ์ตัวชี้วัดท่ี ๓.๖ ๖๒ 
ตารางท่ี ๗-๓.๗ ผลลพัธ์ตัวชี้วัดท่ี ๓.๗ ๖๒ 
ตารางท่ี ๗-๓.๘ ผลลพัธ์ตัวชี้วัดท่ี ๓.๘ ๖๓ 
ตารางท่ี ๗-๓.๙ ผลลพัธ์ตัวชี้วัดท่ี ๓.๙ ๖๔ 
ตารางท่ี ๗-๔.๑ ผลลพัธ์ตัวชี้วัดท่ี ๔.๑ ๖๕ 



 
 

 

ตาราง หน้า 
ตารางท่ี ๗-๔.๒ ผลลพัธ์ตัวชี้วัดท่ี ๔.๒ ๖๕ 
ตารางท่ี ๗-๔.๓ ผลลพัธ์ตัวชี้วัดท่ี ๔.๓ ๖๖ 
ตารางท่ี ๗-๔.๔ ผลลพัธ์ตัวชี้วัดท่ี ๔.๔ ๖๖ 
ตารางท่ี ๗-๔.๑ ผลลพัธ์ตัวชี้วัดท่ี ๔.๑ ๖๗ 
ตารางท่ี ๗-๕.๑ ผลลพัธ์ตัวชี้วัดท่ี ๕.๑ ๖๘ 
ตารางท่ี ๗-๕.๒ ผลลพัธ์ตัวชี้วัดท่ี ๕.๒ ๖๙ 
ตารางท่ี ๗-๕.๔ ผลลพัธ์ตัวชี้วัดท่ี ๕.๔ ๗๐ 
ตารางท่ี ๗-๕.๕ ผลลพัธ์ตัวชี้วัดท่ี ๕.๕ ๗๐ 
ตารางท่ี ๗-๖.๑ ผลลพัธ์ตัวชี้วัดท่ี ๖.๑ ๗๑ 
ตารางท่ี ๗-๖.๒ ผลลพัธ์ตัวชี้วัดท่ี ๖.๒ ๗๒ 
ตารางท่ี ๗-๗.๑ ผลลพัธ์ตัวชี้วัดท่ี ๗.๑ ๗๒ 
ตารางท่ี ๗-๗.๒ ผลลพัธ์ตัวชี้วัดท่ี ๗.๒ ๗๓ 
ตารางท่ี ๗-๗.๓ ผลลพัธ์ตัวชี้วัดท่ี ๗.๓ ๗๓ 
ตารางท่ี ๗-๘.๑ ผลลพัธ์ตัวชี้วัดท่ี ๘.๑ ๗๔ 
ตารางท่ี ๗-๘.๒ ผลลพัธ์ตัวชี้วัดท่ี ๘.๒ ๗๕ 
ตารางท่ี ๗-๘.๓ ผลลพัธ์ตัวชี้วัดท่ี ๘.๓ ๗๖ 
ตารางท่ี ๗-๘.๔ ผลลพัธ์ตัวชี้วัดท่ี ๘.๔ ๗๖ 
ตารางท่ี ๗-๘.๕ ผลลพัธ์ตัวชี้วัดท่ี ๘.๕ ๗๗ 
ตารางท่ี ๗-๘.๖ ผลลพัธ์ตัวชี้วัดท่ี ๘.๖ ๗๘ 
ตารางท่ี ๗-๙.๑ ผลลพัธ์ตัวชี้วัดท่ี ๙.๑ ๗๘ 
ตารางท่ี ๗-๙.๒ ผลลพัธ์ตัวชี้วัดท่ี ๙.๒ ๗๙ 
ตารางท่ี ๗-๙.๓ ผลลพัธ์ตัวชี้วัดท่ี ๙.๓ ๘๐ 
ตารางท่ี ๗-๙.๔ ผลลพัธ์ตัวชี้วัดท่ี ๙.๔ ๘๐ 
ตารางท่ี ๗-๙.๕ ผลลพัธ์ตัวชี้วัดท่ี ๙.๕ ๘๑ 
ตารางท่ี ๗-๑๐.๑ ผลลัพธ์ตัวชี้วัดท่ี ๑๐.๑ ๘๒ 
ตารางท่ี ๗-๑๑.๑ ผลลัพธ์ตัวชี้วัดท่ี ๑๑.๑ ๘๒ 
ตารางท่ี ๗-๑๒.๑ ผลลัพธ์ตัวชี้วัดท่ี ๑๒.๑ ๘๓ 
ตารางท่ี ๗-๑๓.๑ ผลลัพธ์ตัวชี้วัดท่ี ๑๓.๑ ๘๓ 
ตารางท่ี ๗-๑๓.๒ ผลลัพธ์ตัวชี้วัดท่ี ๑๓.๒ ๘๔ 
ตารางท่ี ๗-๑๓.๓ ผลลัพธ์ตัวชี้วัดท่ี ๑๓.๓ ๘๕ 
ตารางท่ี ๗-๑๔.๑ ผลลัพธ์ตัวชี้วัดท่ี ๑๔.๑ ๘๕ 
ตารางท่ี ๗-๑๔.๒ ผลลัพธ์ตัวชี้วัดท่ี ๑๔.๒ ๘๖ 
ตารางท่ี ๗-๑๕.๑ ผลลัพธ์ตัวชี้วัดท่ี ๑๕.๑ ๘๖ 
ตารางท่ี ๗-๑๖.๑ ผลลัพธ์ตัวชี้วัดท่ี ๑๖.๑ ๘๗ 
ตารางท่ี ๗-๑๖.๒ ผลลัพธ์ตัวชี้วัดท่ี ๑๖.๒ ๘๗ 
ตารางท่ี ๗-๑๖.๓ ผลลัพธ์ตัวชี้วัดท่ี ๑๖.๒ ๙๐ 
ตารางท่ี ๗-๑๖.๔ ผลลัพธ์ตัวชี้วัดท่ี ๑๖.๔ และ ๑๖.๕ ๙๐ 
ตารางท่ี ๗-๑๖.๖ ผลลัพธ์ตัวชี้วัดท่ี ๑๖.๖ ๙๑ 
ตารางท่ี ๗-๑๗.๑ ผลลัพธ์ตัวชี้วัดท่ี ๑๗.๑ ๙๒ 



 
 

 

ตาราง หน้า 
ตารางท่ี ๗-๑๗.๒ ผลลัพธ์ตัวชี้วัดท่ี ๑๗.๒ ๙๒ 
ตารางท่ี ๗-๑๗.๓ ผลลัพธ์ตัวชี้วัดท่ี ๑๗.๓ ๙๓ 
ตารางท่ี ๗-๑๘.๑ ผลลัพธ์ตัวชี้วัดท่ี ๑๘.๑ ๙๓ 
ตารางท่ี ๗-๑๘ ผลลพัธ์ตัวชี้วัดท้ังหมดโดยสรุป ๙๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

สารบัญรูปภาพ 

ภาพ หน้า 
ลักษณะสำคัญองค์การ  
ภาพท่ี ก-๑ ระบบ Esis ๓ 
ภาพท่ี ก-๒ โครงสร้างผู้บังคับบัญชาของ ยศ.ทร. ๔ 
ภาพ ก-๓ โครงสร้างหน่วยงานภายใน ยศ.ทร. ๕ 
หมวด ๑ การนำองค์การ  
ภาพท่ี ๑-๑ การสื่อสารแบบสองทิศทาง ๑๑ 
ภาพท่ี ๑-๒ กิจกรรมลอกคลองสามบาท ๑๕ 
ภาพท่ี ๑-๓ กิจกรรมบริจาคโลหิต ๑๕ 
ภาพท่ี ๑-๔ กิจกรรมมอบสิ่งของเครื่องใช้แก้มูลนิธิเด็ก ๑๕ 
ภาพท่ี ๑-๕ กิจกรรมทำความสะอาดวัด ๑๕ 
หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  
ภาพท่ี ๒-๑ แสดงกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ ๑๖ 
ภาพท่ี ๒-๒ แสดงผลการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ ยศ.ทร. ๑๗ 
ภาพท่ี ๒-๔ แสดงตัวอย่างการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ยศ.ทร. กับนโยบาย ทร. ๑๘ 
ภาพท่ี ๒-๓ แสดงแผนท่ียุทธศาสตร์ของ ยศ.ทร. ๑๙ 
ภาพท่ี ๒-๕ แสดงกระบวนการนำแผนปฏิบัติและการปรับเปลี่ยนแผน ๒๐ 
หมวด ๓ การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ภาพท่ี ๓-๑ การแนะแนวการศึกษาตามภูมิภาคต่างๆ ๒๓ 
ภาพท่ี ๓-๒ เพจนักเรียนจา่ทหารเรือ   ๒๓ 
ภาพท่ี ๓-๓ กิจกรรมยุทธเสนา กับนายทหารเรือมิตรประเทศ ๒๓ 
ภาพท่ี ๓-๔  เว็บไซต์ ยศ.ทร. ๒๔ 
หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  
ภาพท่ี ๔-๑ การวิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (รายละเอียดตาม มว. ๒ และ มว.๖)              ๒๗ 
ภาพท่ี ๔-๒ การวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติรายการ  ๒๘ 
ภาพท่ี ๔-๓ ตัวอย่างการวิเคราะห์ผลตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ของวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ยศ.ทร.  ๒๙ 
ภาพท่ี ๔-๔ ตัวอย่างการวิเคราะห์การดำเนินงานท้ัง ๖ ด้าน ตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทร. ๒๙ 
ภาพท่ี ๔-๕ ภาพรวมของแผนการพัฒนาระบบท่ีผ่านมา และในอนาคต ๓๔ 
ภาพท่ี ๔-๖ แนวทางการดำเนนิกิจกรรมท่ีสำคัญของ KM ยศ.ทร. ๓๓ 
ภาพท่ี ๔-๗ การจัดกจิกรรมนิทรรศการ KM Online ๓๕ 
หมวด ๖ มุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ  
ภาพท่ี ๖-๑ กรอบแนวทางในการกำหนดผลผลิการบริการ และกระบวนการทำงานท่ีสำคัญ ๔๑ 
หมวด ๗ ผลลัพธ์การดำเนินการของ ยศ.ทร.   
ภาพ ๗.๑-๑ ร้อยละของจำนวนผู้ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดีข้ึนไป ของ นรจ.รร.ชุมพลฯ ๕๑ 
ภาพ ๗.๑-๒ คู่เทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดีข้ึนไปของ นรจ.รร.ชุมพลฯ และ นจอ.รร.จอ.ยศ.ทอ. ๕๑ 
ภาพ ๗.๑-๓ ร้อยละของจำนวนของจำนวนผูส้ำเร็จการฝึกอบรมท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดี 
               ข้ึนไป  ๕๒ 
ภาพ ๗.๑-๔ ร้อยละของจำนวนผู้ท่ีนำหลักธรรมไปใชป้ระโยชน์  ๕๓ 
ภาพ ๗.๑-๕ ร้อยละของจำนวนเครื่องช่วยการศึกษาท่ีตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ๕๓ 



 
 

 

ภาพ หน้า 
ภาพ ๗.๑-๖ ร้อยละของจำนวนผู้รับบริการด้านการประวัติศาสตร์/พิพิธภัณฑ์ทหารเรือท่ีได้รับความรู้   
                เพิ่มข้ึน ๕๔ 
ภาพ ๗.๑-๗    จำนวนผลงานการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และสงครามทางเรือ ๕๔ 
ภาพ ๗.๑-๘    ร้อยละของจำนวนสถานศึกษาท่ีมีผลการดำเนินงานตามกฎกระทรวง ๕๕ 
ภาพ ๗.๑-๙    ร้อยละของจำนวนตัวชี้วัดท่ีสำคัญในแผนปฏิบัติราชการท่ีบรรลุ ๕๖ 
ภาพ ๗.๑-๑๐   จำนวนช่องทางในการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ ๕๖ 
ภาพ ๗.๒-๑     ร้อยละของจำนวนผูส้ำเร็จการศึกษาท่ีมีค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจจากหน่วยรับ  
                   ในระดับมากข้ึนไป (หลักสูตร นรจ.รร.ชุมพลฯ) ๕๗ 
ภาพ ๗.๒-๒     ร้อยละของจำนวนผูส้ำเร็จการฝึกอบรมท่ีมีค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจ 
                    จากหน่วยต้นสังกัด ในระดับมากข้ึนไป (หลักสูตรพัฒนากำลังพล) ๕๙ 
ภาพ ๗.๒-๓      ร้อยละของจำนวน นรจ.ท่ีประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน มี 
                    ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากข้ึนไป (หลักสูตร นรจ.) ๕๙ 
ภาพ ๗.๒-๔       ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่ีประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการ       
                    สอน/การบรรยาย อยู่ในระดับมากข้ึนไป (หลักสูตรพัฒนากำลังพลของ ทร.) ๖๑ 
ภาพ ๗.๒-๕      ร้อยละของจำนวนผู้ประเมินความพงึพอใจท่ีมีต่อการส่งกำลังบำรุงสายเครื่องช่วย 
                    การศึกษา 
                    มีค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป ๖๑ 
ภาพ ๗.๒-๖     ร้อยละของจำนวนผู้ประเมนิความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการในการจัดอบรมศีลธรรม 
                    มีค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป ๖๒ 
ภาพ ๗.๒-๗     ร้อยละของจำนวนผู้ประเมนิความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการของพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ  
                    มีค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป ๖๓ 
ภาพ ๗.๒-๘     ร้อยละของจำนวนผู้ประเมนิความพึงพอใจท่ีมีต่อการศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ฯ  
                   มีค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป ๖๔ 
ภาพ ๗.๒-๙    ร้อยละของจำนวนผู้ประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการของกองประกันคุณภาพ   
                   การศึกษามีค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป ๖๔ 
ภาพ ๗.๒-๑๐   จำนวนครั้งในการให้ความรู้และการวิเคราะห์ทบทวนกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๖๕ 
ภาพ ๗.๒-๑๑  ร้อยละของจำนวนข้อร้องเรียนท่ีมีการจัดการแล้วเสร็จ ๖๖ 
ภาพ ๗.๒-๑๒  ร้อยละของจำนวนข้อร้องเรียนท่ีมีการจัดการเกี่ยวกับการคัดเลือกเข้าเป็น นรจ. ๖๖ 
ภาพ ๗.๒-๑๓  ร้อยละของจำนวนหน่วยใน ยศ.ทร. ท่ีนำข้อเสนอแนะนำมาปรับปรุง ๖๗ 
ภาพ ๗.๒-๑๔  จำนวนเครือข่ายท่ีให้ความร่วมมือสนับสนุนการแนะแนวการศึกษาคัดเลือกเข้าเป็น นรจ.  ๖๗ 
ภาพ ๗.๓-๑    ร้อยละของจำนวนกำลังพลท่ีได้รับการบรรจุจำแนกตามกลุ่มชั้นยศ ๖๘ 
ภาพ ๗.๓-๒    ร้อยละของจำนวนกำลังพลท่ีได้รับการบรรจุจำแนกตามกลุ่มสายวิทยาการ ๖๙ 
ภาพ ๗.๓-๓    ร้อยละของจำนวนกำลังพลของ ยศ.ทร.ท่ีสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ CEFR ๗๐ 
ภาพ ๗.๓-๔    ร้อยละของจำนวนกจิกรรมท่ีมีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายภายนอกในระดับชาติ  
                   นานาชาติ ๗๑ 
ภาพ ๗.๓-๖    จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม ๕ ส. ๗๑ 
ภาพ ๗.๓-๗    ร้อยละของจำนวนผู้ท่ีได้รับการสงเคราะห์ ๗๒ 
ภาพ ๗.๓-๘    จำนวนผู้ขอย้ายออกนอกหน่วย ๗๒ 
ภาพ ๗.๓-๙    จำนวนผู้ขอย้ายเข้าหน่วย ๗๓ 
ภาพ ๗.๓-๑๐  จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมท่ีสร้างความผูกพนั/เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ๗๔ 



 
 

 

ภาพ หน้า 
ภาพ ๗.๓-๑๑  ร้อยละของจำนวนบุคลากรหลักที่ได้รับการอบรม/พัฒนาตรงตามหน้าท่ี ๗๕ 
ภาพ ๗.๓-๑๒  จำนวนครั้งในการจัดอบรม/ฝึกซ้อม/บรรยายให้ความรู้กำลังพล ๗๕ 
ภาพ ๗.๓-๑๓  ร้อยละของจำนวนกำลังพลของ ยศ.ทร.ท่ีเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ๗๖ 
ภาพ ๗.๓-๑๔  ร้อยละของจำนวนกำลังพลของ ยศ.ทร.ท่ีเข้ารับการตรวจสุขภาพร่างกายประจำปี ๗๗ 
ภาพ ๗.๓-๑๕ จำนวนบุคลากรของ ยศ.ทร. ท่ีสอบเลื่อนฐานะได้ ๗๗ 
ภาพ ๗.๓-๑๖ จำนวนผลงาน/บทความ/งานวิจัย/นวตักรรมของครู/อาจารย์/นักวิจัย ๗๘ 
ภาพ ๗.๔-๑ ร้อยละของจำนวนวิธีการสื่อสารในลักษณะสองทิศทาง ๗๙ 
ภาพ ๗.๔-๒ ร้อยละของจำนวนกำลังพลท่ีรับรู้วิสัยทัศน์ฯ ๗๙ 
ภาพ ๗.๔-๓ จำนวนกิจกรรมท่ีมีการจัดทำการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน ๘๐ 
ภาพ ๗.๔-๔ ร้อยละของจำนวนข้อเสนอแนะของผู้บริหารระดับสูงท่ีได้นำไปปรับปรุง ๘๑ 
ภาพ ๗.๔.๕ จำนวนรางวัลท่ีได้รับการยกย่อง ๘๑ 
ภาพ ๗.๔-๖ ร้อยละของจำนวนข้อสั่งการในมติท่ีประชมุ นขต.ยศ.ทร. ท่ีถูกนำไปปฏิบัติ ๘๒ 
ภาพ ๗.๔-๗ จำนวนครั้งในการทบทวน/ปรับแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ๘๓ 
ภาพ ๗.๔-๘ ร้อยละของจำนวนกำลังพลท่ีไม่ถูกร้องเรียนว่าทุจริต ๘๓ 
ภาพ ๗.๔-๙ จำนวนกิจกรรมท่ีสนับสนุนชุมชนและสังคม   ๘๔ 
ภาพ ๗.๔-๑๐ จำนวนครั้งในการจัดกจิกรรมท่ีลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม (CRS) ๘๔ 
ภาพ ๗.๔-๑๑ ร้อยละของจำนวนบุคลากรท่ีเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา  ๘๕ 
ภาพ ๗.๕-๑  ร้อยละของจำนวนเงินท่ีเบิกจ่ายงบประมาณ  ๘๕ 
ภาพ ๗.๕-๒ ร้อยละของจำนวนครั้งในการจ่ายเงินให้กำลังพลท่ีได้รับตามสิทธิ ถูกต้อง รวดเร็ว ๘๖ 
ภาพ ๗.๕-๓  ความสำเร็จ (ความก้าวหนา้) ของการจัดต้ังศูนย์สมุททานุภาพ ๘๗ 
ภาพ ๗.๖-๑ ร้อยละของจำนวนตัวชี้วัดในกระบวนการหลักท่ีดำเนินการบรรล ุ ๘๘ 
ภาพ ๗.๖-๒ ร้อยละของจำนวนตัวชี้วัดในกระบวนการสนับสนุนท่ีดำเนนิการบรรล ุ ๘๙ 
ภาพ ๗.๖-๓ ร้อยละของจำนวนผลงาน/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์/สื่อการสอน/บทความ/งานวิจัย ท่ีนำไปใช้  
               เกิดประโยชน ์ ๙๐ 
ภาพ ๗.๖-๔ จำนวนกระบวนการท่ีมีการปรับปรุงการทำงาน ๙๑ 
ภาพ ๗.๖-๕ จำนวนนวัตกรรมท่ีเกิดจากการปรับปรุงกระบวนการทำงาน ๙๑ 
ภาพ ๗.๖-๖ จำนวนครั้งในการทบทวน/ปรับปรุงแผนบริหารความต่อเนื่องฯ ๙๒ 
ภาพ ๗.๖-๗ จำนวนครั้งในการจัดอบรมหรือฝึกซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤติ ๙๓ 
ภาพ ๗.๖-๘ จำนวนครั้งในการจัดอบรมหรือฝึกซ้อมการช่วยชีวิตแบบกู้ชีพ (CPR) ๙๓ 
ภาพ ๗.๖-๙ จำนวนกระบวนการท่ีนำผลประเมินความคิดเห็นของผู้รับบริการฯ มาปรับปรุง ๙๔ 

 

 

 



๑ 

 

 

ลักษณะสำคัญขององค์การ 
 

๑. ลักษณะสำคัญขององค์การ คุณลักษณะสำคัญของ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ยศ.ทร.) ประกอบด้วยคุณลักษณะดังนี้ 
ก. สภาพแวดล้อมของส่วนราชการ 

(๑) พันธกิจ 
พันธกิจหรือหน้าท่ีตามกฎหมาย ของ ยศ.ทร. ประกอบด้วย ๗ พันธกิจหลัก คือ 

๑. การบริการด้านการผลิตกำลังพล  
๒. การบริการด้านการพัฒนากำลังพล  
๓. การบริการด้านการส่งกำลังบำรุงสายเครื่องช่วยการศึกษา  
๔. การบริการด้านการอนุศาสนาจารย์  
๕. การบริการด้านการประวัติศาสตร์  
๖. การบริการด้านการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์และการสงครามทางเรือ  
๗. การประกันคุณภาพการศึกษา 

จะเห็นว่าพันธกิจหลักของ ยศ.ทร. โดยรวมคือการสร้างและพัฒนากำลังพลของ  ทร. ตลอดจนสนับสนุน 
องค์ความรู ้และทรัพยากรอื ่น ให้กับหน่วยต่าง ๆ ใน  ทร. ดังนั ้นการทำให้ผลผลิตและการบริการหลักที ่ ยศ.ทร.   
ส่งมอบ มีคุณภาพได้มาตรฐานเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ กองทัพเรือ สังคม และประเทศชาติ ต้องได้รับการบรหิาร
จัดการท่ีดี ภายใต้กรอบเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่ง ยศ.ทร. ได้สร้างระบบการทำงานภายใต้กระบวนการหลัก 
(Core Processes) ๑๐ กระบวนการดังนี้ คือ ๑. กระบวนการด้านการนำองค์การ  ๒. กระบวนการด้านการอนุศาสนาจารย์  ๓. 
กระบวนการผลิตกำลังพลต่ำกว่าสัญญาบัตร ๔. กระบวนการพัฒนากำลังพลตามแนวทางรับราชการ  ๕. กระบวนการเพิ่มพูน
ภาษาต่างประเทศ ๖. กระบวนการการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ๗. กระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษา ๘. กระบวนการศึกษาและวิจัยระดับกองทัพเรือ ๙.กระบวนการส่งกำลังบำรุงพัสดุสายยุทธศึกษา และ ๑๐. 
กระบวนการด้านประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร  

ยศ.ทร. ได้มอบหมายอำนาจหน้าที่ เพื่อให้บรรลุพันธกิจการบริการ ไปยังหน่วยขึ้นตรงกรมยุทธศึกษา ทหารเรือ 
(นขต.ยศ.ทร.) เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักสำหรับขับเคลื่อนกระบวนงานที่สนองตอบต่อพันธกิจต่าง ๆ  รวมทั้งประสานงาน
ระหว่าง นขต.ยศ.ทร. ตามกรณีที ่เกี ่ยวข้อง โดยรายงานผลลัพธ์ของการดำเนินการกลับมายัง ยศ.ทร. เพื ่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพกระบวนงาน และส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ ทร. และสังคม อย่างมีคุณภาพต่อไป 

(๒) วิสัยทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรม  
วิส ัยทัศน์ของ ยศ.ทร. คือ “การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้ ก้าวทันเทคโนโลยี จ ัดการศึกษามีคุณภาพตาม

มาตรฐานสากล เป็นท่ีปรึกษาทางวิชาการท่ีเชื่อถือได้ และเป็นเลิศในด้านกิจการทางทะเล เป็นต้นแบบในความเป็นมืออาชีพ 
จริยธรรม และคุณธรรม” สอดคล้องกับค่านิยมขององค์การที่กำเนิดมาจากกองทัพเรือ ให้กำลังพลขององค์การ มีค่านิยม 
SMART  ความเป็นชาวเรือ  (Seamanship: S) ซึ่งปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ  (Mastery: M) ด้วยความมุ่งมั ่นอันแรงกล้า 
(Ambition: A) อย่างมีความน่าเชื่อถือ (Reliability: R) และมีความริเริ่มที่จะปฏิบัติตนในการพัฒนาสิ่งต่างๆ ด้วยความเป็น
นักคิด (Thinker: T) และตามสมรรถนะหลักของ ยศ.ทร. ประกอบไปด้วย  ๔  สมรรถนะหลัก คือ 

๑. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยคุณธรรมจริยธรรม  
๒. การพัฒนาหลักสูตรต่างๆ  ท่ีให้บริการแก่กำลังพล ให้มีมาตรฐาน สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของกำลังพล ทร. อย่างมีประสิทธิภาพ  
๓. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีขีดความสามารถในการทำงานอย่างเป็นท่ียอมรับในระดับประเทศ  
๔. การพัฒนาทรัพยากรท่ีไม่ใช่บุคคลด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  

การสนับสนุนสิ ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนที่ม ีคุณภาพทั้ง ๔ สมรรถนะหลักนี้ เกี ่ยวเนื ่องกับ  
พันธกิจของ ยศ.ทร. และมีผลต่อการพัฒนาเศษฐกิจ สังคม สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของ ทร. กล่าวคือ เมื่อ ยศ.ทร. พัฒนา
สมรรถนะทางการบริหารและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว กำลังพลท่ีได้มาจากการบริหาร ย่อม
มีคุณภาพ การทำงานต่อสังคมได้พัฒนาตามระบบอันสมควรด้วย และการจะบริหารทรัพยากรให้มีคุณภาพเติมประสิทธิภาพ 
ต้องมาจากหลักสูตรที่มีมาตรฐาน เพื่อนำไปพัฒนาบุคคลเหล่านั้นเป็นแม่แบบของการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ 



๒ 

 

 

รวมถึงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรู ้และการสอน บนการเชื ่อมโยงทั้งทรัพยกรบุคคลและเทคโนโลยีท่ี
ก่อให้เกิดประสิทธิผลท่ีเป็นประโยชน์ต่อ ทร. และสังคมต่อไปตามลำดับ 

วัตถุประสงค์ในการดำเนินการของ ยศ.ทร. ในการขับเคลื่อนองค์การให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และค่านิยมของ ยศ.ทร. 
ประกอบไปด้วย ๗ เป้าประสงค์ ดังนี้ 

 ๑. เป้าประสงค์ท่ีดำเนินการเพื่อให้บรรลุด้านพันธกิจหลักขององค์การ 
 ๒. เป้าประสงค์ท่ีดำเนินการเพื่อให้บรรลุด้านผู้รับบริการและประชาชน 
 ๓. เป้าประสงค์ท่ีดำเนินการเพื่อให้บรรลุด้านการพัฒนาบุคลากร 

๔. เป้าประสงค์ท่ีดำเนินการเพื่อให้บรรลุด้านการเป็นต้นแบบ 
๕. เป้าประสงค์ท่ีดำเนินการเพื่อให้บรรลุด้านผลกระทบเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 
๖. เป้าประสงค์ท่ีดำเนินการเพื่อให้บรรลุด้านการลดต้นทุน การสร้างนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ  
๗. เป้าประสงค์ท่ีดำเนินการเพื่อให้บรรลุด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

     การบรรลุตามเป้าประสงค์ดังกล่าวนั้น ต้องดำเนินการเกี่ยวเนื่องไปกับวัฒนธรรมองค์การ ของ ยศ.ทร. ท่ีให้ค่ากับ
การ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก้าวทันเทคโนโลยี เชิดชูคนดี”  ซึ่ง ยศ.ทร. เป็นหน่วยที่ควบคุมดูแลการศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ให้กับกำลังพล ทร. ในการสร้างและพัฒนานี้ ยศ.ทร. ได้ให้การสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาและเทตโนโลยีการศึกษาจาก
หน่วยงานออกไปให้บริการผู้รับบริการอย่างเต็มที่ เช่น การส่งครูอาจารย์ ผู้บริหารระดับสูง ไปเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงาน
ภายนอก และเปิดหลักสูตรการอบรมให้กับบุคลากรภายใน เกิดเป็นโอกาสการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งใน และนอก
หน่วยงาน  ถ่ายทอดองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยู่เสมอ  

(๓) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร  
ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในส่วนราชการ ในปี ๒๕๖๔ ยศ.ทร. มีอัตราเปิดบรรจุกำลังพล จำนวน ๑,๙๕๔ นาย 

บรรจุจริง ๑,๒๕๐ นาย ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และ ทหารกองประจำการ ซึ่ง 
ในส่วนของข้าราชการ ได้แบ่งตามการกำเนิดด้วยวุฒิการศึกษาและ การเลื่อนฐานะ ตาม อทร. ๑๐๐๑ ดังนี้ 

๑. นายทหารสัญญาบัตร  เป็นนายทหารคุณวุฒิปริญญา ท่ีมาจาก ๓ ประเภทสถานศึกษา  
๑.๑ นายทหาร ก. คือ นายทหารสัญญาบัตรท่ีสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ 
๑.๒ นายทหาร ข. คือ นายทหารสัญญาบัตรท่ีเดิมมีกำเนิดจากนายทหารประทวน ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อ

ปฏิบัติราชการในตำแหน่งหน้าท่ีและมีทุกพรรค - เหล่า 
๑.๓ นายทหาร ป. คือ  นายทหารสัญญาบัตรที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยจัดหามาจากบุคคล  

พลเรือน เป็นพรรคพิเศษ 
๒. นายทหารประทวน  เป็นนายทหารชั้นต่ำกว่าสัญญาบัตร ที่มาจากการรับสมัครเข้าเรียนเป็นนักเรียนจ่า ซึ่งเป็น

สถาบันหลักของระดับนายทหารประทวน และ การสอบบุคคลพลเรือนท่ีใช้คุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาบรรจุต่อเนื่อง  
๓. พนักงานราชการ เป็นบุคคลพลเรือนท่ีมาจากการเปิดรับวุฒิการศึกษาข้ันพื้นฐาน เข้ามาปฏิบัติหน้าท่ีตามส่วนราชการท่ีเปิด 
องค์ประกอบสำคัญท่ีทำให้บุคลากรของ ยศ.ทร. มีส่วนร่วมในการทำงานเพื่อบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ ได้แก่ การ

สื่อสารและการบริหารงานของบุคลากรภายในองค์การ และผู้บริหารของ ยศ.ทร. ดำรงตนอยู่ในคุณธรรมตามวิสัยทัศน์ และ
พร้อมรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย ประกอบกับ การติดตามการปฏิบัติงานตามพันธกิจต่างๆ มีการวางแผนก่อนการปฏิบัติ 
ไปจนถึงการติดตามผลการปฏิบัติเพื ่อนำมาเป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุงองค์การ กล่าวคือ การปฏิบัติงานนั้นเกิด
ประสิทธิภาพต้ังแต่ในตัวบุคคลจึงจะส่งผลต่อปฏิบัติงานได้ในภาพรวมขององค์การ  

บุคลากรของ ยศ.ทร. มีการวางแผนการพัฒนาและการสร้างขีดความสามารถในการเป็นองค์การสมรรถนะสูงคือ
การพัฒนาความรู้ตามแนวทางการรับราชการของข้าราชการด่างๆ ดังนี้ 

๑. แนวทางการรับราชการของนายทหารสญัญาบัตรท่ีสำเร็จการศึกษาจาก รร.นร. (นายทหาร ก.) 
๒. แนวทางการรับราชการของนายทหารสญัญาบัตรปริญญา (นายทหาร ป.) 
๓. แนวทางการรับราชการของนายทหารสญัญาบัตรท่ีเลื่อนฐานะมาจากนายทหารประทวน (นายทหาร ข.) 
๔. ระเบียบ ทร. ว่าด้วยการเลื่อนฐานะของนายทหารชั้นประทวน พ.ศ. ๒๕๕๗ 



๓ 

 

 

ในการทำงานจำเป็นต้องมีข้อกำหนดด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและความเสี่ยงภัย ยศ.ทร. ได้กำหนดให้
ประเมินความเสี่ยงองค์การ และบุคลากรทุกคนตรวจสุขภาพประจำปีตามนโยบายของ ทร. และมีการซักซ้อมการป้องกัน
อุบัติภัยซึ่งจัดตามวงรอบทุกปี ซึ่งทั้งการดูแลสุขภาพและการป้องกับอุบัติภัย ดังกล่าว ยศ.ทร.  ดำเนินการตาม ระเบียบ อทร.
๙๓๐๒ การสุขาภิบาลกำลังพลหน่วยเรือ และหน่วยบก พ.ศ.๒๕๔๑ 

(๔) สินทรัพย์  
  ส่วนราชการมีอาคารสถานท่ี เทคโนโลยี และอุปกรณ์ ท่ีสำคัญรวมท้ังเทคโนโลยีการสื่อสารและการให้บริการ 
สิ่งปลูกสร้าง เครื่องใช้สำนักงาน และระบบ ดังนี้  

๑. สิ่งปลูกสร้าง เป็นอาคารปฏิบัติงาน และท่ีพักอาศัยของข้าราชการของ ยศ.ทร. และส่วนกลางของ ทร. 
๒. เครื่องใช้สำนักงาน เพื่อการปฏิบัติงาน ประกอบด้วนเครื่องใช้สำนักงานส่วนกลาง ซึ่งได้รับการจัดซื้อตามความ

ต้องการที่หน่วยขึ้นตรงกรมยุทธศึกษาทหารเรือ (นขต.ยศ.ทร.) เสนอ ผ่านการตรวจสอบความเหมาะสม และนำมาใช้งาน
ประกอบกับการดูแลซ่อมบำรุง ให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่เสมอ เครื่องใช้สำนักงานได้แก่ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
, เครื่องพิมพ์, โทรศัพท์, โทรสาร, เครื่องถ่ายเอกสาร, ตู้จัดเก็บเอกสาร, กล้องวงจรปิด , ชุดประชุมทางไกล 
 ๓. ระบบท่ีเป็นโครงข่ายสำหรับการเรียนการสอนในสถานศึกษาต่าง ๆ การสื่อสาร และรักษาความปลอดภยั
ตลอดจนทรัพย์สนิของ ยศ.ทร. ประกอบด้วย ระบบอินเทอร์เน็ต และอินทราเน็ท, ระบบเตือนภัย ไฟฟ้า อัคคีภัย  
  ทรัพย์สินที่เป็นเทคโนโลยี ซึ่ง ยศ.ทร. ได้นำมาใช้ในรูปแบบการเช่าซื้อเป็นระยะเวลาหนึ่ง เพื่อรองรับการ
ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ นั้น ได้แก่ Google-meet, Cisco และ รร.ชต.ยศ.ทร. ได้พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อบริการการศึกษาโรงเรียนนายทหารเรือชั้นต้น  Esis Line officers School  อีกด้วย 

 
ภาพที่ ก-๑ ระบบ Esis 

(๕) กฎหมายกฎระเบียบและข้อบังคับ  
 ยศ.ทร. ได้ดำเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่สำคัญ ตามส่วนราชการ  
และกลาโหม คือ พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที ่ของส่วนราชการ กองทัพเรือ กองทัพไทย
กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นกฎหมายหลักในการดำเนินการให้ทุกภาคส่วน ระเบียบท่ีควบคุมการปฏิบัติงานท่ีเอื้อให้
ส่วนราชการทำงานอย่างมีความคล่องตัวและตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ และนอกจากกฎระเบียบท่ัวไป
แล้วยังมีระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินการของ ยศ.ทร. ตามพันธกิจ เช่น 

๑. ระเบียบ ยศ.ทร. ว่าด้วยการดำเนินการศึกษาของสถานศึกษาของสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาเป็นภาคใน 
ส่วนการศึกษาท่ีสองและสี่ พ.ศ.๒๕๕๑ และแก้ไขเพิ่มเติม 

๒. ระเบียบ ยศ.ทร. ว่าด้วยการศึกษาสำหรับนายทหารสัญญาบัตรพ.ศ.๒๕๕๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
๓. ระเบียบ ทร. ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ 
๔. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
๕. กฎกระทรวง ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ 
๖. ระเบียบ ยศ.ทร. ว่าด้วยการรับบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นรจ. พ.ศ.๒๕๕๑ 
๗. ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการได้รับเงินเพิ่มของข้าราชการท่ีทำหน้าท่ีสอน 
๘. ระเบียบ ยศ.ทร. ว่าด้วยการดำเนินการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งมิได้จัดการศึกษาเป็นภาค พ.ศ.๒๕๔๘ 
๙. ระเบียบ ยศ.ทร. ว่าด้วยการปกครองบังคับบัญชาข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตรและต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร 



๔ 

 

 

๑๐. ระเบียบ ทร. ว่าด้วยการอบรมศีลธรรมและการกระทำพิธี 
๑๑. คู่มือปฏิบัติศาสนพิธีเบื้องต้น กรมการศาสนา กระทรวงกระทรวงวัฒนธรรม 
๑๒. แนวทางคู่มือการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ ทร. 
๑๓. พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๓๕ 
๑๔. คำสั่ง ยศ.ทร. (เฉพาะ) ท่ี ๑๗๒๒ / ๒๕๖๑ เรื่อง การแบ่งมอบงานของ รอง จก.ยศ.ทร. เสธ.ยศ.ทร. และรอง เสธ.ยศ.ทร. 
 

ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์การ 
(๖) โครงสร้างองค์การ  
ยศ.ทร. เป็นหน่วยงานในส่วนศึกษาวิจัย ของ ทร. มีหน้าท่ีอำนวยการ ประสานงาน แนะนำ กำกับการ และดำเนินการ 

เกี่ยวกับ การฝึกหัดศึกษาและตำรา การอนุศาสนาจารย์ งานประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร การศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ 
และประเมินยุทธศาสตร์และกำหนดหลักนิยมของกองทัพเรือ ตลอดจน การฝึก การศึกษาวิชาการทหารเรือ และวิทยาการท่ี
เกี่ยวข้องของสถานศึกษาในบังคับบัญชา และสถานศึกษาในกำกับ ประกอบด้วย ๑๔ หน่วยข้ึนตรง ดังภาพท่ี ก-๓ และมีระบบ
การรายงานระหว่างใน นขต.ยศ.ทร. ตามสายงานบังคับบัญชา ดังภาพท่ี  

 

 
ภาพที่ ก-๒      โครงสร้างผู้บังคับบัญชาของ ยศ.ทร. 

เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ 

รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ 

เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารเรือ 

รองเสนาธิการฯ รองเสนาธิการฯ รองเสนาธิการฯ 

หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกรมยุทธศึกษาทหารเรือ 



๕ 

 

 

 
ภาพ ก-๓ โครงสร้างหน่วยงานภายใน ยศ.ทร. 

 
 
 
 
 
 

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 

กองบัญชาการ 

กธก.ฯ 
กศษ.ฯ 
กบ.ฯ 
กง.ฯ  

รนภ.ฯ 
 

ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการทัพเรือ โรงเรียนเสนาธิการ 
ทหารเริอ 

โรงเรียนนายทหารเรือ
ชั้นต้น 

กองวิชายุทธศาสตร์ 
กองวิชาเสนาธืการกิจ 
กองวิชาสงครามทางเรือและวิชาทหาร 
กองวิชาความมั่นคงและวิชาพิเศษ 
กองวิชาวิศวกรรม 
กองเอกสารวิจัย 

กองการปกครอง 
กองการศึกษา 
 
 

กองการปกครอง 
กองการศึกษา 
 
 

กองการปกครอง 
กองการศึกษา 
 
 

โรงเรียนพันจ่า โรงเรียนชุมพลฯ ศูนย์ภาษา ศูนย์ศึกษายุทธการ
ทหารเรือ 

กองบัญชาการ 
กองการปกครอง 
กองการศึกษา 
 
 

กองศึกษายุทธศาสตร์ 
กองศึกษาการสงครามทางเรือ 
กองการจำลองยุทธ์ 
 

แผนกแผนและโครงการ 
แผนกศึกษา 
แผนกบริการ 

กองบังคับการ 
กองการศึกษา 
กองนักเรียน 
กองบริการ 
แผนกแพทย ์

กองบริการ
การศึกษา 

กองประกันคุณภาพ
การศึกษา 

กองห้องสมุด กองประวัติศาสตร์ 

แผนกกรรมวิธีข้อมูล 
แผนกบริการโสตทัศน์ 
แผนกผลิตสื่อผสม 
แผนกคลังเคร่ืองช่วย 
แผนกการศึกษาและตำรา 
แผนกซ่อมบำรุง 
 
 

แผนกประวัติการทหารเรือ 
แผนกพิพิธภัณฑ ์
แผนกการพิธี 
แผนกเอกสาร 
แผนกจัดเก็บข้อมูล 

แผนกห้องสมุดส่วนกลาง ทร. 
แผนกห้องสมุดทั่วไป 
แผนกห้องสมุดอุทกศาสตร์ 
แผนกห้องสมุดลับ 

แผนกควบคุม 
แผนกตรวจสอบและประเมินผล 
แผนกสถิติและวิเคราะห์ข้อมูล 

กองอนุศาสนาจารย์ กองสนับสนุน 

แผนกวิชาการ 
แผนกอบรมศีลธรรม 
แผนกศาสนพิธ ี
แผนกจิตนิเทศ 

แผนกโยธาไฟฟ้าและเคร่ืองกล 
แผนกพลาธิการ 
แผนกขนส่ง 



๖ 

 

 

(๗) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ยศ.ทร. มีกลุ ่มเป้าหมายหลายระดับ ได้แก่ ประชาชน เยาวชนผู้สำเร็จ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กำลังพลของกองทัพเรือทั้งในระดับต่ำกว่าสัญญาบัตรและในระดับสัญญาบัตร 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมท้ังภาคประชาชนท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากทะเล ตลอดจนกองทัพเรือมิตรประเทศท่ี
ต้องการส่งนายทหารเรือของตนเองเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือและหลักสูตรการ ทัพเรือ โดยมีกลุ่ม
ผู้รับบริการหลักคือ กรมกำลังพลทหารเรือและหน่วยข้ึนตรงกองทัพเรือซึ่งรับผู้สำเร็จการศึกษาท้ังหลักสูตรผลิตกำลังพลและ
หลักสูตรพัฒนากำลังพลตามแนวทางการรับราชการเข้าทำงานในหน่วยงานของตนเองตามการบรรจุของกรมกำลังพลทหารเรือ  
สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีสำคัญของ ยศ.ทร. คือ กรมกำลังพลทหารเรือ (กพ.ทร.) ซึ่งบรรจุกำลังพลปฏิบัติงานตำแหน่งต่าง 
ๆ ใน ยศ.ทร. กรมยุทธการทหารเรือซึ่งขอรับการสนับสนุนการฝึกจำลองยุทธ์และการประเมินผลการฝึกกองทัพเรือประจำปี 
หน่วยข้ึนตรงกองทัพเรือท่ีส่งกำลังพลเข้ารับการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ และขอรับการสนับสนุนการทดสอบภาษาอังกฤษ 
กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือซึ่งสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาของ ยศ.ทร. 
ตลอดจนกรมช่างโยธาทหารเรือท่ีสนับสนุนในการพัฒนาอาคารสถานท่ีและสิ่งอำนวยความสะดวกของ ยศ.ทร. กลุ่มดังกล่าว
ข้างต้นมีความต้องการและความคาดหวังท่ีสำคัญต่อผลผลิต ต่อบริการท่ีมีให้ และต่อการปฏิบัติราชการของ ยศ.ทร. คือ การ
ได้ร ับบริการที่มีคุณภาพ ตรงตามเวลาที่ต้องการ และผู ้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรต่าง ๆ ของ ยศ.ทร. มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานในสายงานฝ่ายอำนวยการ และสายงานการเป็นผู ้บริหาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ในภาพรวมแล้วความต้องการและความคาดหวังของแต่ละกลุ่มไม่มีความแตกต่างกัน เมื่อแบ่งตามกลุ่มผู้รับบริการ
และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ดังตารางที่ ก-๑ ซ่ึงรายละเอียดจะกล่าวถึงในหมวด ๓ 
 

กระบวนการหลัก ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๑. ๑. ผลิตกำลังพลต่ำกว่าสัญญาบัตร 

    หน่วยรับผิดชอบ : รร.ชุมพลฯ      
                                              

ประชาชน, เยาวชนที่เข้ามาศึกษาและ
จบเป็น จ่าตรี, นขต. ที่รับบบรรจ ุ

- ประชาชน, กพ.ทร. หน่วยสาย
วิทยาการ, ยศ.ทร., นรจ., 
นขต.ทร., สน.ตำรวจแห่งชาติ 

-  
๒. ๒. พัฒนาบุคลากรตามแนวทางรับราชการ         - นขต.ทร. ผู้เข้ารับการอบรม/จบการศึกษา 

- หน่วยงานภายนอก ทร. ผู้เข้ารับการ
อบรม 

- ทร. มิตรประเทศ 

- กพ.ทร., ยศ.ทร. นักศึกษา/
นายทหารนักเรียน, นพจ., พจน 

-  
   หน่วยรับผิดชอบ : ฝวก.ยศ.ทร., วทร.ยศ.ทร. 
  รร.สธ.ยศ.ทร., รร.ชต.ยศ.ทร., รร.พจ.ยศ.ทร.              

๓. เพ่ิมพูนความรู้ภาษาต่างประเทศ 
   หน่วยรับผิดชอบ : ศภษ.ยศ.ทร. 
 

นขต.ทร. ท่ีมีผู้เข้ารับการอบรม กพ.ทร.ยศ.ทร., นขต.ทร. และ
หน่วย ฉก.ทร. ที่รับกำลังพลไป
ปฏิบัติงาน 

๔. ฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหม 
    ต่ำกว่าสัญญาบัตร  
  หน่วยรับผิดชอบ :  รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

- นขต.ทร. ท่ีมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
หน่วยงานภายนอก ทร. ท่ีมีผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม 

- กพ.ทร., ยศ.ทร. ข้าราชการ
กลาโหมพลเรือนต่ำกว่าสัญญา
บัตรที่เข้ารับการฝึกอบรม, 
นขต.ทร. , สน.ปล. กรมราช
องครักษ ์

๕. ส่งกำลังบำรุงสาย ยศ. 
    หน่วยรับผิดชอบ :  กบศ.ยศ.ทร. 

- นขต.ทร. และหน่วยศึกษาที่มีครุภัณฑ์ 
-    ข้ึนทะเบียนกับ ยศ.ทร. 

นขต.ทร., ยศ.ทร., นักศึกษา/
นทน. 

๖. การอนุศาสนาจารย์ 
    หน่วยรับผิดชอบ :  กอศ.ยศ.ทร. 

กำลังพลของ นขต.ทร. และหน่วย 
ฉก.ทร. 
 

- ทร., ยศ.ทร., นขต.ทร.และหน่วย 
ฉก.ทร. 

๗. การประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร 
    หน่วยรับผิดชอบ :  กปศ.ยศ.ทร. 

- นขต.ทร., หน่วยงานภาครัฐและเอกชน, 
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา, ประชาชน 

- ทร. 
-  



๗ 

 

 

กระบวนการหลัก ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๘. การศึกษาและวิจัยระดับกองทัพเรือ 
    หน่วยรับผิดชอบ :  ศยร.ยศ.ทร. 

นขต.ทร., ยก.ทร., ยศ.ทร. - กำลังพล ทร. ท่ีได้รับผลกระทบ
จากการนำผลวิเคราะห์ไปใชง้าน 

ตารางที่ ก-๑ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

(๘) ส่วนราชการที่เก่ียวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน  
ส่วนราชการหรือองค์การท่ีเกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกันท่ีสำคัญ คือ กรมกำลังพลทหารเรือ ซึ่ง

มีบทบาทท่ีสำคัญคือการพิจารณาส่งกำลังพลเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของ ยศ.ทร. การพิจารณาบรรจุกำลังพลส่วน
ใหญ่ที่มีความรู้ความสามารถตรงตามตำแหน่งงาน การรับกำลังพลที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรต่าง ๆ ของ ยศ.ทร. เข้า
บรรจุตามหน่วยขึ้นตรงของกองทัพเรือ ตลอดจนสำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ ซึ่งมีบทบาทที่สำคัญคือการพิ จารณาอนุมัติ
งบประมาณท่ีเหมาะสมต่อการสนับสนุนยุทธศาสตร์ของ ยศ.ทร. 

กลุ่มที ่มีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมให้แก่ ยศ.ทร. คือ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ ซึ ่งได้ช่วยสนับสนุน
งบประมาณตามท่ีเสนอ รวมท้ังกำกับดูแลและให้ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและการจัดการความรู้
ของ ยศ.ทร. ให้มีระดับท่ีก้าวหน้ามากข้ึน ส่งผลให้ ยศ.ทร. สามารถสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติภารกิจผ่านระบบสารสนเทศได้เป็น
จำนวนมาก  

ระบบและกลไกที่สำคัญในการสื่อสารและข้อกำหนดสำคัญในการปฏิบัติงานร่วมกันประกอบด้วย คณะกรรมการต่าง 
ๆ ซึ่งจัดให้มีการประชุมชี้แจงและปรึกษาหารือระหว่างกันตามกลุ่มคณะกรรมการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจน
การประสานงานกันโดยตรงระหว่างเจ้าหน้าที ่ผู ้ปฏิบัติงานซึ่งทำให้การปฏิบัติงานเกิดความเข้าใจชัดเจนและสามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกันได้ง่ายข้ึน รวมท้ังใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการสื่อสารให้แก่การประชุมทางไกล กลุ่มไลน์ เว็บไซต์ 

๒. สภาวการณ์ขององค์การ : สภาวการณ์เชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ  
ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน   
 (๙) สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ  

สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ  ประเด็นการแข่งขัน และผลต่อการดำเนินการของ
ยศ.ทร. เป็นไปในลักษณะดังนี้  ยศ.ทร. มีภารกิจกว้างขวางทั้งด้านการผลิตกำลังพลระดับต่ำกว่าสัญญาบัตร การพัฒนากำลัง
พล การเป็นท่ีปรึกษาทางวิชาการ การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ทหารเรือและความมั่นคงทางทะเล การสนับสนุนการฝึก
จำลองยุทธ์ การฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ การประกันคุณภาพการศึกษา การประวัติศาสตร์ทหารเรือและพิพิธภัณฑ์
ทหารเรือ การอบรมศีลธรรมและการบริการด้านศาสนพิธี ตลอดจนการบริการเครื่องช่วยการศึกษา ซึ่งเป็นงานเฉพาะที่ไม่มี
หน่วยงานใดในกองทัพเรือเป็นคู่เทียบหรือเป็นคู่แข่งขัน  

เมื่อพิจารณาหน่วยงานภายนอกแล้วก็มีคู่เทียบหรือคู่แข่งขันท่ีมีงานคล้ายคลึงกัน คือ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
กรมยุทธศึกษาทหารบก และกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ โดยประเด็นการแข่งขันท่ีสำคัญคือ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การผลิตและพัฒนากำลังพล การฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตลอดจนประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการและการศึกษาวิจัยด้านยุทธศาสตร์ทหาร ซึ่งในประเด็นหลังนี้อาจมีคู่เทียบคือ 
ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยพลเรือน ได้แก่ จ ุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งมีการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับความมั่นคง
ระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตามหน่วยงานทั้งหลายที่กล่าวถึงทั้งหมดมักจะมีความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันในด้านการ
แลกเปลี่ยนการบรรยาย รวมทั้งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในเวทีสัมมนาทางวิชาการที่แต่ละหน่วยงานได้จัดขึ้นโดยไม่คดิว่า
เป็นคู่แข่งขันกัน   

เมื่อพิจารณาผลต่อการดำเนินการของ ยศ.ทร. แล้วพบว่ามีความก้าวหน้ามากกว่าคู่เทียบในหลายประการ ได้แก่ การ
จัดการเรียนการสอนเชิงรุก (active learning) การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบสารสนเทศ การมีผลงานวิจัยเกี่ยวกับ



๘ 

 

 

ยุทธศาสตร์ทหารเรือและความมั่นคงทางทะเลที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและระหว่างประเทศ จากการที่กำลังพล
ของ ยศ.ทร. ได้รับเชิญไปบรรยายในมหาวิทยาลัยต่างๆ และในการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ เป็นต้น 
 (๑๐) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน  
 การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่ซึ ่งทำให้ ยศ.ทร. ประสบความสำเร็จเมื่อเปรียบเทียบหน่วยงานคู่เทียบ รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่สร้างโอกาสสำหรับการสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือ คือการกำหนดและดำเนินยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ ยศ.ทร. ซึ่งนำไปสู่การสนับสนุนกำลังพลสายงานวิชาการและสายงานการศึกษาวิจัยให้มี
โอกาสไปศึกษาต่อต่างประเทศแล้วนำองค์ความรู้ท่ีได้รับมาถ่ายทอดในการพัฒนากำลังพลรวมท้ังการศึกษาวิจัย ตลอดจนการ
สนับสนุนกำลังพลสายงานวิชาการและสายงานศึกษาวิจัยให้เข้าร่วมในการประชุมสัมมนาวิชาการและการบรรยายทาง
วิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนเครื่องช่วยการศึกษาให้ก้าวหน้าไปสู่
การศึกษาผ่านระบบสารสนเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม 

(๑๑) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ  
แหล่งข้อมูลสำคัญสำหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และเชิงแข่งขันในการบริการที่มีลักษณะเดียวกัน ได้แก่ โรงเรียนจ่า

อากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก และวิทยาลัยการทัพบก กรมยุทธศึกษาทหารบก ตลอดจน
วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นอกจากนี้ยังมีท่ีมาจาก โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือและโรงเรียน
เสนาธิการทหารรวมเหล่าต่างประเทศ ซี่ง ยศ.ทร. ได้ส่งนายทหารไปศึกษาและสำเร็จกลับมาเป็นอาจารย์ที่ ยศ.ทร. ได้แก่ 
สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย เยอรมัน ฝรั่งเศส สเปน และสหรัฐอเมริกา  
 แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจากหน่วยงานอื่นๆ ท้ังในส่วนราชการ นอกส่วนราชการ และจากต่างประเภทกัน มีท่ีมา
จาก ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
นอกจากนี้ยังมีที่มาจาก องค์การคลังสมองทางทะเลของต่างประเทศ ได้แก่ สถาบันวิจัยทางทะเลของมาเลเซีย ( Maritime 
Institute of Malaysia; MIMA) สถาบันก ิจการทางทะเลจีน (China Institute of Marine Affairs; CIMA) สถาบันว ิจัย
นโยบายมหาสมุทร (Ocean Policy Research Institute; OPRI) ของญี่ปุ่น และศูนย์ศึกษาทรัพยากรและความมั่นคงของ
มหาสมุทรแห่งชาติออสเตรเลีย (Australian National Centre for Ocean Resources and Security; ANCORS) สังกัด
มหาวิทยาลัยวูลลองกอง (University of Wollongong) 
 ข้อจำกัดในการได้มาซึ่งข้อมูลเหล่านี้คือ ในส่วนของสถาบันทางทหารมักไม่เปิดเผยข้อมูล และสำหรับสถาบันทาง
ทหารในต่างประเทศ ผู้เก็บข้อมูลคือผู้ท่ีไปเข้ารับการศึกษาซึ่งอาจมีมุมมองด้านการบริหารการศึกษาไม่ครบถ้วน ในส่วนของ
องค์การคลังสมองทางทะเลของต่างประเทศนั้นได้รับข้อมูลอย่างละเอียด เนื่องจากกำลังพลของ ยศ.ทร. ได้เดินทางไปเยี่ยม
เยือน ดูงาน และแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างกัน แต่มีข้อจำกัดในเร่ืองงบประมาณ  
 
ข. บริบทเชิงยุทธศาสตร์    
 (๑๒) ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์  
 สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ทำให้การจัดการศึกษาและการดำเนินการทางการศึกษาต้อง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการใหม่ โดย ยศ.ทร. ได้ปรับปรุงการดำเนินการเช่น การสร้างรูปแบบการเรียนออนไลน์ หรือการจัดทำ
ชุดทำงานแบบปฏิบัติงาน ณ ท่ีต้ังของตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรคระบาด อย่างไรก็ตาม จากการดำเนินการ
ของ นขต.ยศ.ทร. ได้ดำเนินการได้บรรลุภารพันธกิจต่าง ๆ ได้ โดยใช้เทคโนโลยี ความสามารถของบุคลากร ทำให้สายงานต่าง 
ๆ  ดำเนินการได้อย่างลุล่วง โดยความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ของ ยศ.ทร. แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ 

ด้านพันธกิจ : มีหลักสูตรการศึกษาที่ได้รับความร่วมมือกับมิตรประเทศ ในเบื้องต้นเป็นการเปิดหลักสูตรแบบ
ออนไลน์ และอยู่ในระหว่างการจัดทำจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 

ด้านบุคลากร : มีครูอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยท่ีมีศักยภาพสูงเป็นมืออาชีพ สามารถเป็นท่ีปรึกษารวมไปถึง เพิ่มขีด
สมรรถนะของบุคคลในการปฏิบัติงานเต็มประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประสิทธิผลที ่เต็มศักยภาพบุคคลให้กับ ทร. และ
ประเทศชาติ ซึ่งเป็นความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ในด้านความสามารถของบุคลากร ในการนี้ ได้นำเทคโนโลยีการสื่อสาร
ทางไกลมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบท 

 



๙ 

 

 

ค. การดำเนินการ    
 (๑๓) ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ  
  องค์ประกอบสำคัญของการปรับปรุงผลการดำเนินการ รวมท้ังกระบวนการประเมินการปรับปรุงโครงการ 
และกระบวนการท่ีสำคัญของส่วนราชการ มีดังนี้คือ  

๑. การปรับปรุงบุคลากรท่ีทำหน้าท่ีเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ของ ยศ.ทร. ตามการย้ายบรรจุ เพื่อให้การบริหารจัดการองค์การมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

๒. เพิ่มการกำกับดูแลโดยการรายงานการปรับปรุงผลการดำเนินการให้ จก.ยศ.ทร. และผู้บริหารได้รับ
ทราบในการประชุมหน่วยขึ้นตรง ยศ.ทร. ประจำเดือนการยกระดับกระบวนการสนับสนุนให้เป็นกระบวนหลักเพื่อให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ยศ.ทร. ได้แก่ กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาและการนำองค์การ 

๓. การปรับปรุงตัวชี้วัดในหมวดที่ ๗ ผลลัพธ์การดำเนินการ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้ นการ
วัดผลเชิงประสิทธิภาพ มากกว่าการวัดผลเชิงปริมาณ  

๔. การปรับปรุงหน้าเว็บเรื่องคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของยศ.ทร.  ให้เป็นสื่อกลางสำหรับการทำ
ความเข้าใจในเร่ืองนี้แก่กำลังพลทุกระดับ 
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หมวด ๑  
การนำองค์การ 

๑.๑ การนำองค์การโดยผู้บริหารของส่วนราชการ  
 ผู้บริหารของ ยศ.ทร. นำโดย เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ (จก.ยศ.ทร.) ให้ความสำคัญต่อการนำองค์การ จากการ
บริหารโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น และนำข้อมูลท่ีได้มาเป็นส่วนหนึ่ง
ในการกำหนดแนวทางในการบริหาร ซึ่งนอกจากการบริหารงานบุคลากรภายในแล้ว ยังให้ความสำคัญต่อการรับฟังความ
ต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู ้ม ีส่วนได้ส ่วนจากภายนอก เพื่อนำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็น
กระบวนงานภายในองค์การ ประกอบขึ้นเป็นแผนปฏิบัติราชการในแต่ละปี เพื ่อให้สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ของ
กองทัพเรือ ท่ีให้บริการแก่ประชาชนและสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม 
 วิสัยทัศน์และค่านิยม 
  การกำหนดวิสัยทัศน์ของ ยศ.ทร. พิจารณาจากสถานภาพขององค์การ ตามผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
และภายนอกของหน่วย และกำหนดทิศทางการบริหาร เพื ่อบรรลุสิ ่งที ่หน่วยงานคาดหวังที ่จะเป็นในอนาคต  จัดทำเป็น
วิสัยทัศน์ ยศ.ทร. ที ่กล่าวว่า ยศ.ทร. “เป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้ ก้าวหน้าทันเทคโนโลยี จัดการศึกษามีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล เป็นท่ีปรึกษาทางวิชาการท่ีเชื่อถือได้ และเป็นเลิศในด้านกิจการทางทะเล เป็นต้นแบบในความเป็นมืออาชีพ 
จริยธรรม และคุณธรรม” ตามค่านิยม S M A R T ทั้งนี้ผู้บริหารใช้วิธีการประชุม และ วางแผนกิจกรรมตามภารกิจของ 
ยศ.ทร. เป็นประจำต่อเนื ่องทุกเดือน เพื ่อติดตามการดำเนินงานของทุกหน่วยขึ้นตรง (นขต.ยศ.ทร.) พร้อมทั้งปรับป รุง
กระบวนการทำงานให้ตรงตามภารกิจ โดยการระดมความคิด (Brainstroming) ซึ่ง จก.ยศ.ทร. จะเป็นผู้รับฟังความคิดเห็น
จากทุกฝ่าย แล้วจึงตัดสินใจบนหลักจริยธรรม หลักนิติธรรม เพื ่อสั ่งการให้ นขต.ยศ.ทร. ที ่รับผิดชอบในภารกิจนั้น ๆ 
ดำเนินการตามมติท่ีมาจากการระดมความคิดแล้ว  

ค่านิยมของ ยศ.ทร. คือ S M A R T 

ค่านิยม การปฏิบัติของผู้บริหารทุกระดับ การสร้างสภาพแวดล้อม 

S : Seamanship  ส่งเสริม ความสามัคคีในหมู่คณะ เปิดใจกว้าง ยึดประโยชน์
ส ่วนรวมเป็นหลัก แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อ
ผู้ปฏิบัติงาน และประเพณีทหารเรืออันดีงาม 

กำหนดกรอบการทำงานร่วมกันแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
โดยอยู่บนความมุ่งมั ่นที่จะดำเนินการสานต่อ
ภารกิจของกองทัพเรืออย่างเต็มที่ 

M : Mastery  บริหาร องค์การด้วยความเป็นผู้นำมืออาชีพ ความเด็ดขาด 
ตัดสินใจนำองค์การด้วยความยุติธรรม  

ต ิ ดตามความ เป ็ น ไปขององค ์ ก า ร  และ
บริหารงานจากสภาวะความเป็นจริง แก้ปัญหา 
และเพ่ิมประสิทธิภาพ 

A : Ambition  ผลักดัน องค์การให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ ดำเนินการโดยยึด
ให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ 

สร ้างการร ับร ู ้ภายในองค ์การ เพ ื ่อสร ้าง
เป้าหมายการปฏิบัติงานให้บรรลุวิสัยทัศนแ์ละ
พันธกิจที่กำหนด 

R : Reliability  ปฏิบัติตน เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติงาน แสดงออกอย่าง
น่าเชื ่อถือ ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ ลงมือ
ปฏิบัติงานร่วมด้วย 

การสร้างโอกาสให้เก ิดปฏิส ัมพันธ ์ร ่วมกัน 
ก่อให้เกิดบรรยากาศในการทำงานที่สามัคคี 

T : Thinker  ริเร่ิม โครงการต่าง ๆ  ทั้งที่มาจากการเสนอความคิดของผู้
ปฏิบัติ นำมาต่อยอด และสานต่อจนเกิดเป็นโครงการต่าง 
ๆ  

การดำเนินการตามโครงการที่เกิดขึ้น ต้ังแต่การ
วางแผน ลงมือปฏิบัติ ติดตามผล และนำมา
ปรับปรุงแก้ไข 

ตารางที่ ๑-๑ ค่านิยมของ ยศ.ทร. 
 การส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และความมีจริยธรรม  
  จก.ยศ.ทร. และผู้บริหารระดับสูง ได้สั่งการและสร้างแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน โดยแบ่งเป็นแนวทางการ
ป้องกันการเกิดการทุจริต การตรวจสอบการทุจริต ประกอบกับความพร้อมในการรายงานผลการปฏิบัติเพื่อรับการตรวจสอบ
อย่างโปร่งใส  



๑๑ 

 

 

พฤติกรรมท่ีมีจริยธรรม การปฏิบัติของผู้บริหารทุกระดับ การสร้างสภาพแวดล้อม 

การป้องกันการทุจริต มอบอำนาจตามลำดับชั ้น ในการกำกับ 
ควบค ุม ด ูแลบ ุคลากรในองค ์การ วาง
มาตรการในการป้องกันการทุจริต 

การส่งเสริมและยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติดีให้เป็น
ตัวอย่าง  

การตรวจสอบการทุจริต ตรวจสอบรายงานผลตามลำดับชั้น เผยแพร่ผลการตรวจสอบให้ทราบภายในองค์การ 
เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

การรายงานผลการตรวจสอบ รายงานผลการตรวจสอบต่อ ทร. เผยแพร่ผลการตรวจสอบสู่หน่วยตรวจสอบ ระดับ 
ทร. และพร้อมเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

ตารางที่ ๑-๒ การส่งเสริมการประพฤติตามจริยธรรม 
 การสื่อสาร 
  การดำเนินการตามมติและสั่งการให้เกิดกลไกการทำงานที่มาจากข้อคิดเห็นของบุคลากรต่าง ๆ จัดเป็น
กลไกของกระบวนการสื่อสารในรูปแบบหนึ่ง กล่าวคือ เมื่อมีการอนุมัติสารซึ่งเป็นสั่งการ หรือ ข้อมูลใด ๆ บุคลากรทุกคนท่ีรับ
สาร จะกลายเป็นผู ้สื ่อสารที่ดำเนินการถ่ายทอดอย่างต่อเนื ่อง ตลอดจนประยุกต์และปฏิบัติตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ระยะสั้นและระยะยาว ค่านิยม และเป้าหมายผลการดำเนินการไปยังบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกคน ท้ังภายในและผู้มี
ส ่วนได้ส ่วนเสียภายนอกองค์การ เป็นหลักในการขับเคลื ่อนด้วยระบบการสื ่อสารแบบสองทิศทาง (Two – Way 
Communication) ทำให้บุคลากรของ ยศ.ทร. รับรู้เข้าใจ และนำไปปฏิบัติตลอดจนให้ความร่วมมืออย่างท่ัวถึงแสดงออกมา
ในการปฏิบัติงานแบบโต้กลับ  
 

                                              
ภาพที ่๑-๑ การสื่อสารแบบสองทศิทาง 

 
ทุกคนจะได้รับผลตอบกลับ(Feedback) จากการปฏิบัติงานโดยกระบวนการสื่อสาร ในที่นี้รวมถึงผู้บริหารทุกคนและ ผู้นำ
องค์การ ซึ ่งข้อมูลดังกล่าวนี้ จะส่งผลต่อไปในการพัฒนาองค์การทั้งระยะสั้น และระยะยาว  ตามวัฒนธรรมองค์การ ท่ี
เกี่ยวพันถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมท้ังเครือข่ายภายนอก เช่น นขต.ทร. กองทัพ สถานศึกษาใน - นอกประเทศอีกด้วย 

วิธีการสื่อสาร 
เร่ืองท่ีต้องการ

สื่อสาร 
กลุ่มท่ีต้องการ

สื่อสาร 
วัตถุประสงค์การ

สื่อสาร 
ความถ่ี ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ์ 

การประชุม
ระดับ นขต.

ยศ.ทร.  

งานต่อเน่ือง / 
งานเสนอใหม่ 

ผู้บริหารระดับ 
นขต. 

เพ่ือรวบรวมข้อมูล 
และสั่งการณ์ 

ทุกเดือน ยศ.ทร. ได้วิธีปฏิบัติ/กิจการ 
 

การประชุม
ภายใน นขต.

ยศ.ทร. 

งานต่อเน่ือง / 
งานเสนอใหม่ 

ผู้ปฏิบัติ / 
ข้าราชการใน นขต. 

เพ่ือปฏิบัติ และเก็บ
ข้อมูล 

ทุกสัปดาห ์ นขต.ยศ.ทร. ข้อมูล และผลตอบ
กลับ 

การสัมมนา / 
การฝึก 

ทักษะการ
ปฏิบัติ และ
ความสัมพันธ ์

ผู้บริหาร และผู้
ปฏิบัติ 

เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์กับ

บุคลากรในองค์การ 

ตามไตรมาส 
/ ตามวงรอบ

การฝึก 

นขต.ยศ.ทร. เพ่ิมความสัมพันธ์ 
และทักษะการ

ปฏิบัติงาน 
การ

ประชาสัมพันธ์ 
ผ่านกลุ่มโซเชียล

มีเดีย 

ข้อมูลภายใน
และภายนอก

หน่วย 

ผู้บริหารและผู้
ปฏิบัติ 

เพ่ือประชาสัมพันธ์
ข้อมูลต่างๆ 

ตามข่าวสาร
ที่ปรากฏ 

ยศ.ทร. การประชาสัมพันธ์
และกระจายข้อมูล 

ตารางที่ ๑-๓ วิธีการสื่อสารของ ยศ.ทร.  

กลุ่ม
ผู้บริหาร 

บุคลากร 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

กลุ่มผู้รับบริการ 



๑๒ 

 

 

 พันธกิจและประสิทธิภาพขององค์การ 
  การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ จก.ยศ.ทร. ได้กำหนดจุดเน้นการทำงานในการทำหน้าท่ีของ
หน่วยศึกษา โดยยึดตามพันธกิจที่รวบรวมจากการทำการวิเคราะห์สภาพขององค์การ (SWOT Analysis) เพื่อให้องค์การ
ดำเนินการตามพันธกิจหลักในการรักษาหน้าท่ีตามกฎหมาย พันธกิจรองในการดำเนินการตามแบบแผนหรือขนบธรรมเนียม 
และพันธกิจเฉพาะในการฝึกบุคคลและดำเนินการสนับสนุนทางยุทธศาสตร์ให้กับ ทร.  
  พันธกิจดังกล่าว เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการผลิตและพัฒนากำลังพลของ ทร. ให้กับ นขต.ทร. ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการหลัก (Core Process) ของ ยศ.ทร. โดยดำเนินงานด้านการศึกษาร่วมกับเครือข่ายสถานศึกษาท้ังใน
และนอก ทร. ตลอดจนประสานงานกับ กพ.ทร. ซึ่งมีบทบาทท่ีสำคัญคือการพิจารณาส่งกำลังพลเข้ารับการอบรมในหลักสูตร
ต่าง ๆ ของ ยศ.ทร. และพิจารณาบรรจุกำลังพลที่มีความรู ้ความสามารถตรงตามตำแหน่งงาน การรับกำลังพลที่สำเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรต่าง ๆ ดังนั้น จึงนับได้ว่า พันธกิจของ ยศ.ทร. ส่งผลโดยตรงกับผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของการรองรับความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน  

การสร้างสภาพแวดล้อม
เพ่ือมุ่งความสำเร็จ 

บทบาทผู้บริหารระดับสูง วิธีการ ผลลัพธ์ 

การบรรลุพันธกิจ กล ั ่ นกรองและสร ้ า งแนว
ทางการปฏิบัติ 

การตั้งพันธกิจ และสร้างแนวทาง
ไปสู่การบรรลุ 

ผู้ปฏิบัตินำแนวทางมาใช้และบรรลุพันธ
กิจ 

การปรับปรุงการ
ดำเนินงาน 

ตรวจสอบผลลัพธ์และปรับปรุง
แนวทางปฏิบัติ 

การติดตามผลลัพธ์การดำเนินงาน
และหาจุดอ่อน 

แก้ไขจุดอ่อน และได้แนวทางปฏิบัติ 

การเรียนรู้ระดับองค์การ สั่งการและควบคุมขั้นตอนการ
จัดการปฏิบัติ 

การประชุม/สัมมนาตามแนวทาง
ปฏิบัติงาน 

เกิดวิธีปฏิบัติในระดับองค์การที ่ร่วมกัน
จัด 

การเรียนรู้ระดับบุคคล รับฟัง และแนะแนว การถอดบทเรียนจากการทำงาน 
ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป  

ได้แนวทางการเร ียนรู ้และการปฏิบัติ
รายบุคคลรวมทั้งนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

การสร้างนวัตกรรม ชมเชยและเผยแพร่ผลงาน การนำจุดอ่อนของการปฏิบัติมา
สร้างแนวทางแก้ไข 

เผยแพร่แนวทางปฏิบัติ/ผลงาน จนเป็น
แนวทางที่ดี 

การพัฒนาผู้นำ เข้าร่วมการแลกเปลี ่ยนและ
นำมาบริหาร 

ก า ร แ ล ก เ ป ล ี ่ ย น เ ร ี ย น ร ู ้ กั บ
หน ่ วยงานภายนอก และการ 
SWOT ภายในองค์การ 

เก ิดการแลกเปล ี ่ยนและม ีพ ันธม ิตร
ภายนอก ปรับปรุงระบบภายใน 

ตารางที่ ๑ - ๔ การสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือมุ่งสู่ความสำเร็จ 
 

 การกำหนดทิศทางการนำองค์การของ ยศ.ทร. อาศัยหลักการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ โดยการตรวจสอบปัจจัย
ภายนอกเพื่อวิเคราะห์หาโอกาสและอุปสรรค รวมท้ังตรวจสอบปัจจัยภายในเพื่อวิเคราะห์หาจุดแข็งและจุดอ่อน ตามวิธีการ 
SWOT Analysis เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพขององค์การ และกำหนดทิศทางการบริหารจัดการของหน่วยงาน ด้วยการใช้จุด
แข็งเพื่อพัฒนาหน่วยในเชิงของการริเริ่มและรับมือกับอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และใช้โอกาสเพื่อลดจุดอ่อนภายใน
หน่วย รวมท้ังกำหนดแนวทางเพื่อหลีกเลี่ยงภัยคุกคามและการพัฒนาหน่วยงานเพื่อลดจุดอ่อนท่ีมี  

๑.๒ การกำกับดูแลองค์การ และการสร้างคุณูปการต่อสังคม 

จก.ยศ.ทร. ได้สร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในองค์การ โดยการร่วมโครงการ และกิจกรรมตาม
สภาวโอกาส เป็นผู้นำแสดงตัวอย่างการปฏิบัติงานท่ีดี และกระทำพร้อมกับผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วย ส่งเสริมการปฏิบัติงานท่ี
โปร่งใส ตรวจสอบได้โดยการตรวจสอบภายในองค์การ และสนับสนุนให้หน่วยงานภายนอกให้เข้ามาตรวจสอบการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นระบบ รวมทั ้งได้ปฏิบัติตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตกองทัพเรือ ซึ ่งดำเนินการตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมี
คณะกรรมการควบคุมภายใน ยศ.ทร. เป็นหน่วยกำกับดูแลและมีการจัดวางระบบควบคุมภายในตามมาตรฐาน  COSO 
(Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) โดยจ ัดวางระบบการควบคุมภายใน 
ยศ.ทร. ๑๐ ด้าน คือ ด้านการเงินและด้านการบัญชี ด้านการพัสดุและทรัพย์สิน ด้านงบประมาณ ด้านงานยุทธการ ด้านส่งกำลัง
บำรุง ด้านกำลังพล ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ ด้านการสื่อสาร ด้านการข่าว ด้านกิจการพลเรอืน 
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รวมท้ังได้จัดทำเป็นแผนปรับปรุงการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักของการควบคุมภายในท้ัง 
๓ ด้าน คือ ด้านประสิทธิผลและด้านประสิทธิภาพของการดำเนินงาน (Operation : O) ด้านความน่าเชื่อถือของรายงาน
การเงิน (Financial : F) รวมท้ังรายงานการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance : C) โดย
คณะกรรมการควบคุมภายใน ยศ.ทร. เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งมีกรมจเรทหารเรือ (จร.ทร.) และสำนักงานตรวจสอบภายใน
ทหารเรือ (สตน.ทร.) เป็นผู้ตรวจสอบภายในให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่ ยศ.ทร. เพื่อเป็นกลไกพื้นฐาน
สำคัญของกระบวนการกำกับดูแลการดำเนินกิจกรรม ขั้นตอนต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการประเมินและลด
ความเสี่ยงในการดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม เมื่อบุคลากรท่ีย้ายบรรจุมาจากหน่วยอื่น หรือท่ีอยู่คงเดิมในหน่วย เคยมีพฤติกรรม
ท่ีส่อในทางลบในอดีต จะป้องกันโดยไม่ให้เข้ามาปฏิบัติหน้าท่ีท่ีอาจเกิดความเสี่ยงสูง ท่ีจะทุจริต เช่น การงบประมาณ และการ
จัดหา หรือหากจำเป็นต้องมีการเกี่ยวเนื่องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จก.ยศ.ทร. ได้กำหนดให้ใช้การคานอำนาจ เพื่อการตรวจสอบ
และกลั่นกรองงานในแต่ละระดับ เพื่อมิให้เกิดโอกาส (Opportunity) ในการปฏิบัติงานตามลำพัง โดยปราศจากการตรวจสอบ 
รวมถึง การปฏิบัติหน้าที่ตามสายงานที่ผ่านการกลั่นกรองตามลำดับชั้น ลดความเสี่ยงในการผิดพลาด ส่งเสริมให้การทำงาน
โปร่งใส เป็นไปตามจริยธรรมในการทำงานท่ีพึงปรากฏ ซ่ึงในปี งป.๖๔ ยศ.ทร. ยังไม่ปรากฏผู้ร้องเรียนการทุจริตจากภายนอก 
 นอกจากการบริหารงานตามหลักการจริยธรรมในการทำงานแล้ว ผู้บริหารของ ยศ.ทร.ในระดับต่างๆ มุ่งเน้นการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม/การประชุม/การสัมมนา ท่ีหน่วยจัดข้ึนกับบุคลากรภายในองค์การ และกับผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผ่านทางกิจกรรมต่างๆ เช่น จก.ยศ.ทร. / ผู้แทน ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับเชิญจากหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ จว.นครปฐม 
เช่น โครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ ความร่วมมือระหว่างภาคส่วนในกิจกรรมต่างๆ 

การกำกับดูแล กิจกรรม ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน การมอบอำนาจในการตรวจสอบ

การปฏ ิบ ัต ิงานโดย หน.นขต.
ยศ.ทร. 

การปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบขั้นตอนการ
ได้มาซึ่งผลลัพธ์ได้ 

นขต.ยศ.ทร. 

การปกป้องผลประโยชน์ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

การพัฒนากำลังพล ทร. และนอก 
ท ร .  ต า ม  ย ุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ แ ล
เป้าประสงค์ 

การบรรล ุพ ันธก ิ จ  และการ ให ้ บร ิการ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามภารกิจ 

นขต.ยศ.ทร 

การตรวจสอบภายในภายนอก การจัดตั้งกรรมการตรวจสอบการ
จัดซื้อจัดจ้าง ของ ยศ.ทร.  

ดำเนินการตรวจสอบภายในของ ยศ.ทร. 
รายงานผลการตรวจสอบสู่ภายนอกได้ 

กบ.บก.ยศ.ทร. 

ตารางที่ ๑-๕ ระบบการกำกับดูแล 
 การสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนภายนอก ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ ของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีที่มาจาก องค์การคลังสมองทางทะเลของต่างประเทศ ได้แก่ 
สถาบันวิจัยทางทะเลของมาเลเซีย (Maritime Institute of Malaysia; MIMA) สถาบันกิจการทางทะเลจีน (China Institute 
of Marine Affairs; CIMA) สถาบันวิจัยนโยบายมหาสมุทร (Ocean Policy Research Institute; OPRI) ของญี่ปุ่น และศูนย์
ศึกษาทรัพยากรและความมั่นคงของมหาสมุทรแห่งชาติออสเตรเลีย (Australian National Centre for Ocean Resources 
and Security; ANCORS) สังกัดมหาวิทยาลัยวูลลองกอง (University of Wollongong) และยังรวมไปถึงการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในประเทศ ในการให้ความสำคัญในการเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการต่าง ๆ เช่น การประชุมทางวิชาการประเพณี
ธรรมศาสตร์  เกษตรศาสตร์ มหิดล  และกองทัพเรือ เป็นประจำทุกปีตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการของท้ัง ๔ สถาบัน  
 นอกจากกิจการเฉพาะที่แต่ละ นขต.ยศ.ทร. รับผิดชอบแล้ว ยังมีภารกิจที่ดำเนินการร่วมกันของทั้ง ยศ.ทร. เช่น 
สนับสนุนการรักษาความมั่นคงทางทะเลโดยร่วมกันฝึก ทร. ประจำปี  ทร. ในฐานะส่วนควบคุมและประมวลผลการฝึกจำลอง
ยุทธ์ ตลอดจนร่วมการฝึกอบรมชั้นสูงของ ยศ.ทร. ในเรื่องความมั่นคงทางทะเล การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ ยศ.ทร. สร้างกำลังพล ทร. และนอก ทร. ท่ีเข้ามาฝึกในหลักสูตรต่างๆ ให้มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย ยึดมั่นใน
สถาบัน ชาติ ศาสนา กษัตริย์  จัดสร้างโครงการ และจัดทำพื้นท่ีสำหรับส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมท้ัง
กำลังพลของหน่วย เช่น พื้นท่ีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และรวมถึงการสร้างนวัตกรรมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

แผนยุทธศาสตร์ ประเด็นท่ีเก่ียวข้อง แผน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ์ 
ด้านการบริหารจัดการ
ให้เป ็นองค์กรแห่งการ

สังคม/เศรษฐกิจ  การผลิตกำลังพลให้พร้อมกับ
การรับการคุกคามทางทะเล

ศยร.ทร.  
นกร.ยศ.ทร. 

กำล ังพล ทร. ม ีการฝ ึกอบรม
เรียนรู้การวางแผนเตรียมพร้อม
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แผนยุทธศาสตร์ ประเด็นท่ีเก่ียวข้อง แผน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ์ 
เร ียนรู ้  ม ีความเป็นมือ
อาช ีพ ม ีธรรมาภิบาล
แ ล ะ จ ง รั ก ภ ั ก ด ี ต่ อ
สถาบ ัน ชาต ิ  ศาสนา 
กษัตริย์   

ทุกรูปแบบ ตามการวางแผน
ยุทธศาสตร์  
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ตาม
วาระและโอกาส 

รับภาวะภัยคุกคาม และ ร่วมเป็น
ส ่ ว น ห น ึ ่ ง ข อ ง ก ิ จ ก ร ร ม
เทิดพระเกียรติ 

กา รพ ัฒ นา ค ุณ ภ า พ
การศึกษาสำหรับกำลัง
พล ทร. 

สังคม/เศรษฐกิจ โ ค ร ง ก า รท ด ส อบ - อบ รม 
ภาษาอังกฤษ 
โครงการหลักสูตรพัฒนากำลัง
พ ล ต า ม แ น ว ท า ง ก า ร รั บ
ราชการ 

ศภษ.ยศ.ทร. 
รร.ชต.ยศ.ทร. 
รร.เสธ.ทร.ยศ.ทร. 

ก ำ ล ั ง พ ล  ท ร .  ค ว า ม รู้
ความสามารถทางภาษา ก่อนไป
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสามารถ
ใช้ชีวิตประจำวันผ่านการประเมิน
ระดับ CEFR 

การพ ัฒนาบ ุ คล า ก ร
ก า รศ ึ กษา แ ล ะ ว ิ จั ย
ย ุ ทธศาสตร ์ ทา ง เ รื อ
ตลอดจนยุทธศาสตร์ทาง
ทะเล 

สิ่งแวดล้อม/ 
สังคม/ 
เศรษฐกิจ 

ศึกษาและวิจัยทางยุทธศาสตร์
ท ี ่สนับสนุนการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ 

ศยร.ยศ.ทร. ให้การสนับสนุนบุคลากรที่มี
ความสามารถในการเป็นที่
ปรึกษาทางยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาสิ ่งสนับสนุน
การศึกษา 

สิ่งแวดล้อม/ 
สังคม/ 
เศรษฐกิจ 

โครงการวิจัยเครื่องฝึกจำลอง
ยุทธ์ nws ใหม่  

ศยร.ยศ.ทร. สนับสนุนการฝึกยุทธกีฬาของ
นายทหารนักเรียน และการฝึก 
ทร.ประจำปี 

ตารางที่ ๑-๖ การสร้างความผาสุกต่อสังคม 
 ยศ.ทร. ได้จัดทำแผนการบริหารเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมรองรับผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อสังคม อันเป็นผล
จากการดําเนินการของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามนโยบายของ ทร. ท้ังนี้ได้พิจารณาวิเคราะห์ ผลกระทบจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และกําหนดวิธีการและมาตรการแต่ละด้าน เพื่อให้ผู้บริหารและ ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายได้มีแนวทางจัดการผลกระทบทางลบ
ที ่เกิดขึ ้น โดยได้ได้กําหนดและวิเคราะห์มาตรการ / วิธ ีการโดยใช้การดําเนินการตามหลักการ Corporate Social 
Responsibility : CSR หรือความรับผิดชอบต่อสังคม 

ปัจจัยในการ
คัดเลือกชุมชน 

การใช้
ประโยชน์จาก
สมรรถนะหลัก 

ชุมชนท่ีสำคัญ กิจกรรม
สนับสนุนชุมชน 

ตัววัด
ความสำเร็จ 

การมีส่วนร่วม
ของผู้รับบริการ 

การมีส่วนร่วมของ
บุคลากร 

ชุมชนใกล้เคียง
หน่วยงาน และ
จากที่มีการ
ประสาน
เพ่ิมเติม 

การพัฒนา
คุณภาพการ
บริหารจัดการ
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ด้วยคุณธรรม
จริยธรรม 

ชุมชนในบริเวณ
หน่วยงาน และ 
ชุมชนที่อยู่นอก
พื้นที่หน่วยงาน
แต่ได้รับการ
ประสาน
เพ่ิมเติม 

กิจกรรมจิตอาสา  
และกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติฯ 

จำนวนครั้ง 
และ จำนวนคน 
และ ความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

การร่วมปฏิบัติ 
และการใช้
ทรัพยากรจากผู้
ให้บริการ 

การปฏิบัติกิจกรรม
โดยตัวของบุคลากร 
ทุกคนที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ชุมชนที่อยู่ใน
พื้นที่ศึกษาดู
งาน ของ
นายทหาร
นักเรียนแต่ละ
หลักสูตร 

การพัฒนา
หลักสูตรต่างๆ  ที่
ให้บริการกำลังพล 
ให้มีมาตรฐาน 
สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานของ 
ทร. อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ชุมชนที่อยู่ใน
พื้นที่ศึกษาดู
งาน 

กิจกรรมศึกษาดู
งาน และกิจกรรม
ส่งมอบ
สาธารณประโยชน์ 

ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

การรับมอบสิ่งของ
สาธารณประโยชน์ 

การปฏิบัติกิจกรรม
โดยตัวของบุคลากร 
ทุกคนที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ชุมชนระดับ
สถานศึกษา
ภายนอก – 

การพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคลให้มีขีด
ความสามารถ

มหาวิทยาลัย / 
หน่วยงานที่ 
ขอรับการ
สนับสนุน 

การจัดบรรยาย
พิเศษ หรือ 
สัมมนาตามวาระ
โอกาส 

ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 
และการสรา้ง
เครือข่าย 

การเข้าร่วม
กิจกรรม 

การเป็นผู้นำใน
กิจกรรม หรือ เป็น
วิทยากร 



๑๕ 

 

 

ปัจจัยในการ
คัดเลือกชุมชน 

การใช้
ประโยชน์จาก
สมรรถนะหลัก 

ชุมชนท่ีสำคัญ กิจกรรม
สนับสนุนชุมชน 

ตัววัด
ความสำเร็จ 

การมีส่วนร่วม
ของผู้รับบริการ 

การมีส่วนร่วมของ
บุคลากร 

ระดับประเทศ 
นอกประเทศ  

ในการทำงาน
เป็นที่ยอมรับใน
ระดับประเทศ 

ภายใน
หน่วยงาน 

การพัฒนา
ทรัพยากรที่
ไม่ใช่บุคคลด้วย
เทคโนโลยีที่
ทันสมัย 

ยศ.ทร. การปรับปรุง
อาคาร / สิ่ง
อำนวยความ
สะดวกที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

การรับรางวลั
จากหน่วยงาน
ภายนอก 

การใช้ประโยชน์
จากอาคารและสิ่ง
อำนวยความ
สะดวก 

การจัดทำ และใช้
ประโยชน์ 

ตารางที่ ๑ - ๗ การสนับสนุนชุมชน 
 การดําเนินงานภายในหลักจริยธรรมและการกํากับที่ดีควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
นําไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั ่งยืน และใช้กฎเกณฑ์ของ องค์การระหว่างประเทศ ว่าด้วยมาตรฐาน ( International 
Organization for Standardization : ISO) ได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติ ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ISO ๒๖๐๐๐ 
(Guidance on Social Responsibility : SR) เป็นกรอบการพิจารณาและเน้นจัดการผลกระทบจากดําเนินการลักษณะ CSR 
in - process ซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีเกิดจากกระบวนการทํางานหลัก (Core Process) โดย เร่ิมต้ังแต่ข้ันตอนองค์การ
ต้องศึกษาและทําความเข้าใจประเด็น Social Responsibility เช่น การ กํากับดูแลองค์การ (Organizational Governance) 
สิทธิมนุษยชน (Human Rights) การปฏิบัติด้านแรงงาน (Labour Practices) สิ ่งแวดล้อม (The Environment) การ
ดําเนินงานอย่างเป็นธรรม (Fair Operation Practices) ประเด็นด้านผู้บริโภค (Consumer Issues) การมีส่วนร่วมและการ
พัฒนาชุมชน (Community Involvement and Development) ผ่านโครงการและกิจกรรมท่ี ยศ.ทร. ให้บริการ หรือ ร่วม
กิจกรรมกับสังคม เช่น การปฏิบัติจิตอาสากับหน่วยงานภายนอก โดยมีกำลังพลของ ยศ.ทร. รวมถึงผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วม
กิจกรรม, การจัดทำโครงการโคกหนองนาโมเดล ในศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีสร้างทักษะแก่ทหาร
เกณฑ์และการเรียนรู้ของประชาชนท่ีให้ความสนใจ, การบริจาคโลหิตของกำลังพล, การจัดทำโครงการสอนพระธรรมออนไลน์
ของกองอนุศาสนาจารย์ท่ีสร้างประโยชน์แก่กำลังพล และบุคคลภายนอก รวมถึงการมอบสิ่งของบริจาคแก่ภาคประชาชนตาม
วาระโอกาส ท่ี ยศ.ทร. จัดทำอย่างเป็นประจำทุกปี เป็นต้น 

      
ภาพที ่๑-๒ กิจกรรมลอกคลองสามบาท     ภาพที่ ๑-๓ กิจกรรมบรจิาคโลหิต 

        
ภาพที ่๑-๔ กิจกรรมมอบสิ่งของเครื่องใช้แก้มูลนิธิเด็ก ภาพที ่๑-๕ กิจกรรมทำความสะอาดวัด 



๑๖ 

 

 

หมวด ๒ 
 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

๒.๑ การจัดทำยุทธศาสตร์   
 ยศ.ทร. มีแผนยุทธศาสตร์ท่ีสนับสนุนการบรรลุพันธกิจของ ยศ.ทร. ท้ังระยะสั้นและระยะยาว มีกระบวนการจัดทำ
แผนอย่างมีข้ันตอน โดยนำหลักการของ SWOT Analysis  มาใช้ในข้ันตอนของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วย นำมา
ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ที ่กำหนดทิศทางขององค์กร กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี ้วัดที ่สำคัญ รวมถึงการนำ
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ  ท้ังนี้ กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ของ ยศ.ทร. มีการคำนึงถึงความต้องการของบุคลากรของ
หน่วย ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อีกทั้งยังมีการนำผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการรวมถึงประชาชนมา
เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผน เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนปฏิบัติ
ราชการ แนวทางการพัฒนา พร้อมทั้งได้มีการวิเคราะห์ทิศทางของหน่วย ตามยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือ นำไปสู่การสร้าง
โอกาสเชิงกลยุทธ์ใหม่ๆ  ทั้งยังส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับได้เกิดการเรียนรู้ จากกระบวนการทำงาน 
พัฒนาต่อยอดผ่านเครื่องมือ KM สามารถสร้างคุณค่าให้แก่กระบวนการทำงาน กระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ข้ึน นอกจากนี้
ยังถ่ายทอดผ่านข้อตกลงการปฏิบัติงานด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน (KPI) เพื่อให้บุคลากรสร้างนวัตกรรมผ่านกระบวนการทำงานต่างๆ 
โดยจัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์ ๔ ปีของ ยศ.ทร. (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) และแผนการปฏิบัติราชการประจำปีท่ีมีความสอดคล้องกัน 
มีการจัดทำแผนที่ทางยุทธศาสตร์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดสื่อสารตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วย และมีแนว
ทางการถ่ายทอดสื่อสารทิศทางการนำองค์การจากผู้บริหาร (เชื่อมโยงหมวด ๑) โดยมีการประชุมผู้บริหารทุกเดือน เพื่อ
รับทราบนโยบายของผู้บริหารถ่ายทอดสื่อสารไปยังบุคลากรของ ยศ.ทร. ให้ท่ัวท้ังองค์การ 
 กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์นั้น ยศ.ทร.ได้กำหนดข้ันตอนในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ออกเป็น ๕ ข้ันตอน       

๑) ทำความเข้าใจทิศทางและแนวทาง
ยุทธศาสตร์ เป็นการทบทวนนโยบายหรือความต้องการ
ของหน่วยเหนือ และทบทวนภารกิจของ ยศ.ทร. เพื่อทำ
ความเข้าใจความต้องการหรือเป้าประสงค์ของหน่วยเหนือ
ให้ชัดเจน ซึ่งได้แก่ เป้าหมายสุดท้ายของยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี  เป้าหมายด้านความมั่นคงของประเทศตาม
ยุทธศาสตร์กลาโหม  เป้าหมายด้านความมั่นคงทางทะเล
ตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือ ๒๐ ปี  ภารกิจหลักของ 
ยศ.ทร. คือ การผลิตและพัฒนากำลังพล ทร. ด้าน
การศึกษาให้มีขีดสมรรถนะตรงตามท่ี ทร. ต้องการ  

 ๒) วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมปัจจุบ ันและ
กำหนดสภาพแวดล้อมที่ต้องการ โดยใช้เครื่องมือ SWOT 
Analysis  ทำให้หน่วยได้ทราบถึง จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค 
และโอกาส  
  ๓) การวิเคราะห์และกำหนดยุทธศาสตร์ โดย
จัดทำในรูปแบบของแผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี ยศ.ทร. เป็นการ
กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เช ิงยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ กระบวนการปฏิบัติงานหลัก  และตัวชี้วัดท่ีสำคัญ  

          ๔) การนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ผ่านการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ ยศ.ทร.  
          ๕) การติดตามผลและทบทวนยุทธศาสตร์ เพื่อนำผลจากการติดตามมาดำเนินการทบทวนเพื่อปรับปรุงยุทธศาสตร์
ต่อไป 

ภาพที่ ๒-๑ แสดงกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ 
ยศ.ทร. 



๑๗ 

 

 

 

ภาพที ่๒-๒ แสดงผลการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ ยศ.ทร. 
แผนยุทธศาสตร์ ยศ.ทร. นอกจากนำนโยบายของผู ้บริหารระดับสูงมาพิจารณาทบทวนกำหนดเป็นประเด็น

ยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ รวมทั้งเป้าประสงค์ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และตอบสนองต่อ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ยศ.ทร. ตามท่ีกำหนดในยุทธศาสตร์ ทร. ๒๐ ปี โดยกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ีสำคัญของ ยศ.ทร. ได้
ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีความเป็นมืออาชีพ  
มีธรรมาภิบาล และจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับกำลังพล ทร.    
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและวิจัย ยุทธศาสตร์ทางเรือ 
ตลอดจน 

ยุทธศาสตร์ทะเล   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการศึกษา  

จากประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีสำคัญทั้ง ๔ ได้นำมากำหนดเป็นวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คือ 
๑) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้มีความเป็นมืออาชีพ มจีริยธรรม และคุณธรรม 

   ๒) พัฒนาหลักสูตรท้ังหลักสูตรผลิตกำลังพลและหลักสูตรพัฒนากำลังพล หลักสูตรภาษาต่างประเทศ รวมท้ัง
กระบวนการเรียนการสอนของ ยศ.ทร. ให้ทันสมัย มีมาตรฐานอยู่ในระดับสากล  เพื่อให้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบาย
ของ ทร. รวมท้ังหลักขีดสมรรถนะของ ทร. จนสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

๓) พัฒนาครูอาจารย์และนักศึกษายุทธศาสตร์ให้มีขีดสมรรถนะในการสอน การสร้างผลงานวิชาการให้เป็นท่ี
แพร่หลายและเป็นเลิศในระดับประเทศและต่างประเทศ  

๔) พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนให้ทันสมัยระดับแนวหน้าของประเทศ ได้แก่  
เครื่องช่วยการศึกษา ระบบสารสนเทศ ห้องเรียน ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ รวมท้ังท่ีพักอาศัยของผู้เข้ารับการศึกษา
ให้มีบรรยากาศส่งเสริมการศึกษาและมีมาตรฐานการดำรงชีวิตท่ีดี  

โอกาสเชิงยุทธศาสตร์ 
- นโยบายแห่งชาติด้านการศึกษา  
- นโยบายเก่ียวกับขีดสมรรถนะของ ทร.  
- นโยบาย ทร. ในการพัฒนากำลังพลสู่สากล 
- พระราชบ ัญญัต ิท ี ่ เก ี ่ยวข ้องก ับข ้าราชการทหารที่  
ทำหน้าที่สอน  

 

ความท้าทาย 
- การบริหารจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสม  
- ระบบการประเมินผลมีมาตรฐานที่ถูกต้องและถูกบังคับใช้
อย่างจริงจัง 
- ผู้สอนมีความรูแ้ละประสบการณ์สามารถถา่ยทอดได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้  
- ได้รับความเชื่อมั่นและความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 
- บุคลากรที่มีความสามารถผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาลงใน
ตำแหน่งอาจารย์และตำแหน่งบริหารทุกปี 
-  ม ี ศ ู นย ์ ภ าษาท ี ่ ส ามา รถพ ัฒนาองค ์ คว ามร ู ้ ด ้ าน
ภาษาต่างประเทศของกำลังพลระดับต่างๆ 
- มีหน่วยงานในการประกันคุณภาพการศึกษาที่กำกับดูแล
มาตรฐานการศึกษาของ ทร. 

สมรรถนะ 
- เป ้าหมายของหลักสูตรทุกหลักสูตรมีความต่อเน ื ่อง
สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม  
- สาระสำคัญของหลักสูตรสามารถบรรลุเป้าหมายของ
หลักสูตรได้จริง 
- อุปกรณ์ประกอบการศึกษามีความพร้อมและเพียงพอ
สนับสนุนการศึกษาได้อย่างเต็มขีดความสามารถ 

ยุทธศาสตร์ ยศ.ทร. 



๑๘ 

 

 

         จากทั้ง ๔ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สามารถกำหนด เป้าประสงค์ รองรับได้ ๑๒  เป้าประสงค์ ดังนี้ 
      วัตถุประสงค์ท่ีเชิงยุทธศาสตร์ ๑  พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้มีความเป็นมืออาชีพ มีจริยธรรม และคุณธรรม 

- เป้าประสงค์ท่ี ๑ บริหารจัดการองค์กรได้ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
- เป้าประสงค์ท่ี ๒ มีการกำกับดูแลองค์กรท่ีดี 
- เป้าประสงค์ท่ี ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการถวายพระเกียรติแด่สถาบันพระมหากษัตริย์ 

      วัตถุประสงค์ที ่เชิงยุทธศาสตร์ ๒  พัฒนาหลักสูตรทั้งหลักสูตรผลิตกำลังพลและหลักสูตรพัฒนากำลังพล หลักสูตร
ภาษาต่างประเทศ รวมทั้งกระบวนการเรียนการสอนของ ยศ.ทร. ให้ทันสมัย มีมาตรฐานในระดับสากล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
และนโยบายของ ทร. รวมท้ังหลักขีดสมรรถนะของ ทร. จนสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

- เป้าประสงค์ท่ี ๔ การศึกษาทุกระดับรองรับนโยบาย ทร. ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
- เป้าประสงค์ท่ี ๕ ดำรงความต่อเนื่องขีดสมรรถนะหลักของหน่วย 
- เป้าประสงค์ท่ี ๖ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเสมอ 

      วัตถุประสงค์ที่เชิงยุทธศาสตร์ ๓  พัฒนาครูอาจารย์และนักศึกษายุทธศาสตร์ให้มีขีดสมรรถนะในการสอน การสร้าง
ผลงานวิชาการให้เป็นท่ีแพร่หลายและได้รับการยอมรับท้ังในระดับประเทศและต่างประเทศ  

- เป้าประสงค์ท่ี ๗ บำรุงขวัญ พัฒนาคุณภาพชีวิต มีแนวทางรับราชการ 
- เป้าประสงค์ท่ี ๘ สนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์ทางทหารเรือกับชาติทางทะเลที่เกี่ยวข้อง 
- เป้าประสงค์ท่ี ๙ มีมาตรฐานวิชาการและมีผลงานวิชาการท่ีเป็นเลิศท้ังในระดับประเทศและต่างประเทศ 

      วัตถุประสงค์ท่ีเชิงยุทธศาสตร์ ๔  พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนให้ทันสมัยระดับแนวหน้าของประเทศ  
- เป้าประสงค์ท่ี ๑๐ การพัฒนาระบบสารสนเทศ ไปสู่ E-Leaning 
- เป้าประสงค์ท่ี ๑๑ พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการศึกษาให้ทันสมัย 
- เป้าประสงค์ท่ี ๑๒ เชื่อมโยงการเรียนรู้กับฐานประวัติศาสตร์และจิตวิญญาณวิชาชีพทหารเรือ 

 

ภาพที ่๒-๔ แสดงตัวอย่างการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ยศ.ทร. กับนโยบาย ทร. 

     จากเป้าประสงค์ทั้ง ๑๒  เป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ทั ้ง ๔ ประเด็น สามารถนำมาเขียนเป็น แผนที่
ยุทธศาสตร์สำหรับ ยศ.ทร. โดยเป้าประสงค์ท้ัง ๑๒ เป้าประสงค์จะกระจายอยู่ตามมิติต่างๆ ๔ มิติ จากมิติล่างสุดคือมิติด้าน
การพัฒนาองค์การ ส่งผลต่อเนื่องไปยังมิติบนสุดคือมิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ จนบรรลุวิสัยทัศน์ได้ดังนี้ 
  มิติท่ี ๑ ด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ (มิติด้านลูกค้า) 
  มิติท่ี ๒ ด้านคุณภาพการให้บริการ (มิติด้านการเรียนรู้และการพัฒนา) 
  มิติท่ี ๓ ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (มิติด้านกระบวนการภายใน) 
  มิติท่ี ๔ ด้านการพัฒนาองค์การ (มิติด้านการเงิน) 



๑๙ 

 

 

 
ภาพที ่๒-๓ แสดงแผนที่ยุทธศาสตร์ของ ยศ.ทร. 

ในการกำหนดประเด็นย ุทธศาสตร์ เป ้าประสงค์และกลยุทธ ์ได ้ให้ความสำคัญกับโอกาสหรือความท้าทาย  
ท่ีระบุไว้ในลักษณะสำคัญขององค์กร ในด้านการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศด้านความมั่นคง เน้นการสร้างความร่วมมือ ท่ีส่งผล
ให้การเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมกลายเป็นสิ่งจำเป็น ดังนั้นความร่วมมือทางวิชาการจึงเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยน
ความรู้ได้ รวมท้ังการท่ีเทคโนโลยีมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้ผู้ปฏิบัติงานทุกสาขาต้องพึ่งพาการศึกษาอบรมท่ี
มีมาตรฐานและทันสมัย ภายใต้การใช้เครื ่องระบบสารสนเทศ และส่วนสำคัญที่สุดคือ การนำหลักการและแนวคิดระบบ
ราชการมาใช้บังคับ ให้กระบวนการทำงานมีเป้าหมาย วิธีการ และการวัดผลท่ีดีข้ึน นับเป็นอีกด้านของความท้ายทาย ท่ีเป็น
ส่วนสำคัญต่อการกำหนดเป้าประสงค์ ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การปรับเปลี่ยนและพัฒนาด้านการเรียนการสอน ให้สอดรับกับ
เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงภายใต้การเรียนรู้การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ จึงเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนการสอนของ ยศ.ทร. โดยท้ังหมดอยู่ในแนวความคิดของดุลยภาพระหว่างความต้องการของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญทั้งหมด 

โอกาสเชิงยุทธศาสตร์ท่ีส่งเสริม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 

วิธีการได้มีซึ่งโอกาสเชิง
ยุทธศาสตร์ 

นวัตกรรม จากการใช้โอกาส ประโยชน์ 

นโยบาย ทร. ในการพัฒนากำลัง
พล 
สู่สากล  

การวิเคราะห ์
ข้อมูลจาก  

SWOT Analysis 

การสอนภาษาอังกฤษแบบ
อเมริกัน (ALC) เรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่านแอปพลิเคชันบน
โทรศัพท์มือถือ  (ศภษ.ยศ.ทร.) 

กำลังพล ทร. ความรูค้วามสามารถทาง
ภาษา สามารถใช้ชวีิตประจำวันประเมิน
ระดับ CEFR 

นโยบายเกี่ยวกับขีดสมรรถนะของ 
ทร.  

โครงการวิจัยเครื่องฝึกจำลองยุทธ์ 
nws รุ่นใหม่  (ศยร.ยศ.ทร.) 

สนับสนุนการฝึกยุทธกีฬาของหลักสูตร
นายทหารนักเรียน 

นโยบายแห่งชาติด้านการศึกษา ระบบการเรียนและการสอน 
Online และ ระบบ E-
learning ของหน่วยด้าน
การศึกษา ยศ.ทร.  

สนับสนุนการเรียนการสอนของของ
หน่วย นขต.ยศ.ทร. ที่รับผิดชอบด้านการ
ฝีกอบรมและให้การศึกษา  พระราชบัญญัติที่เก่ียวข้องกับ

ข้าราชการทหารที่ทำหน้าที่สอน  

ตารางที่ ๒-๑ แสดงโอกาสเชิงยุทธศาสตร์ทีส่่งเสริมให้เกดินวัตกรรม 

นอกจากนี้แผนยุทธศาสตร์ ยศ.ทร. ยังได้จำแนกบริการจากพันธกิจหลักของ ยศ.ทร. เพื่อส่งมอบบริการที่สำคัญนั้น
ให้แก่กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ยศ.ทร. และภายนอก ยศ.ทร. โดยสามารถจำแนกบริการและกระบวนการ



๒๐ 

 

 

ทำงานที่สำคัญตามพันธกิจของ ยศ.ทร. ประกอบด้วยกระบวนการหลัก ๑๐ กระบวนการ และกระบวนการสนับสนุนอีก ๑๐ 
กระบวนการ  

๒.๒ การนำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ  
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีและการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัตินั้นต้องครอบคลุมและมีส่วนร่วมของทุก นขต.

ยศ.ทร. ที่สำคัญคือต้องมีความสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ของ ยศ.ทร. สำหรับการถ่ายทอดการปฏิบัติไปยังทุกหน่วย ตาม
แผนงาน/โครงการที่ตนรับผิดชอบ โดยมีการระบุเป้าหมาย ตัวชี ้วัด/ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน และโครงการ/ผู ้รับผิดชอบ/งบประมาณที่ครอบคลุมทุกหน่วยงานอย่างชัดเจน อีกทั้งมีถ่ายทอดสื่อสารแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประชุม นขต.ยศ.ทร. การเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการ ผ่านระบบเครือข่ายของ ทร. รวมท้ังช่องทางออนไลน์ 

สำหรับกระบวนการจัดสรรทรัพยากรของ ยศ.ทร. นั้น ในด้านงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ ยศ.ทร.  จะต้องผ่าน
คณะกรรมการกลั่นกรองการวางแผนและการจัดสรรงบประมาณโดย กบ.ยศ.ทร. จัดประชุมสัมมนาเพื่อพิจารณาจัดทำร่าง
แผนปฏิบัติราชการประจำปีท่ีไม่ส่งผลกระทบกับการให้บริการ การจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับสถิติการใช้จ่ายท่ีผ่าน
มา เมื่อพิจารณาแล้วเสร็จจึงจัดทำเป็นแผนปฏิบัติราชการและแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี แจกจ่ายให้กับ
หน่วย นขต.ยศ.ทร.  นำไปจัดทำเป็นแผนปฏิบัติราชการประจำปีของแต่ละหน่วยต่อไป โดยการติดตามการใช้งบประมาณนั้น
จะใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากร (RTN ERP) ซึ่งเป็นไปตามท่ี ทร. กำหนดในการจัดสรรและติดตามการ
ใช้จ่ายงบประมาณ การโอนเปลี่ยนงบประมาณ
ของหน่วยต่างๆ เพื ่อให้เกิดความมั ่นใจว่า
งบประมาณมีความเพียงพอสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามแผนของหน่วย หากมีการปรับ
แผนต้องการงบประมาณเพิ่มเติมผู้บริหารของ
หน ่วยจะม ีข ้อม ูล ในล ักษณะ Real time 
สนับสนุนการตัดสินใจได้ทันที  จากประเด็น
ยุทธศาสตร์ท่ีสำคัญของ ยศ.ทร. ซึ่งตระหนักถึง
ความสำคัญในเร่ืองของการบริหารจัดการ "คน" 
ในองค์กรมากยิ่งข้ึน เพื่อสร้างคนให้สร้างคุณค่า
และความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันให้กับ
องค์กร ดังนั ้นในแผนยุทธศาสตร์ ยศ.ทร. ๔ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) จึงกำหนดวัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับกับการพัฒนา
องค์บุคคลโดยมุ่งเน้นพัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคลากร พัฒนาระบบการจูงใจ สร้างความผูกพัน 
และพัฒนาระบบปฏิบัติงานด้าน HR ให้ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศ เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ ยศ.ทร.  และแผนด้านทรัพยากรบุคคลที่สำคัญ
ของ ยศ.ทร. เน้นการผลิตกำลังพลไม่ใช่สำหรับ ยศ.ทร. เพียงอย่างเดียว แต่มีวัตถุประสงค์หลักคือ การผลิตกำลังพลท่ีมีความรู้
ความสามารถท่ีเหมาะสมตามลำดับชั้น เพื่อรองรับภารกิจของกองทัพเรือ โดยมีแผนงานด้านกำลังพลท่ีสำคัญ ได้แก่ - การส่ง
นายทหารท่ีมีผลการเรียนดีเด่นในหลักสูตรต่างๆ ไปศึกษาต่อ ณ สถาบันทางการทหารในต่างประเทศ ท้ังในระบบโรงเรียนเสนาธิ
การ วิทยาลักการทัพเรือ และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ซึ่งนายทหารเหล่านี้เมื่อสำเร็จการศึกษาต้องกลับมาปฏิบัติหน้าท่ี

ภาพที ่๒-๕ แสดงกระบวนการนำแผนปฏิบัติ 
      และการปรับเปลี่ยนแผน 



๒๑ 

 

 

ท่ี ยศ.ทร. เป็นเวลาอย่างน้อย ๒ ปี ทำให้ ยศ.ทร. มีบุคลกรท่ีมีความรู้ความสามารถผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาปฏิบัติงานอยู่อย่าง
สม่ำเสมอ 
 - โครงการฝึกศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของราชการ ยศ.ทร. โดยการส่งข้าราชการไปเข้ารับการฝึกอบรมใน
หน่วยงานต่างๆ ท้ังในและนอกกองทัพเรือ เพื่อให้ข้าราชการของ ยศ.ทร. มีองค์ความรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา 

แผนยุทธศาสตร์ ยศ.ทร. ได้กำหนดตัวชี ้วัดที ่สำคัญจำนวน ๖ ตัวชี ้วัด เพื ่อใช้สำหรับการติดตามควบคุมการ
ดำเนินงานต่างๆ ในแต่ละด้าน ตามตารางที่ ๒-๒ 

ตัวชี้วัด 
การคาดการ  

โครงการ 
งป.๖๓ งป.๖๔ งป.๖๕ 

ด้านที่ ๑ ประสิทธิผลสว่นราชการและแผนปฏิบัติการ  
- ร้อยละจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา/ฝึกอบรมที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
อยู่ในระดับดีข้ึนไปต่อจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา / ฝึกอบรมทั้งหมด 
(สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาหลักสูตรและกำลังพล) 

≥ ๔๐ ≥ ๔๐ ≥ ๕๐ โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและ
พัฒนาการจากผลการสอบ 

ด้านที่ ๒ การให้ความสำคญัผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกอบรม ท่ีมีผลประเมินความพึง
พอใจต่อการจัดการเรียนการสอน ในระดับดีข้ึนไป (≥ ๓.๕๑ จากคะแนน
เต็ม ๕ ) ต่อจำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกอบรมที่ทำการประเมินทั้งหมด 
(สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาหลักสูตรและกำลังพล) 

≥ ๖๐ ≥ ๗๐ ≥ ๘๐ โครงการพัฒนาหลักสูตร
ให้มีมาตรฐาน 

ด้านที่ ๓ การมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากร  
- ร้อยละของจำนวนครู/อาจารย์ ได้รับการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้และ
ประสบการณ์ จากจำนวนครู/อาจารย์/อนุศาสนาจารย์/ทั้งหมด 
(สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาหลักสูตรและกำลังพล 
และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาครูอาจารย์) 

≥ ๕๐ ≥ ๖๐ ≥ ๗๐ โครงการฝึกศึกษาเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถของ
ข้าราชการ ยศ.ทร. 

ด้านที่ ๔ การนำองค์กรและการกำกับดูแล และความรับผิดชอบต่อสังคม 
- ร้อยละของจำนวนกำลังพลที่ไม่ถูกร้องเรียนว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริต 
ต่อจำนวนกำลังพลทั้งหมด 
(สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการให้มีความเป็นมืออาชีพ มีจริยธรรม และคุณธรรม) 

≥ ๙๙ ≥ ๙๙ ≥ ๙๙ โครงการสอนพระธรรม
ออนไลน์ของ  
กอศ.ยศ.ทร. 

ด้านที่ ๕ การใช้จ่ายงบประมาณ /การเงินและการเติบโต 
- ร้อยละของจำนวนงบประมาณท่ีเบิกจ่าย ต่อจำนวนงบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรรทัง้หมด 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ โครงการติดตาม
ประเมินผลการดำเนิน
โครงการภายใต้แผน
งบประมาณท่ีกำหนด 

ด้านที่ ๖ ประสิทธิภาพของกระบวนการปฎิบัติการ 
- ร้อยละของจำนวนผลงาน/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์/สื่อการสอน/
บทความ/งานวิจัย ท่ีนำไปใช้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน 
ต่อจำนวนทั้งหมด 
(สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก
ในการเรียนการสอนให้ทันสมัย) 

≥ ๘ 
ผลงาน 

≥ ๑๒ 
ผลงาน 

≥ ๑๔ 
ผลงาน 

โครงการพัฒนานักวิจัย
ของ ยศ.ทร. 

ตารางที่ ๒-๒ แสดงตัวชี้วัดสำคัญของ ยศ.ทร 

นอกจากนั้นแล้วแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ ยศ.ทร. ยังมีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการให้
สอดคล้องกับผลท่ีเกิดท้ังในกรณีที่ไม่บรรลุผลหรือดีกว่าค่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้ โดยสามารถปรับแผนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มี
การนำปัญหา อุปสรรค จากการติดตามประเมินผลมาเป็นข้อมูลประกอบการทบทวน ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ต่อไป โดยมี
สถานการณ์ที่อาจทำให้ต้องปรับแผน ดังตัวอย่างในตารางที่ ๒-๓    



๒๒ 

 

 

สถานการณ์ที่อาจจะทำให้
ต้องปรับแผน 

วิธีการดำเนินการ 
การประเมิน

ความสำเร็จของ
แผน 

การ
ติดตาม/
ความถี่ 

ผู้รับผิดชอบ 

การบรรจุบุคลากรท่ีไม่
ตรงกับงาน 

บริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมี
อยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ร้อยละ ๗๐ ต.ค.- ก.ย. กธก.บก.ยศ.ทร. 

แนวทางการเจริญเติบโต ประสาน ทร. เพื่อทราบ
นโยบายท่ีชัดเจน 

ร้อยละ ๗๐ ต.ค.- ก.ย. กธก.บก.ยศ.ทร. 

ขาดแคลนงบประมาณ แนะนำให้ความรู้ต่างๆ 
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ ๘๐ ต.ค.- ก.ย. กบ.บก.ยศ.ทร. 

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ประสาน ทร. เพื่อทราบ
นโยบายท่ีชัดเจน 

ร้อยละ ๙๐ ต.ค.- ก.ย. กศษ.ยศ.ทร. 

ตารางที่ ๒-๓ แสดงตัวอย่างสถานการณ์ที่อาจทำใหต้้องปรับแผนของ ยศ.ทร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓ 

 

 

หมวด ๓  
การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
๓.๑ ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ก. สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ยศ.ทร. มีระบบสารสนเทศสำหรับกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายช่องทาง ซึ่งรูปแบบช่องทางท่ี
แตกต่างกันตามกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง โดยรูปแบบของช่องทางการรับฟัง
ผู้รบับริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ยศ.ทร. มีดังนี้ 
 ๑. การประชุมกลุ่มย่อย การประชุมปฏิบัติการ การสัมมนา การปัจฉิมนิเทศ และการวิจารณ์ หลักสูตร  
การติดตามผลแนะแนวการศึกษาซึ่งเป็นส่วนที่มีผลต่อการปฏิสัมพันธ์ทั้งภายในและนอกองค์การ เป็นวิธีการที่ทำให้เกิดการ
สื่อสาร ปฏิสัมพันธ์กันแบบสองทางทำให้ทราบปัญหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นท่ีร่วมกันพิจารณา  

      
ภาพที ่๓-๑ การแนะแนวการศึกษาตามภูมิภาคต่างๆ 

 ๒. การใช้แบบประเมิน แบบสอบถาม แบบสำรวจ กล่องแสดงความคิดเห็น โทรศัพท์เป็นการรับข้อมูล 
สารสนเทศ การรับฟังความคิดเห็นจากสื่อสังคมออนไลน์ จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง 
 ๓. การพบปะพูดคุย  การจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับนักศึกษา และนายทหารนักเรียน
หลักสูตรต่างๆ ทำให้ทราบความต้องการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริการ สามารถนำข้อมูลท่ีได้มาปรับคุณภาพการบริการ 

       
ภาพที่ ๓-๒ เพจนักเรียนจา่ทหารเรือ  ภาพที่ ๓-๓ กิจกรรมยุทธเสนา กับนายทหารเรือมิตรประเทศ 

 
 ๔. การสำรวจความพึงพอใจหน่วยผู้ใช้ผู ้สำเร็จการศึกษา การติดตามและประเมินนายทหารผู้สำเร็จ
การศึกษาจาก ยศ.ทร. โดยใช้ช่องทางการประเมินผ่านเว็บไซต์ ยศ.ทร. http://www.navedu.navy.mi.th/ ทำให้ทราบข้อมูล
ป้อนกลับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างทันท่วงที ทันต่อการพัฒนาและปรับปรุงตามความคิดเห็น และความต้องการ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทำให้ได้ข้อมูลและสารสนเทศท่ีรวดเร็ว  



๒๔ 

 

 

 

 
ภาพที่ ๓-๔  เว็บไซต์ ยศ.ทร. 

 เมื่อได้ข้อมูลความต้องการและความคาดหวังจากผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุก ช่องทาง ท่ีกล่าวมา 
ข้อมูลที่ได้นั้นถือว่าเป็นข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) จากผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว จึงนำข้อมูลที่ได้จากช่องทาง
ต่าง ๆ มาประชุม/สัมมนา เพื่อวิเคราะห์ความคิดเห็น ความต้องการ และความคาดหวังของหน่วยผู้ใช้ผู้สำเร็จการศึกษา  แล้วจึง
ดำเนินการปรับปรุง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ หน่วยผู้ใช้ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเสนอต่อ ยศ.ทร. 
เพื่อนำไปใช้ในการปรับผลผลิต บริการ และการสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป  
  ข. การจำแนกผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลผลิตและการบริการ 
 วิธีการรับฟังกลุ่มผู้รับบริการมีส่วนบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของ ยศ.ทร. ในแต่ละหน่วยแตกต่างกัน ตาม
ตามพันธกิจของหน่วยงาน ซึ่งสามารถจำแนกเป็น ๒ กลุ่มงานหลัก คือ ๑. กลุ่มงานผลิตกำลังพลและพัฒนากำลังพล และ ๒. กลุ่มงาน
บริการ ดังนี้ 
 ๑. กลุ่มงานผลิตกำลังพลและพัฒนากำลังพล ประกอบด้วย รร.ชุมพลฯ รร.พจ.ยศ.ทร.   ศภษ.ยศ.ทร. ฝวก.ย
ศ.ทร. วทร.ยศ.ทร. รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. รร.ชต.ยศ.ทร. และ ศภษ.ยศ.ทร. 
 ๒. กลุ่มงานบริการ ประกอบด้วย กบศ.ยศ.ทร. กอศ.ยศ.ทร. กปศ.ยศ.ทร.  ศยร.ยศ.ทร. และ สน.รนภ.ยศ.ทร. 
 การดำเนินงานหน่วยต่าง ๆ ตามกลุ่มงาน ใน ยศ.ทร.  มีวิธีการรับฟังข้อมูลป้อนกลับจากผู้รับบริการและผูม้ี
ส่วนได้ส่วนเสียแตกต่างกัน กล่าวคือ การปฏิบัติงานหรือระยะเวลาการให้บริการของกลุ่มงานผลิตกำลังพลและพัฒนากำลงัพล
ของผู้รับบริการเป็นตามปีการศึกษา หรือช่วงเวลาที่เข้ารับการศึกษาหรืออบรม ส่วนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานบริการเป็น
ตามปีงบประมาณ ดังนั้น วิธีการรับฟังมีความแตกต่างกันในเร่ืองของช่วงเวลาการให้บริการ  
 วิธีการรับฟังท่ีท้ัง ๒ กลุ่มงานใช้ตลอดช่วงวงจรการปฏิบัติงาน ได้แก่ วิธีการรับฟังโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
การพูดคุย โทรศัพท์ เพื่อสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวอย่างเช่น นักศึกษา  นทน. 
ตลอดจนผู้ท่ีเกี่ยวข้องสามารถให้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงพัฒนาการศึกษา อีกท้ังกลุ่มงานบริการซึ่งใช้ช่องทางนี้รับฟัง เช่น กอศ.ยศ.ทร. 
กปศ.ยศ.ทร. ศยร.ยศ.ทร. และ กบศ.ยศ.ทร.ก็สามารถใช้วิธีการนี้รับข่าวสาร อีกทั้งการนำวิธีการรับข่าวสารผ่านสังคมออนไลน์ 
เป็นวิธีการค้นหาข้อมูลป้อนกลับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างทันท่วงที 
 ยศ.ทร. มีวิธีการในการใช้สารสนเทศเกี่ยวกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนผลผลิตและการ
บริการเพื่อจำแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยแสดงถึงผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียตามภารกิจ ดังนี้ 

- กระบวนการหลัก ๑. ผลิตกำลังพลต่ำกว่าสัญญาบัตร  มี หน่วยรับผิดชอบ คือ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. มี ผู้รับบริการ คือ
ประชาชนที่เป็นเยาวชนซึ่งผ่านการสอบคัดเลือกเข้ามาศึกษาและจบแล้วติดยศเป็นจ่าตรี รวมถึง นขต. ที่รับบบรรจุ ผู้สำเร็จ



๒๕ 

 

 

การศึกษา และสถานศึกษาท่ีรับนักเรียนจ่าไปศึกษาต่อ ได้แก่ รร.พธ.ทร. และ รร.ขส.กวก.ขส.ทร.ฯ ดังนั้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จึงได้แก่ ประชาชนกพ.ทร. หน่วยสายวิทยาการ ยศ.ทร.  นรจ.  นขต.ทร. สน.ตำรวจแห่งชาติ และสถานท่ีฝึกปฏิบัติ 

- กระบวนการหลัก ๒. พัฒนาบุคลากรตามแนวทางรับราชการ มี หน่วยรับผิดชอบ คือ ฝวก.ยศ.ทร. วทร.ยศ.ทร. รร.สธ.
ยศ.ทร. รร.ชต.ยศ.ทร. รร.พจ.ยศ.ทร. มี ผู้รับบริการ คือ นขต.ทร. ผู้เข้ารับการอบรม/จบการศึกษา หน่วยงานภายนอก ทร. ผู้
เข้ารับการอบรม ทร. มิตรประเทศ ดังนั้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงได้แก่ กพ.ทร.  ยศ.ทร. นักศึกษา/นายทหาร/พันจ่านักเรียน/
นักเรียนพันจ่า  
กระบวนการหลัก ๓. เพิ่มพูนความรู้ภาษาต่างประเทศ มี หน่วยรับผิดชอบ คือ ศภษ.ยศ.ทร.  มี ผู้รับบริการ คือ ผู้เข้ารับการ
อบรม/จบการศึกษา หน่วยงานภายนอก ทร. ท่ีมีผู้เข้ารับการอบรม นขต.ทร. ดังนั้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึง ได้แก่ กพ.ทร. ยศ.ทร.
นขต.ทร. และหน่วย ฉก.ทร.รับกำลังพลไปปฏิบัติงาน 

- กระบวนการหลัก ๔. ฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมต่ำกว่าสัญญาบัตร มี หน่วยรับผิดชอบ คือ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. มี 
ผู้รับบริการ คือ นขต.ทร. ท่ีมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมหน่วยงานภายนอก ทร. ท่ีมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ดังนั้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จึงได้แก่ กพ.ทร. ข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าสัญญาบัตรที่เข้ารับการฝึกอบรม นขต.ทร. (หน่วยทหารพัฒนา) สน.ปล. กรมราช
องครักษ์ 

- กระบวนการหลัก ๕. ส่งกำลังบำรุงสาย ยศ. ม ีหน่วยรับผิดชอบ คือ กบศ.ยศ.ทร. มี ผู้รับบริการ คือ นขต.ทร. และหน่วยศึกษา
ที่มีครุภัณฑ์ขึ ้นทะเบียนกับ ยศ.ทร. ดังนั ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงได้แก่ นขต.ทร. ยศ.ทร. นักศึกษา/นายทหารนักเรียน 
นขต.ทร. 

- กระบวนการหลัก ๖. การอนุศาสนาจารย์มี หน่วยรับผิดชอบ คือ กอศ.ยศ.ทร. มี ผู้รับบริการ คือ กำลังพลของ นขต.ทร. และ
หน่วย ฉก.ทร. ดังนั้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงได้แก่ ทร. นขต.ทร. และหน่วย ฉก.ทร. 
กระบวนการหลัก ๗. การประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร มี หน่วยรับผิดชอบ  คือ กปศ.ยศ.ทร.มี ผู้รับบริการ คือ 
นขต.ทร. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา ประชาชนดังนั้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงได้แก่ ทร. 

- กระบวนการหลัก ๘. การศึกษาและวิจัยระดับกองทัพเรือ มี หน่วยรับผิดชอบ คือ ศยร.ยศ.ทร. มี ผู้รับบริการ คือ นขต.ทร. 
ยก.ทร. ยศ.ทร.ดังนั้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงได้แก่ กำลังพล ทร. ท่ีได้รับผลกระทบจากการนำผลวิเคราะห์ไปใช้งาน 
 ๓.๒ การสร้างความผูกพัน 
  ก. ความสัมพันธ์และการสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ๑. ยศ.ทร. โดย นขต.ยศ.ทร. ได้จัดทำแบบประเมินสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคือ นขต.ทร. รวมทั้งหน่วย
ผู้รับบริการท้ังภาครัฐและเอกชนนอก ทร. ในการประเมินความพึงพอใจผลผลิตท่ีได้รับจาก ยศ.ทร. (การประเมิน นทน. ท่ีผ่าน
การศึกษาอบรมจาก ยศ.ทร. ไปแล้วหนึ่งปี) โดยผลการประเมินนี้นอกจากจะนำไปปรับปรุงหลักสูตรหรือกระบวนการต่าง ๆ 
ของ ยศ.ทร. แล้วยังเป็นการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ ยศ.ทร. ในการติดตามผลผลิตท่ีได้รับจาก ยศ.ทร. และเป็น
เสมือนเป็นการสร้างความผูกพันต่อการส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษาอบรมกับ ยศ.ทร. ในทุก ๆ ปีเช่นกัน โดยผ่านแบบประเมิน
ออนไลน์ บนหน้าเว็บไซต์ http://info.navy.mi.th/navedu/ และออฟไลน์ผ่านเอกสารทางราชการหรือหนังสือแจ้งผลการประเมิน
ของหน่วย 
 ๒. ยศ.ทร. โดย นขต.ยศ.ทร. ได้ดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงระบบ  e – Learning ของฝ่ายวิชาการโดยได้
พิจารณาเลือกใช้ระบบของ Moodle ซึ่งเป็นระบบ Open Source ทำให้นายทหารนักเรียน และอาจารย์สามารถเข้าถึงได้
สะดวก รวดเร็ว โดย Log in ผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ โทรศัพท์มือถือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สนับสนุนทางเลือกในการเรยีน
การสอนของหลักสูตรต่างๆ ใน ยศ.ทร. โดยระบบสารสนเทศนี้ นทน.ยังจะสามารถใช้เป็นช่องทางในการสืบหาข้อมูลความรู้
เพื่อการปฏิบัติราชการหลังจากที่จบการศึกษาจาก ยศ.ทร. ไปแล้วด้วย ซึ่งสิ่งนี้เป็นหนึ่งในกลไลสำหรับสร้างความผูกพันกับ
ผู้รับบริการของ ยศ.ทร. 
  ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 หน่วยงานตามกระบวนการหลักใน ยศ.ทร. มีว ิธ ีการประเมินความพึงพอใจและให้ความสำคัญกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างหลากหลายวิธี เช่น กลุ่มงานตามกระบวนการหลักที่ดำเ นินการให้การศึกษาอบรม 
ได้แก่ กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรตามแนวทางการรับราชการ ซึ่งประกอบด้วย ฝวก.ยศ.ทร. และสถานศึกษา และกลุ่มงาน
เพิ่มพูนความรู้ภาษาต่างประเทศ โดยมี ศภษ.ยศ.ทร. เป็นหน่วยรับผิดชอบ  มีวิธีการประเมินความพึงพอใจของผู้สำเร็จ
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การศึกษา และผู้บังคับบัญชา ท่ีมีต่อการศึกษาหลังจากสำเร็จการศึกษา อีกท้ังมีการจัดประชุมหารือเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้
ให้บริการ และผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การประเมินความพึงพอใจ นายทหารนักเรียน (นทน.) ต่อผู้สอนแบบ
ออนไลน์ การประเมินโดยใช้แบบสอบถามและใช้วิธีการประเมินความพึงพอใจ  ผ่านเว็บไซต์ ยศ.ทร. การสื่อสารระหว่างครู
ประจำหลักสูตรและผู้เข้ารับการอบรมภาษา นอกจากนี้ ฝวก.ยศ.ทร. และสถานศึกษาให้ความสำคัญกับผลจากการวจิารณ์
หมวดวิชา ผลการประเมินครูผู้สอน และผลการประเมินหลักสูตรของ นักศึกษา และนายทหารนักเรียน หลักสูตรต่าง ๆ  ผลท่ี
ได้จะเป็นข้อมูลสำหรับพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 สำหรับกลุ่มงานที่ให้การบริการ  เช่น กบศ.ยศ.ทร. กปศ.ยศ.ทร. กอศ.ยศ.ทร. ศยร.ยศ.ทร.  ใช้วิธีการ
ประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ การให้บริการ โดยใช้แบบประเมิน การประสานโดยตรง และการใช้กล่องรับความคิดเห็น 
  ค. การใช้ข้อมูลความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและข้อมูลอื่นที่เก่ียวข้อง 
   ข้อมูลความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าว ทุกหน่วยใน ยศ.ทร. ที่เกี่ยวข้องจะมี
กระบวนการนำไปปรับปรุงหลักสูตร หรือกระบวนการในงานของตน โดยจะต้องมีการรายงานผลการปรับปรุงกระบวนการ
จากการรับฟังผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกครั้งก่อนที่จะเปิดหลักสูตรครั้งถัดไป ซึ่งทั้งหมดจะอยู่ในกระบวนการ
ปรับปรุงหลักสูตรของหน่วยก่อนการเปิดอบรมหลักสูตรในวงรอบถัดไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 

 

 

หมวด ๔  
การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

  
การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดำเนินการของ ยศ.ทร. 
    ก. การวัดผลดำเนินการ  
      ๔.๑ แนวทางการวัดผลการดำเนินการของ ยศ.ทร.  

          ยศ.ทร.มีตัวชี ้วัดที ่สำคัญ โดยได้บรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ ยศ.ทร. พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๖ อยู่ ๒ ส่วน 
ประกอบด้วย ตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ท้ัง ๔ ด้านของ ยศ.ทร. และตัวชี้วัดท่ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ของ ยศ.ทร. ทั้ง ๖ ด้านที่สำคัญของ ยศ.ทร. ดังที่กล่าวไว้ใน หมวด ๒ และ หมวด ๖ ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดที่สัมพันธก์ับ
กระบวนการหลัก (Core Process : CP) โดย นขต.ยศ.ทร. สามารถนำไปใช้เป็นตัวชี้วัดในแผนปฎิบัติราชการของตน 
โดยตัวชี้วัดต่างๆ ตามที่ได้กล่าวมา คณะกรรมการบริหารจัดการภาครัฐ ยศ.ทร. (PMQA ยศ.ทร.) จะทำหน้าที่ในการ
รวบรวม และติดตามการวัดผลจากตัวชี้วัดที่ได้จาก นขต.ยศ.ทร. ซึ่งมีคณะทำงานย่อยหมวดต่างๆ เป็นผู้รับผิดชอบใน
การรวบรวมตัวชี้วัดของแต่ละหน่วย และนำผลจากตัวชี้วัดดังกล่าวมาวิ เคราะห์ และประเมินผล จากนั้น จะนำข้อมูล
ต่างๆ เสนอต่อผู้บังคับบัญชาในระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุง และพัฒนาด้านต่างๆ ของ ยศ.ทร. 
ภายหลังการประเมินต่อไป ท้ังนี้ ข้อมูลตัวชี้วัดท้ัง ๒ ระดับ ได้ถูกจัดเก็บลงในระบบสารสนเทศหลักของ ยศ.ทร. เพื่อให้
สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว   

 
  ภาพที ่๔-๑ การวิเคราะห์วัตถุประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ (รายละเอียดตาม มว. ๒ และ มว.๖)               

  การรวบรวมผลตัวชี้วัด 
                    ผลตัวชี้วัดจะถูกรวมรวมจากหน่วยข้ึนตรง ยศ.ทร. ผ่านคณะกรรมการย่อย เพื่อวิเคราะห์ และประเมิน และ

จากนั้นจึงนำเสนอผลให้แก่คณะกรรมการ PMQA ยศ.ทร. และผู้บังคับบัญชาตาม โดยผลตัวชี้วัดจะถูกรวบรวมและนำมาจัดเก็บ
ไว้ในบล็อคเฉพาะท่ีชื่อ PMQA ในเว็บไซต์ ยศ.ทร. เพื่อให้ นขต.ยศ.ทร. หรือผู้เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ได้ 



๒๘ 

 

 

 
ภาพที ่๔-๒ การวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติรายการ (รายละเอียดตาม มว. ๒ และ มว.๖)              

   แนวทางการรวบรวมข้อมูล 
    ยศ.ทร. มีแนวทางการรวบรวมข้อมูลสำหรับนำมาวิเคราะห์จะมาจาก ๓ ทาง ได้แก่ 
           - ข้อมูลที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน หน่วยต่างๆ จะส่งมาผ่านการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน หรือการ
ประชุมย่อย หรือออกโทรเลขสั่งการให้ส่งข้อมูล หรือการส่งข้อมูลผ่านแชตไลน์ ชื่อ PMQA ยศ.ทร. และ PMQA หมวดต่าง  
           - ข้อมูลการประเมินด้านการศึกษาหลักสูตรต่างๆ จะนำมาจากระบบประเมิน ซึ่งถูกประเมินจากกลุ่มตา่งๆ 
และเก็บรวบรวมไว้ในระบบสารสนเทศ 
         - ข้อมูล Best Practice ท่ีมีผลการดำเนินงาน บทเรียนและข้อเสนอแนะต่างๆ ท่ีสำคัญ จะถูกจัดทำโดย 
นขต.ยศ.ทร. และ ถูกรวบรวมโดยคณะกรรมการ KM ยศ.ทร. 
   แนวทางการติดตามงานของคณะกรรมการฯ  
         สำหรับในการติดตามงาน คณะกรรมการย่อยหมวดท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้แทน นขต.ยศ.ทร. ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ 
จะมีการจัดการประชุมคณะกรรมการในระดับหมวดฯ เพื่อติดตามงาน โดยการจัดประชุมฯจะ พิจารณาตามห้วงเวลาท่ี
เหมาะสม และจากนั้น จึงนำเสนองานต่อคณะกรรมการ PMQA ยศ.ทร. ผ่านการประชุมคณะกรรมการฯ ซึ่งคณะกรรมการ 
PMQA ยศ.ทร. จะเป็นผู้ติดตามงานในภาพรวม และรับทราบปัญหาของการติดตามงาน (กรณีที่มี) นอกจากการประชุมฯ 
หลักทั้ง ๒ การประชุมฯ ที่ได้กล่าวไป สำหรับการติดตามงานในประเด็นที่สำคัญ หรือประเด็นที่ต้องการให้ผู้บังคับบญัชาใน
ระดับสูงทราบ หรือแก้ปัญหา  จะใช้วาระในการประชุมฯ อื่นๆ เพื่อนำเสนอ หรือติดตามงาน ได้แก่ การประชุม นขต.ยศ.ทร. 
(จัดข้ึนเป็นประจำทุกเดือน โดยจะติดตามงานในวาระ PMQA)  การประชุมสภาการศึกษา (ในบางโอกาส) รวมท้ังการสัมมนา
ปรับปรุงหลักสูตร (ในบางโอกาส)  โดยจะกำหนดวาระ PMQA ขึ้นมาเพื่อพูดคุยหารือ ทั้งนี้ การที่ใช้การประชุมฯ อื่นๆ 
นอกเหนือจากการประชุมหลักฯ ของคณะกรรมการ PMQA ยศ.ทร.จะช่วยเพิ่มความคล่องตัว และความรวดเร็วในการติดตาม
งาน ในประเด็นท่ีสำคัญ และทำให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึง และสามารถตัดสินใจได้ 
   ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
     ในปัจจุบันในภาพรวมของ ยศ.ทร. การใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ยังอยู่ในระดับท่ีจำกัด มีเพียงบาง นขต.ยศ.ทร. ท่ี
เริ่มมีคู่เทียบ และนำข้อมูลต่างๆ มาเปรียบเทียบเพื่อวิเคราะห์และประเมิน เช่น หลักสูตรนักเรียนจ่าทหารเรือ โดยการนำ
ข้อมูลมาเปรียบเทียบกับหลักสูตรนักเรียนจ่าอากาศ สำหรับหลักสูตรอื่นๆ ยังคงไม่มีการนำข้อมูลมาเปรียบเทียบ 
 ข. การวิเคราะห์และทบทวนผลการดำเนินการ 
   การทบทวนผลการดำเนินการ และขีดความสามารถของส่วนราชการ 
    การวิเคราะห์ผลการดำเนินการของ ยศ.ทร. จะมีการทบทวนผลการดำเนินการ โดย นขต.ยศ.ทร. และ
ผู้รับผิดชอบของหน่วย จะส่งผลการประเมินตามตัวชี้วัด ไปยังคณะกรรมการย่อย หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง จากนั้น จะส่งข้อมูลต่างๆ 
มาให้แก่คณะกรรมการย่อย หมวด ๔ ทำหน้าที ่ในการวิเคราะห์ผลจากตัวชี้วัดต่างๆ โดยในการวิเคราะห์ผลตัวชี ้วัด จะ
วิเคราะห์ใน ๒ รูปแบบ กล่าวคือ การวิเคราะห์ผลตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ของวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ยศ.ทร. ท้ัง ๔ ด้าน 
และการวิเคราะห์การดำเนินงานทั้ง ๖ ด้าน ตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทร. ตามที่ได้กล่าวไปในข้างต้น ทั้งนี้ การ



๒๙ 

 

 

วิเคราะห์ตามเป้าประสงค์ ของวัตถุประสงค์ประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ รวมท้ัง การวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ โดย
มีตัวอย่างการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 

 
ภาพที ่๔-๓ ตัวอย่างการวิเคราะห์ผลตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ของวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ยศ.ทร. ท้ัง ๔ ด้าน  

 

 
ภาพที ่๔-๔ ตัวอย่างการวิเคราะห์การดำเนินงานทั้ง ๖ ด้าน ตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทร. 

 
    การใช้ผลการทบทวนผลการวิเคราะห์ 
     ผลการทบทวนในข้างต้น จะทำให้ได้ผลการวิเคราะห์ท่ีสามารถบอกได้ว่าบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
ยศ.ทร. และการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทร. ทั้ง ๖ ด้าน หรือไม่ มีส่วนใดที่มีประสิทธิภาพ และมีส่วนใดท่ี
จะต้องปรับปรุง ท้ังนี้ ข้อมูลดังกล่าว  จะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ PMQA ยศ.ทร. คณะกรรมการย่อย หมวดต่างๆ โดย
จะเชิญคณะกรรมการฯ และผู้ท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  สำหรับการนำเสนอผู้บังคับบัญชาระดับสูง จะใช้การประชุมท่ีสำคัญ 
ตามท่ีได้กล่าวไปในข้างต้นเพื่อนำเสนอ ท้ังนี้ การวิเคราะห์ท่ีครอบคลุม รวมท้ัง การมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านการประชุมใน
ระดับต่างๆ โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สิ่งดังกล่าว ทำให้เกิดการทำงานในลักษณะ Cross 
Function ซึ่งจะทำให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเกิดความตระหนักรู้ และเข้าใจร่วมกันว่าในปัจจุบัน ยศ.ทร. กำลังดำเนินไปใน



๓๐ 

 

 

ทิศทางใด และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินการ จะช่วยทำให้ ยศ.ทร. สามารถรับทราบการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
รวดเร็ว และทำให้มีความคล่องตัวท่ีจะรับมือต่อปัญหาท่ีเกิดข้ึนใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    การกำกับดูแลการทบทวนผลการดำเนินการของคณะกรรมการ 
       ในการทบทวนผลการดำเนินการคณะกรรมการย่อยที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูล จะเป็นผู้ติดตามและ
ตรวจสอบ ผลการประเมินต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง  ทั้งนี้  ภายหลังจากได้ข้อมูล และได้ทบทวนผลการดำเนินการ
แล้ว คณะกรรมการ PMQA ยศ.ทร.หลัก จะทำหน้าที ่ตรวจสอบการทบทวนดังกล่าว ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์  หรือ
แผนปฏิบัติราชการของ ยศ.ทร. หรือไม่  โดยจัดการประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินการ รวมทั้งการประชุมสรุปผลการ
ดำเนินการต่างๆ  
   ค. การปรับปรุงผลการดำเนินการ 
       ผลการดำเนินการในอนาคต 
         ภายหลังจากการทบทวนผลการดำเนินการ ผลการดำเนินการท่ีได้จากผลตัวชี้วัดถ้าเกี่ยวข้องกับระดับ
นโยบายจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานหลักของ ยศ.ทร. ในอนาคต ถ้าเกี ่ยวข้องกับในระดับ
ปฏิบัติการ จะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
     ตัวอย่างที่สำคัญ ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ ยศ.ทร. 

      จากการทบทวนผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดในต้น ปี งป.๖๒  ทำให้ทราบถึงปัญหาการขาดระบบ
การบูรณาการข้อมูลด้านการศึกษาของหลักสูตร และนำไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบ e-Learning ให้แก่นักศึกษา โดยถูก
นำไปใส่ไว้ในยุทธศาสตร์ ยศ.ทร. ล่าสุด ปี ๖๒ – ๖๗ วัตถุประสงค์ท่ีเชิงยุทธศาสตร์ ๔  เพื่อพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกใน
การเรียนการสอนให้ทันสมัยระดับแนวหน้าของประเทศ และมีการกำหนดเป้าประสงค์ที่ ๑๐ การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ไปสู่ e-Leaning โดยมีตัวชี้วัด ๓ ตัวท่ีสำคัญ ได้แก่  
        - ตัวชี้วัดท่ี ๑๐.๑ ระดับความพึงพอใจในการใช้ระบบสารสนเทศ   
        - ตัวชี้วัดท่ี ๑๐.๒ ระดับของการพัฒนาระบบ E-Leaning  
        - ตัวชี้วัดท่ี ๑๐.๓ ปริมาณความก้าวหน้าเนื้อหาของหลักสูตรต่างๆที่เพิ่มข้ึนโดยไม่เพิ่มชั่วโมงการสอน  
    ตัวอย่าง การนำผลลัพธ์ที่ได้ไปปรับปรุงในระดับปฏิบัติการ 
                          ตัวอย่างที่ ๑ ผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ประจำปี งป.๖๔ ระหว่าง ๒ พ.ย. - ๒๔ ธ.ค.๖๓  ของ ศภษ.ยศ.ทร. ทำให้ทราบว่าควรเพิ่มระยะเวลาการจัดอบรมเพื่อให้ผู้เข้า
อบรมได้มีเวลาในฝึกฝนในการสนทนาภาษาอังกฤษกับข้าราชการร่วมชั้นเรียนมากข้ึน เนื่องจากผู้เข้าอบรมไม่สามารถฝึกฝน
การสนทนาภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนได้ ผลการประเมินดังกล่าวได้นำไปสู่การจัดทำบทเรียนออนไลน์ และ Infographic ท่ี
ให้ความรู ้ภาษาอังกฤษต่างๆ เผยแพร่ทางเพจเฟสบุ๊คของทาง ศภษ.ยศ.ทร. เพื ่อให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนท่ี
เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้กำลังพลสามารถเข้าถึงการเรียนภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้น สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา นอกจากนั้น 
ศภษ.ยศ.ทร. ยังได้พัฒนาแอพลิเคชั่นในการเรียนภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน หรือ American Language Course (ALC) ท่ีทำ
ให้กำลังพลสามารถเรียนภาษาอังกฤษแบบอเมริกันได้ด้วยตนเองผ่านแอพลิเคชั ่นบนมือถือของตนเอง โดยสามารถใช้กับ
โทรศัพท์มือถือทุกระบบปฏิบัติการ ท้ังระบบ Android และ IOS   
 ตัวอย่างที่ ๒ จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ามาฟังบรรยายธรรมท่ีจัดข้ึนทุกเดือน ในปี งป.
๖๓ กอศ.ยศ.ทร  ได้นำไปสู่การนำเสนอเนื้อหาสาระหัวข้ออบรมที่ทันสมัย ทันต่อสถานการณ์ น่าสน หรืออยู่ในความสนใจ 
การถวายขอบเขตเนื้อหาแนวทางการแสดงพระธรรมเทศนาแด่พระธรรมกถึก (พระสงฆ์ท่ีนิมนต์มาแสดงธรรม)  การเขียนแนว
บรรยายธรรมของอนุศาสนาจารย์ รวมทั้งร่วมกันวิเคราะห์แนวบรรยาย เพื่อเพิ่มความรู้ของวิทยากร มุ่งเทคนิคการถ่ายทอด 
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการนำหลักธรรมปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของกำลังพล และเพื่อให้กำลังพล หมุนเวียนเข้า
อบรมศีลธรรมอย่างท่ัวถึง รวมท้ังเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริธรรมแก่กำลังพลตามวัตถุประสงค์ของ ทร. 
 การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง และสร้างนวัตกรรม      

การใช้ผลการดำเนินการไปใช้จัดลำดับความสำคัญเพื่อนำไปปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 



๓๑ 

 

 

         การปรับปรุงจะเกิดข้ึนจากคณะกรรมการ PMQA  ยศ.ทร. และคณะกรรมการ หมวดต่างๆ เป็น
ผู้ลำดับความสำคัญ และเป็นผู้ผลักดันให้มีการนำผลการดำเนินการไปปรับปรุง ซึ่งถ้าเป็นผลการดำเนินการท่ีจะต้องปรับปรุง
ในระดับนโยบาย ก็จะนำเรียนผู้บังคับบัญชาเพื่อกรุณาทราบ ท้ังนี้ การปรับปรุง สามารถเกิดจากการหน่วยท่ีทำการประเมิน
เอง ซึ่งได้เห็นผลประเมินตามตัวชี้วัดต่างๆ ในระดับปฏิบัติการ รวมท้ัง การท่ีได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียโดยตรง และทำให้เห็นถึงปัญหา และนำไปสู่การปรับปรุง หรือสร้างนวัตรกรรม ท้ังนี้ ในการดำเนินการตามท่ีกล่าวมาจะมี
การแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านผู้แทนจากหน่วยต่างๆ ท่ีทำหน้าท่ีอยู่ในคณะกรรมการหลัก และคณะกรรมการย่อยหมวดต่างๆ  
        ตัวอย่างนำผลการดำเนินการไปปรับปรุง จนเป็นนวัตรกรรม 
        ตัวอย่างที่ ๑ จากการที่ ศยร.ยศ.ทร. ได้รับทราบผลการประเมินร้อยละของจำนวนผู้ประเมนิท่ี
ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการเครื่องฝึกจำลองยุทธ์ในระดับมากขึ้นไปต่อจำนวนผู้ประเมินทั้งหมด ภายหลังการฝึก
ยุทธ์กฬีาในปี งป. ๖๒-๖๓ ทำให้ทราบข้อจำกัดของโปรแกรมเครื่องฝึกจำลองยุทธ์ NWS เวอร์ชั่นเดิม และได้นำไปสู่การจัดทำ
โปรแกรมเครื่องฝึกจำลองยุทธ์ NWS เวอร์ชั่นใหม่ ในปี งป.๖๔ 
        ตัวอย่างที่ ๒ การพัฒนาระบบ e-Learning เวอร์ชั่นใหม่ ของ ฝวก.ยศ.ทร. ให้มีประสิทธิภาพ
รองรับข้อมูลที่เป็นชั้นความลับ โดยเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศ ทร. รวมทั้งการเชื่อมต่อเข้ากับระบบ Next Cloud เพื่อเพิ่ม
พื้นท่ีการจัดเก็บ        การถ่ายทอดลำดับความสำคัญ  

คณะกรรมการย่อย หมวดต่างๆ จะพิจารณาลำดับความสำคัญ โดยใช้การประชุมคณะกรรมการ 
PMQA โดยจะมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อพิจารณา ภายหลังจากพิจารราในเบื้องต้น จะ
นำเสนอต่อคณะกรรมการ PMQA ยศ.ทร. เพื่อทบทวนการพิจารณาลำดับความสำคัญอีกครั้ง 

 
๔.๒  การจัดการสารสนเทศ และการจัดการความรู้ : ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการจัดการสารสนเทศ และสินทรัพย์
ทางความรู้ของส่วนราชการ 
   ก. ข้อมูล และสารสนเทศ 
    การตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศ 
     ยศ.ทร. มีการรวบรวมข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์ตามห้วงเวลาท่ีกำหนด โดยมีรูปแบบข้อมูล ๔ รูปแบบ ได้แก่ 
ข้อมูลที่เกี ่ยวกับการปฏิบัติงาน ข้อมูลการประเมินด้านการศึกษาหลักสูตรต่างๆ และข้อมูล Best Practice ทั้งนี ้ ข้อมูล
ดังกล่าว มีรายละเอียด และแนวทางในการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ดังนี้ 
          - ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เช่น แผนยุทธศาสตร์ แผนหลัก ตัวชี้วัด ข้อมูลของคณะกรรมการ PMQA 
ยศ.ทร.รวมท้ัง ข้อมูลการรายงานจากหน่วยต่างๆ ท่ีจะรายงานในรูปแบบต่างๆ เช่น กระดาษเขียนข่าวราชนาวี บันทึกข้อความ 
หรือการรายงานผ่านไลน์ หรือระบบแชตต่างๆ มายังคณะกรรมการฯ หรือรายงานผ่านการประชุมย่อย สำหรับแนวทางการ
ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในระดับแผนยุทธศาสตร์ แผนหลัก ตัวชี้วัด จะถูกตรวจสอบโดยฝ่ายอำนวยการที่เกี่ยวข้อง 
และผู้บังคับบัญชาระดับสูง สำหรับข้อมูลการปฏิบัติงานในระดับหน่วยงาน ในเบื้องต้นหน่วยที่ส่งข้อมูลจะเป็ นผู้ตรวจสอบ
คุณภาพข้อมูล และเมื่อส่งผ่านมายังคณะกรรมการฯ จะพิจารณา หรือตรวจสอบข้อมูลร่วมกันอีกครั้ง ก่อนที่จะรวบรวมเข้า
ระบบสารสนเทศ สำหรับข้อมูลประเภทนี้ จะอยู่ในลักษณะรูปแบบงานเอกสารท่ัวไปเป็นส่วนใหญ่  
         - ข้อมูลการประเมินด้านการศึกษาหลักสูตรต่างๆ โดยจะทำการประเมินผ่านระบบสารสนเทศ และข้อมูลจะถูก
บันทึกไว้ และถูกรวบรวมโดยผู้ที่เกี ่ยวข้อง เมื่อได้รับข้อมูลครบถ้วนจะทำการตรวจสอบ โดยผู้แทนที่ได้รับมอบหมายในการ
รวบรวมข้อมูลด้านสถิติ ก่อนท่ีจะส่งให้แก่คณะกรรมการฯ ในหมวดท่ีเกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง  
      - ข้อมูล Best Practice ที่มีผลการดำเนินงาน บทเรียนและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่สำคัญ ที่สามารถนำมา
ปรับปรุงได้ ซึ่งจะถูกรวบรวม และตรวจสอบโดยคณะกรรมการ KM ท่ีแต่งต้ังข้ึนโดยเฉพาะ จากนั้น ข้อมูลต่างๆ จะถูกรายงาน
ข้อมูลต่างๆ ไปยังคณะกรรมการย่อยในหมวดท่ีเกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการใหญ่ต่อไป 
   - ข้อมูลความรู้สำหรับนายทหารนักเรียนหลักสูตรต่างๆ เป็นข้อมูลในรูปแบบเอกสารการเรียนการสอน 
รวมท้ัง พรีเซนเตชั่น ในรูปแบบพาวเวอร์พอยด์ ซึ่งจะถูกตรวจสอบ โดยอาจารย์ หรือผู้ท่ีรับผิดชอบ  
 ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ 



๓๒ 

 

 

  รูปแบบข้อมูลและสารสนเทศของ ยศ.ทร. 
   ยศ.ทร. มีรูปแบบข้อมูลสำหรับนำมาทบทวนผลการดำเนินการ หรือวิเคราะห์ ๔ รูปแบบ ตามรายละเอียดท่ี
ได้กล่าวไปในข้างต้น ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ มีความพร้อมที่จะถูกเรียกใช้งาน โดยคณะกรรมการฯ เจ้าหน้าที่ หรือผู้ท่ี
เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว ยศ.ทร. ได้ใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ มาช่วยในการเข้าถึงข้อมูล โดยระบบสารสนเทศดังกล่าว มี
แผนกกรรมวิธีข้อมูล ยศ.ทร. ทำหน้าท่ีในการดูแลเสถียรภาพ และความปลอดภัยของระบบ โดยข้อมูลท้ัง ๔ รูปแบบ ตามท่ีได้
กล่าวไปมีการใช้ระบบสารสนเทศในการจัดเก็บ ดังนี้  
         - ข้อมูลที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เช่น แผนยุทธศาสตร์ แผนหลัก ตัวชี้วัด และข้อมูลการรายงานจากหน่วย
ปฏิบัติ ท่ีถูกจัดทำในรูปแบบเอกสารท่ัวไป จะถูกแปลงเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บไว้ในบล็อก PMQA ยศ.ทร.  
         - ข้อมูลการประเมินด้านการศึกษาหลักสูตรต่างๆ จะนำมาจากระบบประเมิน ยศ.ทร. ซึ่งถูกประเมินจาก
กลุ่มต่างๆ และนำไปรวบรวมไว้  
      - ข้อมูล Best Practice ที่มีผลการดำเนินงาน บทเรียนและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่สำคัญ ที่สามารถนำมา
ปรับปรุงได้ ซึ่งจะถูกรวบรวมโดยคณะกรรมการ KM และจัดเก็บไว้ในบล็อก KM ยศ.ทร.  
   - ข้อมูลความรู้สำหรับนายทหารนักเรียนหลักสูตรต่างๆ จะถูกเก็บไว้ในระบบ e-Learning ยศ.ทร.   
    การดำเนินการในการพัฒนาระบบสารสนเทศในภาพรวม 
    ยศ.ทร. ได้ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศมาเป็นระยะเวลานาน โดยเริ่มต้นจากการพัฒนาระบบ Web 
Browser (ภายหลังปี พ.ศ.๒๕๕๐) เป็นต้นมา และได้ดำเนินการในการพัฒนาระบบอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้ การดำเนินการ
ในภาพรวมท่ีผ่านมา และในอนาคตจะเป็นไปตามรายละเอียดรูปภาพ ๔-๕ 

 
ภาพที่ ๔-๕ ภาพรวมของแผนการพัฒนาระบบท่ีผ่านมา และในอนาคต 

 ข. ความรู้ของส่วนราชการ  
   วิธีการจัดการความรู้ของ ยศ.ทร. 
      ยศ.ทร.กำหนดแนวทางการจัดการความรู้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้ โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรเข้าใจ
หลักการจัดการความรู้ในทุกระดับของหน่วย เพื่อให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ที่ย่ังยืนในหน่วยรอง ซึ่งมีกระบวนการหลัก
ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา และกระบวนการสนับสนุนเพื่อบรรลุภารกิจหน่วย รวมถึงการพัฒนาผู้จัดการความรู้ให้มี
ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง เป็นระบบและดำเนินการจัดการความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาระบบการ
จัดการความรู้โดยให้เป็นไปตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของ ทร. และ ยศ.ทร. มีการประยุกต์ใช้
เครื่องมืออย่างเหมาะสมกับกระบวนการ ตลอดจนกำหนดตัวชี้วัดท่ีสามารถวัดประสิทธิผลของการจัดการความรู้อย่างชัดเจน 
ยศ.ทร. ท้ังนี้ ยศ.ทร. มีแนวทางในการดำเนินการจัดการความรู้ ดังนี้ 
   ๑)  การรวบรวมข้อมูล การสานสัมพันธ์เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่  
        ยศ.ทร. ได้มีแต่งตั้งคณะกรรมการ KM ยศ.ทร. และให้หน่วยต่างๆ แต่งตั้งคณะกรรมการฯ จัดการความรู้
ภายในหน่วย โดยภายหลังจากการแต่งต้ังคณะกรรมการ KM ยศ.ทร. ก็จะมีการจัดทำแผนการจัดการความรู้ ยศ.ทร. และเชิญ



๓๓ 

 

 

ผู ้แทนจากหน่วยต่างๆ เข้ามาร่วมรับฟังความมุ ่งหมายของ KM และสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินการของ
คณะกรรมการต่างๆ ตลอดปีงบประมาณ สำหรับแนวทางในการรวบรวมองค์ความรู้ จะให้คณะกรรมการฯ หรือผู้แทนประจำ
หน่วย รับผิดชอบดูแลเรื่องการบริหารจัดการ และรวบรวมองค์ความรู้ภายในหน่วยงาน รวมทั้ง นำเสนอองค์ความรู้ภายใน
หน่วย และวิธีการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม ให้หน่วยต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ รวมทั้ง ให้คณะกรรมการ KM ยศ.ทร. ได้รับทราบ
ผ่านการประชุมฯ และกิจกรรมต่างๆ ท่ีได้จัดข้ึน โดยมีความมุ่งหมายท่ีสำคัญ เพื่อสร้างความเข้าใจหลักการจัดการความรู้ใน
ทุกระดับของหน่วย  ทั้งนี้ การประชุม และกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นตลอดปี งป.๖๔   รายละเอียดเป็นไปตามรูปภาพ รวมท้ัง 
การเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ในระดับ ทร.  
    ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมตามแผนฯ อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของสถานการณ์โควิด ท่ีทำให้จำเป็นต้องยกเลิก 
หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบตามความเหมาะสมของสถานการณ์ อย่างไรก็ตาม กิจกรรมดังกล่าวจะช่วยทำให้เกิดการสานสัมพันธ์ 
และเกิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างหน่วยงาน ทั้ง ภายใน ยศ.ทร. รวมทั้ง ในระดับ ทร. และเกิดแนวคิดที่ต่อยอด นำไปสู่
การริเร่ิมแนวคิดการจัดการความรู้ภายในองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
    ภาพที่ ๔-๖ แนวทางการดำเนินกิจกรรมท่ีสำคัญของ KM ยศ.ทร. 

    ๒) การถ่ายทอดความรู้ และการระดมองค์ความรู้เพื่อสร้างนวัตรกรรม 
      ยศ.ทร.จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการ จัดอบรมกระบวนการหลัก และกระบวนการสนับสนุน ของ
หน่วย จัดอบรม KM Fa เพื่อให้มีความรู้สามารถแนะนำหน่วยรอง ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วย ทบทวน/
ออกแบบระบบสารสนเทศให้ครอบคลุม และดำเนินการจัดการความรู้ให้มีทิศทางที่สอดคล้องกับแนวนโยบายการจัดการความรู้
ของ ทร. ท้ังนี้ ยศ.ทร.คัดเลือกขอบเขต เป้าหมายของ KM เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ KM สนับสนุนแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
โดยได้นำนโยบายของ จก.ยศ.ทร. และแผน KM ของ ทร. มาเป็นทิศทางและกรอบในการคัดเลือกเป้าหมาย KM ทั้งนี้ได้
พิจารณาเลือกการปรับปรุงกระบวนการหลัก การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา โดยการอุดช่องว่างในส่วนที่เป็น Knowledge 
GAP โดยวิเคราะห์หาหนทางและปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ สามารถเกิดขึ้นได้จริง และสามารถบรรลุภารกิจของ ยศ.ทร. 
และ ทร. ได้ โดยมีการแจกจ่ายแผน KM ประจำปี งป.๖๔ และจัดประชุมชี้แจงแผนและแนวทางการดำเนินงานให้หน่วยรอง
ทราบ มีความเข้าใจตรงกันและมีทิศทางการดำเนินการตามแนวนโยบาย  สำหรับการระดมองค์ความรู้เพื่อสร้างนวัตรกรรม
ภายในหน่วยงาน นั้น จากการจัดการประชุมฯ กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามที่ได้กล่าวไป สิ่งดังกล่าว เป็นการเพิ่ม
โอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน ทั้งในระดับ ยศ.ทร. และในระดับ ทร. และทำให้บุคลากรเกิดแนวคิดต่อ
ยอด จนนำไปสู่การพัฒนาจนเกิดเป็นนวัตรกรรมให้กับหน่วยงานได้ในบางโอกาส  
   การดำเนินการเพื่อหาวิธีการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม 
  ยศ.ทร. มีแนวทางในการดำเนินการเพื่อหาวิธีการปฏิบัติท่ีดีเย่ียม โดยเร่ิมต้นจากการให้หน่วยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
ภายใน ยศ.ทร. ดำเนินการทบทวน และพัฒนาการจัดการความรู้ (KM) ภายในหน่วย โดยจัดทำกระบวนการข้ันตอน ขอบเขต
ในงานท่ีรับผิดชอบของแต่ละบุคคล รวมท้ัง ทบทวน ปรับปรุง ผลงานหรือวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Good /Best Practice) ท่ีผ่าน
มา ให้สามารถสนับสนุนกระบวนการหลัก (Core Process : CP) /กระบวนการสนับสนุน (Support Process : SP) จากนั้น 
จะให้หน่วยต่างๆ จัดทำผลงาน หรือวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice : BP) ๑ องค์ความรู้ เพื่อนำมาจัดแสดงในนิทรรศการ



๓๔ 

 

 

การจัดการความรู้ของ ยศ.ทร. หรือ “วันแห่งการจัดการความรู้ของ ยศ.ทร.” (KM Day) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และ
คณะกรรมการฯ จะนำผลงานดังกล่าวมาคัดเลือกเพื่อนำไปจัดแสดงในงานนิทรรศการการจัดการความรู้ของ ทร. หรือ “วันแห่งการ
จัดการความรู้ของ ทร.”       
   ข. การเรียนรู้ระดับองค์กร 
        ในการทำให้การเรียนรู้ฝังลึกในหน่วยงาน เป็นเรื่องที่ยาก และต้องใช้เวลาในการดำเนินการ โดยสิ่งที่สำคัญ
ที่สุด จะต้องทำให้บุคลากรในหน่วยงานภายใน ยศ.ทร. เห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว และเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงถึง
เหตุผลท่ีจะต้องจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องจนเกิดการฝังลึกในหน่วยงาน โดย ยศ.ทร. มีข้ันตอนในการดำเนินการท่ีสำคัญ ๔ 
ข้ันตอน เพื่อสร้างบุคลากรให้เห็นความสำคัญของการจัดการความรู้ ได้แก่   
        ๑) การสร้างผู้แทนที่ดีและเข้าใจความมุ่งหมายของการจัดการความรู้ และการสร้างการเรียนรู้ฝังลึกอย่าง
แท้จริง 
          ยศ.ทร.ดำเนินการโดยการสร้างผู้แทน KM Fa ซึ่งจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาเป็น และนำความรู้ความ
เข้าใจในการจัดการความรู้ขององค์กรไปเผยแพร่ อย่างถูกต้อง ผ่านการอบรม และกิจกรรมต่างๆ  
      ๒) การให้บุคลการภายในองค์กรเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว   
         ดำเนินการโดยการพัฒนาระบบสารสนเทศ และจัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ การดำเนินการที่ผ่านมา 
ได้แก่ การปรับปรุงโดยใช้โปรแกรมประยุกต์บนเว็บไซต์ ยศ.ทร .ที่สามารถทำให้บุคลากรเข้าถึงข้อมูลการจัดการความรู้ท่ี
สำคัญ และวิธีการปฏิบัติท่ีดีเลิศจากภายใน ยศ.ทร. และใน ทร. ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศอื่นๆ เช่น ระบบสารสนเทศท่ีเก็บรวบรวมกระบวนการข้ันตอนการดำเนินงานในลักษณะคลังความรู้ของหลักสูตร
ต่างๆ ตามแนวทางการรับราชการ ได้แก่ หลักสูตรโรงเรียนนายทหารเรือชั้นต้น หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ หลักสูตร
นายทหารอาวุธโส และหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รวมท้ัง การพัฒนาระบบ e-Learning  
    ๓) การจัดกิจกรรมเพื่อให้บุคลากรมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
            การดำเนินการเพื่อให้บุคลากรมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จะดำเนินการผ่าน การจัดกิจกรรม “ Idea to 
Share” ซึ่ง ยศ.ทร. ได้ดำเนินมาถึง ๖ ครั้ง เพื่อสร้างบรรยากาศความเป็นกันเองในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ โดยผู้เข้าร่วม
กิจกรรมและผู้นำเสนอไม่ระบุชั้นยศ มีต้ังแต่ระดับนายทหารประทวน (จ.ต) จนถึงนายทหารสัญญาบัตร (น.อ.) ได้มีกิจกรรม
ประกวด BP โดยจะมอบรางวัลในงานนิทรรศการ KM Day ของ ยศ.ทร. 

 

ภาพที่ ๔-๗ การจัดกิจกรรมนิทรรศการ KM Online 
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หมวด ๕  
บุคลากร 

ลักษณะโดยรวมของบุคลากร  
บุคลากรของ ยศ.ทร. แบ่งตามการกำเนิดด้วยวุฒิการศึกษาและ การเลื่อนฐานะ ตาม อทร. ๑๐๐๑ ดังที่กล่าวไวใ้น

ลักษณะสำคัญองค์การ  
องค์ประกอบสำคัญท่ีทำให้บุคลากรของ ยศ.ทร. มีส่วนร่วมในการทำงานเพื่อบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ ได้แก่ การ

สื่อสารและการบริหารงานของบุคลากรภายในองค์การ และผู้บริหารของ ยศ.ทร. ดำรงตนอยู่ในคุณธรรมตามวิสัยทัศน์ และ
พร้อมรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย ประกอบกับ การติดตามการปฏิบัติงานตาม  พันธกิจต่างๆ มีการวางแผนกก่อนการ
จัดทำ ไปจนถึงการติดตามผลการปฏิบัติเพื่อนำมาเป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุงองค์การ กล่าวคือ การปฏิบัติงานนั้นเกิด
ประสิทธิภาพต้ังแต่ในตัวบุคคลจึงจะส่งผลต่อปฏิบัติงานได้ในภาพรวมขององค์การ  

ในการทำงานจำเป็นต้องมีข้อกำหนดด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและความเสี่ยงภัยของส่วนราชการของ ยศ.ทร.  
ดำเนินการตาม ระเบียบ อทร.๙๓๐๒ การสุขาภิบาลกำลังพลหน่วยเรือ และหน่วยบก พ.ศ.๒๕๔๑ 

ยศ.ทร.มีอัตรากำลังพลจำนวน  ๑,๙๕๔ นาย บรรจุจริง ๑,๒๕๐ นาย คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๙๗ ดังนี ้
ที่ ประเภท ร้อยละ 
๑ ข้าราชการ ๗๔.๐๘ 
๒ ลูกจ้างประจำ ๕.๗๖ 
๓ พนักงานราชการ ๙.๑๒ 
๔ ทหารกองประจำการ ๑๑.๐๔ 

รวม ๑๐๐.๐๐ 
ตารางที่ ๕-๑ อัตรากำลงัพล 

จำนวนกำลังพล จำแนกตามชั้นยศ ได้ดังน้ี  
ที่ ชั้นยศ ร้อยละ 
๑ นายพลเรือ ๐.๘๖ 
๒ น.อ. (พิเศษ) ๓.๗๘ 
๓ น.อ.     ๖.๘๐ 
๔ น.ต. – น.ท.       ๑๘.๔๗ 
๕ ร.ต. – ร.อ. ๑๙.๓๓ 
๖ พ.จ.อ.(พิเศษ) ๒.๒๗ 
๗ พ.จ.ต. – พ.จ.อ. ๒๔.๙๕ 
๘ จ.ต. – จ.อ. ๒๓.๕๔ 

รวม ๑๐๐.๐๐ 
 ตารางที่ ๕-๒ อัตราตามชั้นยศ 

บุคลากรของ ยศ.ทร. มีการวางแผนการพัฒนาและการสร้างขีดความสามารถในการเป็นองค์การสมรรถนะสูงคือแนว
ทางการรับราชการของข้าราชการต่างๆ ดังนี้ 

๑. แนวทางการรับราชการของนายทหารสญัญาบัตรท่ีสำเร็จการศึกษาจาก รร.นร. (นายทหาร ก.) 
๒. แนวทางการรับราชการของนายทหารสญัญาบัตรปริญญา (นายทหาร ป.) 
๓. แนวทางการรับราชการของนายทหารสญัญาบัตรท่ีเลื่อนฐานะมาจากนายทหารประทวน (นายทหาร ข.) 
๔. ระเบียบ ทร. ว่าด้วยการเลื่อนฐานะของนายทหารชั้นประทวน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 
๕.๑ สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร 

ก. ขีดความสามารถและอัตากำลังด้านบุคลากร 
 การประเมินความสามารถและอัตรากำลังพล ยศ.ทร. ดำเนินการตามนโยบายของ ผบ.ทร. และ กพ.ทร. ซึ่งเป็น
หน่วยรับผิดชอบ เพื่อให้เป็นไปตามแผนแม่บทการพัฒนากำลังพลของ ทร. ท่ีสอดคล้องกับเหตุการณ์  โดยแต่ละกลุ่มบุคลากร



๓๖ 

 

 

มีการประเมินท่ีแตกต่างกัน ซึ่งมีอัตรากำลัง ทักษะ สมรรถนะ คุณวุฒิและจำนวนบุคลากรท่ีจำเป็นต้องมีในแต่ละกลุ่ม โดยใช้
การประเมินผ่านระบบ Hrmiss  

ขีดความสามารถและอัตรากำลัง  
  ยศ.ทร.ได้ดำเนินการประชุมแก้ไข อฉก.๔๑๐๐ เพื่อพิจารณากำหนด และปรับปรุงแก้ไข โครงสร้างการจัดส่วน
ราชการ ภารกิจ ทักษะ ความรู้ และคุณลักษณะท่ีจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าท่ีตามความต้องการของภาระงานของหน่วยข้ึนตรง
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานและปฏิบัติราชการของ ยศ.ทร. มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สำหรับการบรรจุ
กำลังพลที่จะปฏิบัติงานตามอัตราเฉพาะกิจของหน่วยขึ้นตรงกรมยุทธศึกษาทหารเรือดังกล่าว จะพิจารณาให้สอดคล้องกับ 
ภารกิจ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และความจำเป็นในการต้องการกำลังพลในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสอดคล้องกับสถานภาพ
ด้านงบประมาณท่ีจะอำนวยให้ในแต่ละปี ซึ่งปัจจุบันในยามปกติกรมยุทธศึกษาทหารเรือได้กำหนดสัดส่วนการบรรจุกำลังพล
ปฏิบัติงานตามโครงสร้างของกรมยุทธศึกษาทหารเรือดังกล่าว ไม่เกินร้อยละ ๗๐ 

บุคลากรใหม่ 
 ยศ.ทร. มีวิธีการสรรหาบุคคลกรท่ีจะมาปฏิบัติงานใหม่ตามแนวทางท่ี กพ.ทร.กำหนด ดังนี้ 
 ๑. การเสนอความต้องการกำลังพลย้ายบรรจุตามสายวิทยาการ/พรรค-เหล่า เพื่อบรรจุในตำแหน่งอัตราต่างๆ  
 ๒. เสนอ กพ.ทร.เพื่อจัดหากำลังพลในตำแหน่งที่ว่างบรรจุ (สายวิทยาการ ยศ.ทร.) จากบุคคลภายน อกโดยเสนอ
ความต้องการบรรจุในตำแหน่งท่ีว่างตามจำนวนอัตราท่ี กพ.จะกำหนดให้ ยศ.ทร.ในแต่ละปีงบประมาณ โดยมีแนวทางในการ
คัดเลือกบุคลากรใหม่ตามหลัก Personality test เพื่อวัดความรู้พื้นฐานและการสอบสัมภาษณ์ตามกระบวนการของ กพ.ทร. 
 ๓. กรณีการรับสมัครพนักงานราชการ ยศ.ทร.ดำเนินการรับสมัครโดยตรง ซึ่งมีแนวทางการรับสมัครตามระเบยีบ 
กห.ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ซึ่งมีทั้งการสอบทางวิชาการ สอบสัมภาษณ์ และการปฏิบัติ 
 การดำเน ินการสรรหาบ ุคลากรใหม ่ท ั ้ งจากการย ้ายบรรจ ุและการร ับสม ัครใหม ่จากบ ุคคลภายนอก  
จะมีกระบวนการในการพิจารณาจากหลายหน่วยที่เกี ่ยวข้องคือ กพ.ทร.  กธก.บก.ยศ.ทร. และหน่วยที่กำลังพลจะไป
ปฏิบัติงานจะทำให้ ยศ.ทร. สามารถได้บุคลากรท่ีมีความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร  

การทำงานให้บรรลุ 
 ยศ.ทร.เป็นหน่วยข้ึนตรง ทร. มีหน้าท่ีตามท่ีกำหนดให้ในมาตรา ๑๔ พระราชกฤษฏีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนด
หน้าท่ีของส่วนราชการกองทัพเรือ  
 การปฏิบัติตามภารกิจ และงานที่ได้รับมอบหมายจาก ทร. นั้น ทั้งการพิจารณาจัดหาแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
เพื่อกำหนดโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน และกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จในการปฏิบัติราชการ มีการมอบอำนาจการตัดสินใจ
ให้ผู้บังคับบัญชาระดับต่างๆ โดยสั่งการเป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแบบของคำสั่งมอบอำนาจ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน ส่งผลให้การปฏิบัติต่างๆ บรรลุผลสำเร็จในภาพรวมและตอบสนองต่อความต้องการกองทัพเรือ ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ในปี งป.๖๔ นั้น ยศ.ทร.ได้รับมอบให้เป็นศูนย์เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่ง
เป็นภารกิจท่ีนอกเหนือจากหน้าท่ีของ ยศ.ทร.เดิม แต่ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บังคับบัญชา ยศ.ทร. ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์และเป็นการปฏิบัติเพื่อตอบสนองนโยบาย ทร. ซึ่งได้ผลเป็นอย่างดีย่ิง 

การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร 
 การจัดการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากรเพื่อให้ ยศ.ทร. มีกำลังพลที่เหมาะสมและเพื่อส่งผลต่อการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหน่วยให้เกิดประสิทธิผลได้อย่างต่อเนื่องนั้น ยศ.ทร.  ได้พิจารณาในตำแหน่งที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติ และ
ตำแหน่งท่ีไม่มีความจำเป็นและดำเนินการเปิด – ปิดอัตรา การปฏิบัติงานของหน่วยเพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงให้
ได้บุคลากรตรงกับความต้องการที่หน่วยงานต้องการ โดยยังคงอัตรากำลังพลในภาพรวมไม่ให้เกินร้อยละ ๗๐ ตามที่ ทร. 
กำหนด 
 ในส่วนของการเตรียมบุคลากรเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้นั้น ยศ.ทร.  ได้จัดให้กำลังพลเข้ารับการศึกษาตามสาย
งานของตนและอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงท้ังโครงสร้างและ
ระบบงานในองค์กรเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ยังได้ต้ังคณะทำงานข้ึนมาเพื่อรับผิดชอบการจัดการความรู้และนำมาถ่ายทอด
ภายในหน่วย เพื่อให้กำลังพลสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 



๓๗ 

 

 

 มีการกำหนดการเติบโตของบุคลากรสายวิทยาการ ยศ.ทร. ตามจำนวนงานโดยเน้นความรู้ความสามารถและลำดับ
อาวุโสเป็นสำคัญ 

ข. บรรยากาศการทำงานของบุคลากร 
สภาพแวดล้อมการทำงาน 

 ยศ.ทร.กำหนดการดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในด้านสุขภาพ สวัสดิภาพและความสะดวกในการเข้าถึง
สถานที่ทำงานของกำลังพล พร้อมทั้งปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและความเพียงพอต่อความต้องการของกำลังพลอย่าง
ต่อเนื่อง และตามกรอบงบประมาณของ ยศ.ทร. โดยได้ดำเนินการดังนี้ 

  ด้านสุขภาพ  
 - จัดให้มีสถานพยาบาลในทุกพื้นท่ีของ ยศ.ทร. เพื่อให้บริการด้านสุขภาพของกำลังพล ในเร่ืองต่างๆ ได้แก่ การ

คัดกรอง ป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูสุขภาพของกำลังพล 
 - จัดให้มีบุคลากรด้านการแพทย์ประจำหน่วยท่ีออกราชการทะเล ราชการสนาม 
  - จัดให้มีสถานท่ีออกกำลังกาย ในพื้นท่ีของ  เช่น สนามกีฬา สระว่ายน้ำ สนามกอล์ฟ เป็นต้น 
 - กำหนดให้กำลังพลทุกนายรับการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งให้หน่วยต่างๆ ของ ทร . ทดสอบ

สมรรถภาพกำลังพล จำนวนปีละ ๒ ครั้ง 
 - กำหนดให้มีแผนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตลอดจนการบำบัด รักษาและฟื้นฟูกำลังพลให้พ้นภัยจาก

สิ่งเสพติด เพื่อการทำงานได้เต็มประสิทธิภาพได้ต่อไป 
  ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัยในการทำงาน 
 - ให้หน่วยต่างๆ จัดให้มีอุปกรณ์ระวังป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และวิธีปฏิบัติในการระวังป้องกันอันตราย

ในขณะปฎิบัติงาน 
 - ให้หน่วยต่างๆ จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงประจำหน่วย พร้อมการตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิงเป็นประจำทุก

วงรอบ ตลอดจนให้มีการกำหนดมาตรการป้องกันความเสียหายของหน่วยและมีการซักซ้อมเพื่อรองรับสถานการณ์อย่าง
สม่ำเสมอ 

 - จัดให้มีหน่วยรับผิดชอบในการตรวจสอบมาตรการต่างๆ ในการป้องกันความเสียหายของหน่วยเป็นประจำทุกปี 
 ด้านความสะดวกในการเข้าถึงสถานท่ีทำงาน 

  - รับการบริการจากหน่วยยุทธบริการ ได้แก่ กรมขนส่งทหารเรือ ในการจัดรถและเรือโดยสาร สำหรับรับ – ส่ง 
กำลังพลจากพื้นท่ีต่างๆ มายังสถานท่ีปฏิบัติงาน  
 ยศ.ทร. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยได้กำหนดปัจจัยที่ส่งผล
ต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของกำลังพล จำนวน ๑๕ ปัจจัย ได้แก่ปัจจัยด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต จิตวิญญาณ ความรู้
และทักษะ สภาพการทำงาน นโยบายการบริหารงาน ความสำเร็จในการทำงาน ตำแหน่งงานและความก้าวหน้า สิทธิกำลังพล 
การเงิน การสวัสดิการ การบริการ การปกครอง การยอมรับนับถือ และภาพลักษณ์ โดยจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม
ของสถานท่ีทำงานของกำลังพล จำนวน  ๒ ปัจจัย ได้แก่ 
 ๑. สภาพการทำงาน  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  ๑.๑ ความปลอดภัย ได้แก่ สถานท่ีทำงานมีความปลอดภัยจากอันตราย หรืออุบัติเหตุต่างๆ ท่ีเกิดแก่ร่างกาย ชีวิต 
หรือทรัพย์สิน เช่น อัคคีภัย ไฟฟ้า การจราจร 
  ๑.๒ อาชีวอนามัย ได้แก่ สถานท่ีทำงานมีการจัดการเกี่ยวกับชีวอนามัย ซึ่งมีผลต่อสุขภาพทางร่างกายและทางจติใจ 
เช่น มกีารจัดการน้ำสะอาด การป้องกันเชื้อโรค  
  ๑.๓ สภาพแวดล้อม ได้แก่ สภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น แสง เสียง อุณหภูมิ การระบายอากาศ ความแออัด  

๒. การบริการ  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  ๒.๑ การขนส่ง ได้แก่ การบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดการขนส่ง เพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่กำลังพล เช่น รถ
บริการ เรือบริการ และอากาศยาน  
  ๒.๒ การเลี้ยงดู ได้แก่ การบริหารจัดการเกี่ยวกับการเลี้ยงดู การบริการจัดเลี้ยง 
  ๒.๓ ท่ีพักอาศัย ได้แก่ การบริหารจัดการเกี่ยวกับท่ีพักอาศัย      



๓๘ 

 

 

 พร้อมทั้งให้หน่วยขึ้นตรง ยศ.ทร.ดำเนินการวัดความสุขและประเมินคุณภาพชีวิตในการทำงานของกำลังพล
ตามปัจจัยชี้วัดท่ีกำหนดผ่านทางระบบสารสนเทศ ซึ่งเป็นการวัดระดับความสำคัญและระดับความพึงพอใจของแต่ละปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงาน เพื่อนำผลการประเมินฯ ที่ได้มาวิเคราะห์ปัญหาและจัดลำดับความสำคัญเพื่อจัดทำ
แผนงาน โครงการและกิจกรรม ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชิวิตของกำลังพลให้ดีข้ึนตามลำดับความสำคัญและกรอบ
งบประมาณ ในการสร้างความผาสุกและความพึงพอใจในการทำงานของกำลังพล ซึ่งจะมีความต้องการท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละ
หน่วยงาน  และแต่ละระดับ 

นโยบายสวัสดิการ 
 การสวัสดิการเป็นนโยบายท่ี จก.ยศ.ทร.ได้ให้ความสำคัญเพื่อท่ีจะให้ ยศ.ทร.นั้นเป็นหน่วยท่ีมีสวัสดิการให้กำลังพล
ในหน่วย โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการด้านต่างๆ เพื่อดำเนินงานท่ีเกี่ยวกับสวัสดิการของ ยศ.ทร. โดยมีสวัสดิการด้านต่างๆ 
ให้บริการแก่กำลังพลดังนี้ 
 ๑. สวัสดิการด้านการศึกษาบุตรธิดาของกำลังพล 
 ๒. สวัสดิการร้านค้าราคาถูกสำหรับกำลังพล 
 ๓. สวัสดิการตัดผมสำหรับกำลังพลในอัตราค่าบริการท่ีถูกสำหรับตัดผมข้าราชการ นักศึกษา และนักเรียนหลักสูตร
ต่างๆ 
 ๔. จัดให้มีสถานท่ีออกกำลังกายในพื้นท่ีหน่วย เช่น สระว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกาย และบริการอื่นๆ เพื่อให้กำลังพล
สามารถใช้บริการได้อย่างทั่วถึง 
 ๕. สวัสดิการกรณีที่บิดามารดาหรือครอบครัวกำลังพลเสียชีวิต 
 ๖. การดำเนินการให้กำลังพลทุกนายเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี โดยให้ พร.มาดำเนินการตรวจสุขภาพให้กับ  
กำลังพลถึงท่ีต้ังหน่วย 
 ๗. สวัสดิการให้กู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของกำลังพล 
 ๘. สวัสดิการการจัดหาชุดปฏิบัติงานและชุดกีฬาให้กับกำลังพล 

ในส่วนของด้านสวัสดิการนั้นเป็นนโยบายท่ีผู้บังคับบัญชาให้ความสำคัญเนื่องจาก เพื่อให้กำลังพลหน่วยมีความพร้อม
ท้ังร่างกายและจิตใจเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถโดยมี จก.ยศ.ทร.เป็นประธานสวัสดิการของ ยศ.ทร. 
 - กำหนดให้มีแผนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตลอดจนการบำบัด รักษาและฟื้นฟูกำลังพลให้พ้นภัยจากสิง่เสพ
ติด เพื่อการทำงานได้เต็มประสิทธิภาพได้ต่อไป 
 ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัยในการทำงาน 
 - ด้านการระวังป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน และวิธีปฏิบัติในการป้องกันระวังอันตรายในขณะ
ปฏิบัติงาน จร.ทรตรวจ.ประเมินแล้วไม่มีความเสี่ยง 
 - การป้องกันความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ ได้จัดเตรียมความพร้อมในการดับเพลิง โดยการตรวจสอบอุปกรณ์
ดับเพลิงเป็นประจำทุกวงรอบ ตลอดจนให้มีการกำหนดมาตรการป้องกันความเสียหายของหน่วย และมีการซักซ้อมเพื่อรองรับ
สถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ 
 ในส่วนของการประเมินคุณภาพชีวิตในการทำงานของกำลังพล ตามที่กองทัพเรือ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของกองทัพเรือ โดยได้กำหนดปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของกำลังพล ได้เน้นย้ำให้กำลังพลใน
หน่วยเข้าไปตอบแบบประเมินผ่านระบบสารสนเทศซึ่งเป็นการวัดระดับความสำคัญและระดับความพึงพอใจของแต่ละปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานกับได้ตรวจสอบผลการดำเนินการพบว่ากำลังพลพึงพอใจคุณภาพชีวิตและสภาพการ
ทำงานอยู่ในเกณฑ์มาก 
๕.๒ ความผูกพันของบุคลากร 
 ก. การประเมินความผูกพันของบุคลากร 

องค์ประกอบความผูกพัน 
 มีวัตถุประสงค์ที ่สร้างความผูกพันเพื่อรักษาบุคลากรที่มีอยู ่ในหน่วย โดย ยศ.ทร . ได้กำหนดวิธีการกำหนด
องค์ประกอบความผูกพัน โดยพิจารณาผลการประเมินในระบบ Hrmiss ของกำลังพลบางส่วน โดยพิจารณาจากหัวข้อหลัก 
ดังนี้ 



๓๙ 

 

 

 ๑. บรรยากาศในการทำงาน พบว่าบรรยากาศในการทำงานทั้งผู้ร่วมงาน สถานที่ทำงาน และวัฒนธรรมหน่วยมีผล
ต่อความผูกพันของบุคลากรในองค์กร 
 ๒. แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การเจริญเติบโตหรือการได้เลื่อนตำแหน่งท่ีสูงข้ึน 

 ทั้ง ๒ ปัจจัยเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรและส่งผลต่อการบรรจุข้าราชการองค์กร 
ท้ังนี้ ท้ัง ๒ ปัจจัยบุคลากรจะต้องดำเนินการประเมินแบบสอบถาม Online ผ่านระบบ Hrmiss  

การประเมินความผูกพัน 
 การประเมินความผูกพันของบุคลากรมีการประเมินบุคลากรทั้งหมดด้วยวิธีการสำรวจโดยใช้แบบสอบถาม Online 
ผ่านระบบ Hrmiss เพื่อหาว่ากำลังพลมีองค์ประกอบหรือปัจจัยความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ใน ระดับใดซึ่งผลที่ออกมานั้น
สามารถสะท้อนความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรได้พร้อมท้ังนี้การสอบถามจะมีส่วนท่ีให้แสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ โดย
ท่ีในแต่ละหัวข้อจะมีเกณฑ์และตัวชี้วัดเป็นระดับคะแนน ซึ่งในส่วนนี้ดำเนินการเป็นภาพรวมโดย กพ.ทร. 
 ยศ.ทร.ยังใช้ตัวชี้วัดซึ่งในการประเมินความผูกพันต่อองค์กรเป็นจำนวนกำลังพลที่ขอย้ายออกจาก ยศ.ทร.เพื่อไป
ปฏิบัติราชการท่ีหน่วยอื่นซึ่งมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับการขอย้ายมาปฏิบัติงานท่ี ยศ.ทร. และจำนวนราชการท่ีขอเกษียณอายุ
ก่อนราชการซึ่งในแต่ละปีงบประมาณน้อยมาก ๑ – ๒ นาย 

ความเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ส่วนราชการ 
 ยศ.ทร.ได้นำผลประเมิน Navy Happy Work Place ท่ีมีผลประเมินต่ำสุดมาทำการแก้ไขโดยการออกแบบสอบถาม
เพื่อนำผลการสำรวจมาดำเนินการปรับปรุงทำให้เกิดความพึงพอใจกับบุคลากร นอกจากนี้ยังนำผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ผ่านระบบ Hrmiss มาประกอบในการพิจารณาให้รางวัล เช่น การเลื่อนข้ันเงินเดือนของกำลังพลด้วย 
 

ข. วัฒนธรรมส่วนราชการ 
การสร้างวัฒนธรรมองค์การ 

 ตามนโยบาย ผบ.ทร.ท่ีกำหนดวัฒนธรรมองค์การและค่านิยมท่ีให้ความสำคัญกับความสามัคคี พลังสามัคคี พลังราช
นาวี (Power of the Unity, Power of the navy) ซึ่ง ยศ.ทร. ได้ดำเนินการสร้างวัฒนธรรมองค์การตามแนวนโยบายของ 
ผบ.ทร. โดยให้แต่ละหน่วยสร้างการทำงานในรูปแบบทีม (Team Work) เพื่อให้กำลังพลในสายงานต่างๆ ได้ทำงานโดยท่ี
สามารถสร้างความรู ้สึกเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน สามารถเสนอแนะความคิดเห็นเพื่อให้ได้ความคิดและมุมมองของ
บุคลากรในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วนสู่ผู้บังคับบัญชา 
 

ค. การบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร และผู้บริหาร 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 ระบบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ดำเนินการประเมิน Online ผ่านระบบ Hrmiss โดยแบ่ง
บุคลากรเป็นกลุ่มคือ กลุ่มบริหาร (ชั้นยศ น.อ. ข้ึนไป) และกลุ่มปฏิบัติการและสนับสนุน โดยมีการประเมิน ๓ ส่วน คือ ๑. KPI  
๒.Core Competency ๓. Functional Competency ท้ังนี้จะแจ้งผลการประเมินให้บุคลากรรับทราบด้วย เพื่อให้บุคลากร
สามารถนำไปปรับปรุงพัฒนาในส่วนท่ีตนเองได้ผลประเมินต่ำ เพื่อให้สามารถพัฒนาปรับปรุงตนเองเพื่อให้ได้คะแนนสูงข้ึนใน
ครั้งต่อไป อันจะส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบุคลากรดีขึ้น นอกจากนี้ผลการประเมินยังเป็นส่วนประกอบในการพิจารณา
บำเหน็จประจำปีด้วย 

ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา 
 ระบบการเรียนรู้และพัฒนาเป็นไปตามท่ี ทร.ได้วางแนวทางไว้ ท้ังในส่วนของการส่งกำลังพลเข้ารับการศึกษา อบรม 
ตามแนวทางที่ราชการกำหนด เพื่อให้บุคลากรในทุกระดับได้มีการพัฒนา และเสริมความรู้อยู่อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีการ
ดำเนินการตามแผนแม่บทการจัดการความรู้ ทร. (หมวด ๔) เพื่อให้มีความมั่นใจว่าในแต่ละส่วนงานจะมีการถ่ายทอดความรู้
จากบุคลากร ท่ีกำลังจะลาออกหรือเกษียณอายุ พร้อมท้ังผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ การเป็นวัฒนธรรม และเพิ่มความรู้ทักษะ
ในการปฏิบัติงานด้วย 

ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา 



๔๐ 

 

 

 ผลจากการเรียนรู้และพัฒนาของบุคลากรซึ่งองค์กรสามารถประเมินออกมาได้จากผลการปฏิบัติงานของแตล่ะส่วน
ราชการ ซึ่งจะเชื่อมโยงจากความผูกพันของบุคลากร และความสำเร็จของงาน และส่วนราชการ โดยสามารถประเมินจากผล
การปฏิบัติงานผ่านระบบ Hrmiss 

ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
 ยศ.ทร. มีคณะกรรมการพิจารณาตามประเภทการย้ายบรรจุ ทำหน้าท่ีพิจารณาการปรับย้ายตำแหน่งซึ่งรวมถึงการ
พิจารณาความก้าวหน้าของบุคลากร นายทหาร ก .  นายทหาร ป.  นายทหาร ข. และ  บุคลากรสนับสนุน ทร. โดยจะนำ
ปัจจัยต่างๆ ที่สำคัญมาพิจารณาประกอบด้วย รุ ่น อาวุโส การศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ความประพฤติ ร่วมกับ
หลักเกณฑ์ที ่เกี ่ยวข้องตาม แนวทางการรับราชการ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เพื ่อเสนอกำลังพลที่มีผลงานดี มีความรู้
ความสามารถให้มีการเติบโตในตำแหน่งหน้าท่ีการงาน 
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หมวด ๖  
การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 

๖.๑ กระบวนการทำงาน 
 ก. การออกแบบผลผลิต การบริการ และกระบวนการ 

 กรมยุทธศึกษาทหารเรือ มีวิธีการออกแบบผลผลิต การบริการ และกระบวนการทำงานท่ีสำคัญโดยคำนึงถึงการจัด
ส่วนราชการภายในของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตามคำสั่งกองทัพเรือ (เฉพาะ) ที่ ๕/๒๕๕๒  ลงวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.
๒๕๕๒ เรื่อง แก้ไขอัตรากองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๐๑ พันธกิจของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ และเทคโนโลยีในปัจจุบันมาเป็นกรอบแนวทางในการกำหนดผลผลิต 
การบริการ และกระบวนการทำงานท่ีสำคัญของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๖-๑ กรอบแนวทางในการกำหนดผลผลิการบริการ และกระบวนการทำงานท่ีสำคัญ 
๑. ระบบงานด้านการศึกษา : ประกอบด้วย สถานศึกษาและหน่วยงานที่รับผิดชอบการศึกษาของ ยศ.ทร. 

จำนวน ๗ หน่วย คือ ฝวก.ยศ.ทร. วทร.ยศ.ทร. รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. รร.ชต.ยศ.ทร. รร.พจ.ยศ.ทร. รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  และ 
ศภษ.ยศ.ทร.   ทำหน้าท่ี อำนวยการฝึกและศึกษาวิชาการหลักสูตรต่าง ๆ สำหรับนายทหารสัญญาบัตร และนายทหาร
ประทวน ให้การศึกษา อบรม ฝึก ปกครองนักเรียนจ่า รวมทั้งดำเนินการเกี ่ยวกับการศึกษาภาษาต่างประเทศ และภาษา
ท้องถิ่นให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีต่าง ๆ ตามความต้องการและนโยบายของกองทัพเรือ  รวมทั้งมีอีก ๑ หน่วย คือ กปภ.
ยศ.ทร. ทำหน้าที่พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา และควบคุมกำกับให้สถานศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้จัดการ
ศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  มีกระบวนการทำงานท่ีสำคัญ (Core Process) คือ  

CP3 กระบวนการผลิตกำลังพลต่ำกว่าช้ันสัญญาบัตร      
(หน่วยรับผิดชอบ คือ กศษ.บก.ยศ.ทร. และ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.) 
 CP4 กระบวนการพัฒนากำลังพลตามแนวทางรับราชการ 

            CP4.1 กระบวนการพัฒนากำลังพลตามแนวทางรับราชการ ระดับนายทหารสัญญาบัตร (หน่วย
รับผิดชอบ คือ ฝวก.ยศ.ทร. วทร.ยศ.ทร. รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. รร.ชต.ยศ.ทร.) 

       CP4.2 กระบวนการพัฒนากำลังพลตามแนวทางรับราชการ ระดับต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (หน่วย
รับผิดชอบ คือ รร.พจ.ยศ.ทร.) 

CP5 กระบวนการเพิ่มพูนความรู้ภาษาต่างประเทศ (หน่วยรับผิดชอบ คือ ศภษ.ยศ.ทร.)  
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CP6 กระบวนการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือน ต่ำกว่าชั ้นสัญญาบัตร (หน่วย
รับผิดชอบ คือ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.) 

CP7 กระบวนการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (หน่วยรับผิดชอบ คือ กปภ.ยศ.ทร.) 
๒. ระบบงานด้านการส่งกำลัง : คือ กบศ.ยศ.ทร. ทำหน้าท่ีพิจารณากำหนดอัตราและความต้องการการผลิตเก็บ

รักษา จัดหา ควบคุม ซ่อมบำรุง จำหน่าย และบริการพัสดุประเภทเครื่องช่วยการศึกษาและตำรา ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ใน
กองทัพเรือ การบันทึกภาพต่าง ๆ  ตามที่กองทัพเรือมอบหมาย การดำเนินการด้านสารสนเทศ การผลิตสื่อต่าง ๆ การเขียน
ประกาศนียบัตรและปริญญาบัตรให้แก่สถานศึกษาในบังคับบัญชาและสถานศึกษาในกำกับของ  ยศ.ทร. มีการนำเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ มาใช้ประกอบการทำงาน เช่น โปรแกรมการลงทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์พัสดุเครื่องช่วยการศึกษา การเบิกจ่ายพัสดุ การ
จัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ มีกระบวนการทำงานท่ีสำคัญ (Core Process) จำนวน ๑ กระบวนการ คือ CP9 กระบวนการส่งกำลังบำรุง
พัสดุสายยุทธศึกษา 

๓. ระบบงานด้านการอนุศาสนาจารย์ : ประกอบด้วย หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการอนุศาสนาจารย์ของกรมยุทธ
ศึกษาทหารเรือ จำนวน ๑ หน่วยงาน คือ กอศ.ยศ.ทร. ทำหน้าที่อำนวยการและดำเนินการเกี่ยวกับการอบรมและศีลธรรม 
วัฒนธรรม รวมทั้งดำเนินการศาสนพิธี เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับสวัสดิภาพทางจิตใจแก่กำลังพลของกองทัพเรือ โดยมีการนำ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ประกอบการทำงาน เช่น การเผยแพร่บทความทางศีลธรรมทางเว็บไซต์และสถานีวิทยุ ส.ทร. ตอบ
ปัญหาธรรมะออนไลน์     เป็นต้น มีกระบวนการทำงานที่สำคัญ (Core Process) จำนวน ๑ กระบวนการ คือ  CP2 
กระบวนการด้านการอนุศาสนาจารย์  

๔. ระบบงานด้านการประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ : ประกอบด้วย หน่วยงานที่รับผิดชอบการประวัติศาสตร์
และพิพิธภัณฑ์ของ ยศ.ทร. จำนวน ๑ หน่วยงาน คือ กปศ.ยศ.ทร. ทำหน้าที ่อำนวยการและดำเนินการเกี ่ยวกับการ
ประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ กำกับการเกี่ยวกับโบราณสถานและโบราณวัตถุในความรับผิดชอบของกองทัพเรือ โดย
มีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ประกอบการทำงาน เช่น การลงทะเบียนควบคุมเอกสารและวัตถุภัณฑ์ที ่มีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น  มีกระบวนการทำงานท่ีสำคัญ (Core Process) จำนวน ๑ กระบวนการ คือ 
CP10 กระบวนการด้านการประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร  

๕. ระบบงานด้านการศึกษาวิจัย : ประกอบด้วย หน่วยงานที่รับผิดชอบการศึกษาวิจัยของ ยศ.ทร. จำนวน  
๑ หน่วยงาน คือ ศยร.ยศ.ทร. ทำหน้าที่ศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ทดสอบ เผยแพร่ และเสนอแนะในเรื่อง
ยุทธศาสตร์และการสงครามทางเรือ รวมทั้งให้การศึกษาในเรื่องการจำลองยุทธ์ โดยมีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ประกอบการ
ทำงาน เช่น การพัฒนาโปรแกรมการฝึกด้วยเครื่องจำลองยุทธ์ เป็นต้น มีกระบวนการทำงานที่สำคัญ (Core Process) จำนวน ๑ 
กระบวนการ คือ CP8 กระบวนการด้านการศึกษาวิจัยระดับกองทัพเรือ  

๖. ระบบสนับสนุน : ประกอบด้วย หน่วยงานที่สนับสนุนการจัดการศึกษา การส่งกำลัง การอนุศาสนาจารย์  การ
ประวัติศาสตร์ และการศึกษาวิจัย ของ ยศ.ทร. จำนวน ๙  หน่วย (ประกอบด้วย  กศษ.บก.ยศ.ทร. สน.รนภ.ยศ.ทร. ศยร.ยศ.ทร. กหส.
ยศ.ทร. กบศ.ยศ.ทร. กบ.บก.ยศ.ทร. กอง สน.ยศ.ทร. กง.บก.ยศ.ทร. และ กธก.บก.ยศ.ทร.) และอีก ๑ คณะอนุกรรมการ 
(คณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ ยศ.ทร.) ทำหน้าที่ให้การสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยต่าง ๆ ใน ยศ.ทร. ให้บรรลุตาม
ภารกิจและพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนกำกับการดำเนินงานของสถานศึกษาอื่นท่ีอยู่ในการกำกับของ ยศ.ทร. โดยมีการ
นำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ประกอบการทำงาน เช่น การเบิกจ่ายเงิน การใช้จ่ายงบประมาณ การเบิกจ่ายพัสดุสายพลาธิการ การ
จัดทำหนังสือดิจิตอล ระบบการสืบค้นข้อมูล ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบงานด้านกำลังพล การเผยแพร่ผลงานการจัดการ
ความรู้ เป็นต้น มีกระบวนการสนับสนุน (Support Process) จำนวน ๑๐ กระบวนการ คือ 
  SP1 กระบวนการบริหารงานด้านกำลังพลและธุรการ (หน่วยรับผิดชอบ คือ กธก.บก.ยศ.ทร.)   
  SP2 กระบวนการตรวจสอบหลักสูตร ตัดสินผลการศึกษา รับรองการศึกษา  และประเมินวิทยะฐานะ (หน่วย 
รับผิดชอบ คือ กศษ.บก.ยศ.ทร.)  
  SP3 กระบวนการด้านงบประมาณ (หน่วยรับผิดชอบ คือ (กบ.บก.ยศ.ทร.)   
  SP4 กระบวนการจัดซื้อ/จ้าง (หน่วยรับผิดชอบ คือ กบ.บก.ยศ.ทร.)   
  SP5 กระบวนการด้านการเงิน (หน่วยรับผิดชอบ คือ กง.บก.ยศ.ทร.)    
  SP6 กระบวนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ (หน่วยรับผิดชอบ คือ สน.รนภ.ยศ.ทร. และ ศยร.ยศ.ทร.)  
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  SP7 กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ (หน่วยรับผิดชอบ คือ กบศ.ยศ.ทร.)  
  SP8 กระบวนการบริการของห้องสมุด (หน่วยรับผิดชอบ คือ กหส.ยศ.ทร.)  
  SP9 กระบวนการสนับสนุนและบริการของกองสนับสนุนฯ (หน่วยรับผิดชอบ คือ กอง สน.ยศ.ทร.)  
  SP10 กระบวนการจัดการความรู้ของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ (หน่วยรับผิดชอบ คือ คณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ 
ยศ.ทร.) 

ข้อกำหนดของผลผลิต การบริการ และกระบวนการทำงาน 
การกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินการท่ีสำคัญของกระบวนการ 

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินการท่ีสำคัญของกระบวนการ โดยพิจารณาจากข้อกำหนดท่ี
สำคัญของกระบวนการ ซึ่งจำแนกข้อกำหนดท่ีสำคัญของกระบวนการ ออกเป็น ๔ ด้าน คือ 

๑) ข้อกำหนดความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย 
๒) ข้อกำหนดด้านกฎหมาย 
๓) ข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพ 
๔) ข้อกำหนดด้านความคุ้มค่า 

     ทั้งนี้ในการพิจารณาข้อกำหนดและตัวชี้วัดที่สำคัญที่ใช้ในการควบคุมกระบวนการทำงาน ได้มีการประชุมให้ทุก
หน่วยท่ีเกี่ยวข้องได้ร่วมกันพิจารณาจนได้ข้อยุติร่วมกัน แล้วจึงเสนอขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา จากนั้นจึงสื่อสารแจ้งเวียนให้
บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในกระบวนการนั้น ๆ ทราบ ผ่านทางหนังสือเวียนและเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ ยศ.ทร. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน
นำไปใช้ปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อกำหนดท่ีสำคัญในกระบวนการนั้น 
ๆ และใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงานให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้นยิ ่งขึ ้น เพื่อให้เกิดเป็น
มาตรฐานในเรื่องนั้น ๆ  โดยมีตัวชี้วัดที่สำคัญที่ใช้ในการควบคุมกระบวนการของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ดังนี้  คือ การบวน
การหลัก  (Core Process) จำนวน ๖๑ ตัวชี้วัด และกระบวนการสนับสนุน (Support Process) จำนวน ๖๔ ตัวชี้วัด ซึ่ง
สัมพันธ์กับการบริการของ ยศ.ทร.  

ข. การจัดการและพัฒนากระบวนการ 
 การนำกระบวนการไปปฏิบัติ (๗.๖ ตัวชี้วัดที่ ๑๖.๑-๑๖.๒) 

            กรมยุทธศึกษาทหารเรือมีการติดตามควบคุมกระบวนการโดยใช้ตัวชี้วัดและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
ตัวชี้วัดท่ีใช้อยู่นี้ จก.ยศ.ทร.ได้อนุมัติการปรับปรุงวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน อันนำมาซึ่งการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ( Work Flow) 
ตัวชี้วัดท่ีสำคัญของประบวนการ คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ยศ.ทร. มีการติดตามควบคุมกระบวนการทำงาน โดย
ผ่านกระบวนการท่ีมีตัวชี้วัดท่ีได้รับอนุมัติจาก จก.ยศ.ทร.มีกระบวนการหลัก (Core Process : CP) จำนวน ๑๐ กระบวนการ 
กระบวนการย่อยของกระบวนการหลัก ๕๑ กระบวนการ กระบวนการสนับสนุน (Support Process : SP) จำนวน ๑๐ 
กระบวนการ กระบวนการย่อยของกระบวนการสนับสนุน ๓๑ กระบวนการ กว่าร้อยละ ๘๐ ในการปฏิบัติตามกระบวนการ 
ได้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาจัดกระบวนการ 
  มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดกระบวนการและติดตามรายงานผลในหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ ไลน์ แอป
พลิเคชัน โปรแกรมระบบผ่านอินเทอร์เน็ตของ ทร. โทรศัพท์เคลื่อนที่ ในช่วงปี งป.๖๓ มีการปรับปรุงการทำงานโดยการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล ที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนถึง งป.๖๔ จำนวนกว่า ๓๐ กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการจัดการอบรม จัด
การศึกษาออนไลน์ ช่วงการแพร่ระบาดของโลกโควิด-19  โดยใชแอปพลิเคชัน Cisco Webex Meeting ทำให้สามารถจัด
การศึกษาได้ตามปกติ พัฒนาระบบสารสนเทศเ พื่อใหผู้้เรียนสามารถประเมินผ่านระบบอินทราเน็ตของ ยศ.ทร. ได้ในภาพรวม 
กระบวนการจัดแสดงปาฐกถา กระบวนการจัดทำเอกสารดิจิทัล กระบวนการให้บริการเครื่องช่วยการศึกษา กระบวนการ
จัดทำนิตยสารนาวิกศาสตร์ เป็นต้น ท้ังนี้เพื่อความรวดเร็วถูกต้อง ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและประหยัดงบประมาณ  
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  กรมยุทธศึกษาทหารเรือได้มีการวิเคราะห์อุปสรรคปัญหา ใช้ข้อมูลเทียบเคียงบางข้อมูลกับหน่วยนอก ทร. เช่น รร.
จ่าอากาศ โดยได้ทำการขอข้อมูลในเรื่องคะแนน ผลการศึกษา ท้ังนี้เพื่อออกแบบกระบวนการทำงานให้ตอบสนองการบูรณา
การท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

กระบวนการสนับสนุน 
  การจัดส่วนราชการภายในของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นไปตามคำสั่งกองทัพเรือ (เฉพาะ) ที่ ๕/๒๕๕๒  ลง  ๑ 

เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒  เรื่อง แก้ไขอัตรากองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๐๑ ซึ่งรายละเอียดดังท่ีกล่าวไปในตอนต้น ทำหน้าท่ีสนับสนุนภารกิจ
หลักของ ยศ.ทร. ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ไม่ว่าจะเป็นงานสนับสนุนการจัดการศึกษา งานส่งกำลัง งานอนุศาสนาจารย์ งาน
ประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร และงานศึกษาวิจัยระดับกองทัพเรือ ทั้งนี้ในระบบงานสนับสนุนดังกล่าว จะมีกระบวนการ
สนับสนุนรองรับท้ังสิ้นรวม ๑๐ กระบวนการสนับสนุน รวม ๓๑ กระบวนการย่อย ซึ่งในแต่ละกระบวนการย่อย ได้กำหนดตัวชี้วัด 
เพื่อให้บรรลุภารกิจของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ จำนวน ๖๔ ตัวชี้ตามข้อกำหนดที่สำคัญขององค์กร ตามที่ได้กล่าวไปแล้วใน
ข้างต้น 

การปรับปรุงผลผลิต การบริการ และกระบวนการ (๗.๖ ตัวชี้วัดที่ ๑๖.๔-๑๖.๖) 
  กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ได้สั่งการให้ทุกหน่วยในกรมยุทธศึกษาทหารเรือ  นำข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow)  

และคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ไปทดลองใช้ปฏิบัติงาน แล้วบันทึกปัญหา ข้อขัดข้องของการปฏิบัติงานในแต่ละ
ขั้นตอน ไว้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงกระบวนการในครั้ ง ต่อไป รวมทั้งจัดให้มีการกำหนดและทบทวนตัวชี้วัดสำคัญและค่า
เป้าหมายของกระบวนการ เพื ่อใช้ในการควบคุม การทำงานว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดหรือไม่ พร้อมกับให้มีการ
รายงานผลสำเร็จของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของกระบวนการเมื่อสิ้นสุดกระบวนการทุกปีอย่างต่อเนื่อง เ พื่อประกอบ
ข้อมูลในการปรับปรุงกระบวนการในโอกาสต่อไป รวมท้ังในหมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ได้นำองค์
ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงานของแต่ละกระบวนการ ไปพัฒนาสู่การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ดังนี้ 

CP2 กระบวนการด้านการอนุศาสนาจารย์ มีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ คือ กระบวนการปฏิบัติหนาท่ีพิธีกรพิธีลอยอังคาร 
CP3.1 กระบวนการผลิตจ่าทหารเรือ มีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ คือ  

๑) การนำเทคนิค IoT(Internet of Things) ช่วยควบคุมการเบิก-คืนสรรพาวุธเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบริหารงานคลังสรรพาวุธ 

๒) การพัฒนาข้ันตอนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ 

CP4.1 กระบวนการพัฒนากำลังพลตามแนวทางรับราชการ ระดับนายทหารสัญญาบัตร มีการปฏิบัติ ท่ีเป็นเลิศ คือ  
๑) การบริหารจัดการศึกษาในภาวะวิกฤต 
๒) การบริหารหลักสูตรการทัพเรือ (Naval War Course ) ตามนโยบาย ผบ.ทร. และยุทธศาสตร์ ทร. 

      ๓) การพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาที่เป็นเลิศเพื่อผู ้รับบริการด้วยระบบสารสนเทศเพื่อบริการ
การศึกษา 

CP4.2 กระบวนการพัฒนากำลังพลตามแนวทางรับราชการ ระดับต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร มีการปฏิบัติ ท่ีเป็นเลิศ 
คือ การบริหารจัดการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์ COVID –19 

CP5 กระบวนการเพิ่มพูนความรู ้ภาษาต่างประเทศ มีการปฏิบัติที ่เป็นเลิศ คือ การจัดทำสื่อการเรียนผ่านระบบ
สารสนเทศ 

CP7 กระบวนการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ คือ แนวทางการตรวจเยี่ยมการ
ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของกองทัพเรือ ระดับต่ำกว่าปริญญา 

CP8 กระบวนการศึกษาและวิจัยระดับกองทัพเรือ มีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ คือ กระบวนการการจัดทำฐานข้อมูล 
โปรแกรมเครื่องฝึกจำลองยุทธ์ NWS รุ่นใหม่  

CP10 กระบวนการด้านประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร มีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ คือ เทคนิคการทำซอง แฟ้ม 
และกล่องสำหรับจัดเก็บภาพเก่า 
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SP1 กระบวนการบริหารงานด้านกำลังพลและธุรการ  มีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ คือ กระบวนการ การประเมินผล
การปฏิบัติงานกำลังพล ยศ.ทร. 

SP3 กระบวนการด้านงบประมาณ มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ คือ "การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง Purchasing Order 
(PO) ในระบบจัดซื้อจัดจ้าง" 

SP5 กระบวนการด้านการเงิน มีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ คือ กระบวนการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายไปราชการโครงการ
ศึกษาอบรม ทร. 

SP6 กระบวนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ มีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ คือ เทคนิคการออกแบบนิตยสาร และวารสาร 
SP7 กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ  มีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ คือ การทำเครื่องขยายเสียงหลอดสูญญากาศ 
SP8 กระบวนการบริหารของห้องสมุด มีการปฏิบัติที ่เป็นเลิศ คือ การลดขั้นตอนการเตรียมทรัพยากร

สารสนเทศประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ ก่อนให้บริการ 
SP9 กระบวนการสนับสนุนและบริการของกองสนับสนุน กรมยุทธศึกษาทหารเรือ  มีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ คือ 

กระบวนการให้การสนับสนุนการจัดต้ังสถานท่ีกักกันซึ่งทางราชการกำหนด (Quarantine) ของ กอง สน. ยศ.ทร. 
สำหรับในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้มีการสานต่อการดำเนินงานต่อเนื่องจากปีการศึกษา ๒๕๖๓  ในเรื่องการ

ทบทวนข้อกำหนดท่ีสำคัญและตัวชี้วัดควบคุมกระบวนการทำงานของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ สำหรับใช้ควบคุมข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน (Work Flow) เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานท่ีคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ของกองทัพเรือ (สำนักปลัดบัญชีทหารเรือ) กำหนด ที่มุ่งเน้นให้การปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนเกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มท่ี 
โดยมีการจัดประชุม เมื่อ ๙ เม.ย.๖๔ เพื่อชี้แจงแผนและแนวทางการดำเนินงานของคณะทำงานย่อยหมวด ๖ ฯ และการ
ปรับปรุงข้อกำหนดท่ีสำคัญและตัวชี้วัดควบคุมกิจกรรมในกระบวนการทำงานของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ  

 ค. การจัดการเครือข่ายอุปทาน 
การจัดการเครือข่ายอุปทาน (๗.๖ ตัวชี้วัดที่ ๑๘) 

     ยศ.ทร. ให้ความสำคัญกับการจัดการห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้มีความมั่นใจว่าผู ้ส่งมอบจะช่วยยกระดับผลการ
ดำเนินงานของ ยศ.ทร. และเพื่อให้การบริการ สามารถสร้างความประทับใจและความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย โดยผู้ส่งมอบหลักในห่วงโซ่อุปทานของ ยศ.ทร. คือ นขต.ยศ.ทร. และกำลังพลของกรม ซึ่งทำหน้าท่ีส่งมอบผลผลิต
หรือการบริการ ไปยังผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้น ยศ.ทร. จึงให้ความสำคัญกับโครงสร้างการจัดหน่วย การย้ายบรรจุ
กำลังพลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่ง และการพัฒนากำลังพลตามแผนพัฒนากำลังพลให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดตามท่ีปรากฏอยู่ในหมวด ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร  นอกจากนี้ ยังควบคุมให้ผู้ส่งมอบภายนอกปฏิบัติ
ตามระเบียบแบบแผน ข้อบังคับของทางราชการอย่างเคร่งครัด เช่น การสอบคัดเลือกนักเรียนจ่า การคัดเลือกนักศึกษาวิทยาลัย
การทัพเรือ (ภาคเอกชน) การจัดซื้อ/จ้างพัสดุสายยุทธศึกษา (พัสดุเครื่องช่วยการศึกษา)  

และเพื่อให้ ยศ.ทร. มั่นใจได้ว่าผู้ส่งมอบภายนอกท่ีเลือกแล้ว มีคุณสมบัติและพร้อมท่ีจะยกระดับผลการดำเนินงาน
ของยศ.ทร. และทำให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อการบริการของ  ยศ.ทร. ดังนั้น ยศ.ทร. จึงให้
ความสำคัญกับการเลือกสรรผู ้ส ่งมอบ โดยมีการแต่งตั ้งคณะกรรมการต่าง ๆ รับผิดชอบในการเลื อกผู ้ส่งมอบ เช่น 
คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนจ่า คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ คณะกรรมการจัดซื ้อ/จ้าง 
คณะกรรมการตรวจรับ/จ้าง เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าว ต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ รวมท้ังกระตุ้นให้ผู้ส่งมอบตระหนักถึงบทบาทของตนเอง เกิดการแข่งขันอันส่งผลดีต่อ หน่วยงาน ส่วนผู้ส่งมอบ
ภายในที่อยู ่ในกองทัพเรือหรือหน่วยงานราชการอื่น ๆ  ต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ เช่น การจัดสรร
งบประมาณ ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ และการคัดเลือกกำลังพลเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ซึ่ง
ดำเนินการโดยกรมกำลังพลทหารเรือ  

ยศ.ทร. มีวิธีการวัดและประเมินผลการดำเนินงานของผู้ส่งมอบภายในกรม โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานบรรลุ
ตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการประจำปี ซึ่งจะมีการกำกับติดตามงาน การรายงานความก้าวหน้าในการใช้ งบประมาณ
ประจำปีเป็นประจำทุกปี รายงานผลสำเร็จตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการประจำปี และตัวชี้วัดในกระบวนการเมื่อสิ้นสุด
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กิจกรรมหรือกระบวนการนั้น ๆ  ส่วนวิธีการวัดและประเมินผลการดำเนินงานของผู้ส่งมอบภายใน ท่ีเป็นกำลังพลของ ยศ.ทร. 
พิจารณาจากการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ทุก ๖ เดือน ตามที่กองทัพเรือกำหนดในระบบ HRMISS สำหรับวิธีการวัด
และประเมินผลการดำเนินงานของผู้ส่งมอบภายนอก คณะกรรมการคัดเลือกต่าง ๆ จะมีการประชุมสรุปผลดำเนินงาน ปัญหา
ข้อขัดข้อง ไว้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงครั้งต่อไป และรายงานผลให้กองทัพเรือและหน่วยเกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูล ถ้าเป็นใน
เร่ืองของการจัดซื้อ/จ้าง จะปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ รวมท้ังรายงานผลให้กองทัพเรือรับทราบ 

 นอกจากนี้ ยศ.ทร. ยังให้ความสำคัญในเร่ืองของการจัดการห่วงโซ่อุปทาน โดยการนำผลประเมินความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ส่งมอบปัจจัย มาปรับปรุง จนทำให้ผลลัพธ์ขององค์การดำเนินงานดีข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม  
โดยนำมาปรับปรุงกระบวนการทำงาน  เช่น  ปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยนำผลการวิจารณ์หลักสตูร
และผลประเมินความพึงพอใจของ นศ. ผู้เรียน อาจารย์  และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ปรับปรุงสื่อการเรียนผ่านระบบสารสนเทศ 
ปรับปรุงโปรแกรมเครื่องฝึกจำลองยุทธ์ NWS  ปรับรับปรุงกรอบมาตรฐานคุณภาพการศึกษาสำหรับสถานศึกษาตามแนวทาง
รับราชการ  เป็นต้น 

ง. การจัดนวัตกรรม 
     การจัดการนวัตกรรม (๗.๖ ตัวชี้วัดที่ ๑๖.๓ และ ๑๖.๖) 

   กรมยุทธศึกษาทหารเรือ มีการปรับปรุงกระบวนการทำงาน ทำให้เกิดนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องมาใช้งานใน งป.
๖๔ จำนวนกว่า ๗ นวัตกรรม ในกระบวนการหลัก ได้แก่ รร.ชต.ยศ.ทร. จัดทำตารางสอนอิเล็กทรอนิกส์  (Smart Class 
Schedule) โดยใช้ Google Docs และจัดทำเอกสารประกอบการบรรยาย บันทึกลงใน Google Drive แล้วลิงค์เอกสาร
ประกอบการเรียนไปยังตารางเรียนในแต่ละวัน รวมทั้งลิงค์แบบประเมินอิเล็กทรอนิกส์ (Google Form) เข้ากับรายวิชา 
เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลตารางสอน เอกสารประกอบการบรรยาย และการประเมินอาจารย์ผู้สอนผ่านระบบมือถือ
ได้ มีการสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เช่น การพัฒนากระบวนการการเรียนการสอน  หมวดวิชา
ปฏิบัติการทางทหารของหลักสูตรพรรคนาวิน และการพัฒนาระบบการใช้ห้องเรียนเสมือนจริง (E-Learning) พัฒนาต่อยอด
และขยายผลจากองค์ความรู้เดิมในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน “Teaching Module” ซึ่งจะเป็นแนวทางให้กับนักศึกษา
ได้เตรียมตัวก่อนเข้ารับการศึกษา และ รร.ชุมพลฯยศ.ทร. พัฒนาระบบเบิกคืนอาวุธประจำกายด้วยคิวอาร์โค้ดสำหรับ 
นักเรียนจ่าใช้ฝึกวิชาทหารราบ ช่วยลดเวลาเบิกคืนอาวุธปืน ทำให้มีเวลาในการเรียนชั่วโมงถัดไปมากขึ้น ซึ่งระบบนี้ได้เสนอ
เป็นงานวิจัยและได้รับรางวัลชมเชยจาก สวพ.ทร. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกงบประมาณแบบออนไลน์ผ่านระบบ 
RTN ERP นอกจากนี้ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ได้มีการพัฒนาระบบติดตามการเบิกจ่ายเงินได้สะดวกรวดเร็วข้ึน 

  ในสถานการณ์ปัจจุบัน ท่ีมีการเกิดโรคระบาดโควิด-๑๙ ข้ึนกรมยุทธศึกษาทหารเรือ จึงได้กำหนดนโยบายและสั่ง
การให้ แต่ละสถานศึกษา จัดการเรียนการสอนแบบ Online ซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้น หน่วยที่มีจัดการเรียนการ
สอนแบบ Online ประกอบด้วย รร.พจ.ยศ.ทร. วทร.ยศ.ทร. รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. และ รร.ชต.ยศ.ทร.  
๖.๒ ประสิทธิผลการปฏิบัติการ 

ก. การควบคุมต้นทุน (๗.๖ ตัวชี้วัดที่ ๑๖.๔) 
 ยศ.ทร. ใช้ระบบต้นทุนผลผลิต ซึ่งจะมีการจัดทำต้นทุนผลผลิตและต้นทุนกิจกรรมท่ีทำให้ทราบค่าใช้จ่ายต่อหน่วย    
ทำให้ ทร. สามารถนำข้อมูลมาใช้การบริหารต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน หรือลดการดำเนินงานในกิจกรรม
ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์และหันมาบริหารกิจกรรมที่เหลื ออยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังได้ปฏิบัติตาม
ประกาศใช้มาตรการประหยัดของ ทร. ซึ่งเป็นการกำหนดรายการค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ทำให้สามารถควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายได้
เพิ่มขึ้น มีการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุงการทำงาน จำนวน
กว่า ๓๐ กระบวนการ จึงมีผลให้ ยศ.ทร. สามารถลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งต้นทุนการใช้ทรัพยากรท่ีสิ้นเปลืองต่าง ๆ มีการแบ่งปันทรัพยากรในการทำงานร่วมกัน เช่น การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล
ระบบเครือข่าย (NAS) เพื่อให้สถานศึกษาในบังคับบัญชาและกำกับดูและของ ยศ.ทร. ๙ สถานศึกษา จัดเก็บข้อมลูงานด้าน
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ประกันคุณภาพการศึกษาไว้ในแหล่งเดียวกัน ทำให้สะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสถานศึกษา และเผยแพร่ข้อมูล
สำหรับการรับตรวจประเมินภายนอกจาก สมศ. 
 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างนวัตกรรมในการลดต้นทุน นั้น ยศ.ทร.ได้นำ IT มาใช้ในการประเมินความพึงพอใจ
ท่ีมีต่อผู้สำเร็จการอบรมของ  วทร.ยศ.ทร.   รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.  รร.ชต.ยศ.ทร.  รร.พจ.ยศ.ทร. และ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. ทำให้ 
นขต.ทร. สามารถประเมินความพึงพอใจแบบออนไลน์ได้สะดวกรวดเร็ว ลดต้นทุนในการประเมิน ลดเวลาในการวิเคราะห์ ทำ
ให้ประหยัดกระดาษ การประชาสัมพันธ์การสอบบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นรจ. การรับ นรจ.ผ่านเว็บไซต์ และ Facebook ทำ
ให้การประชาสัมพันธ์ได้ท่ัวถึงมากข้ึน การชำระเงินค่าสมัคร นรจ. ผ่านระบบออนไลน์ ท่ี Counter Service ร้าน 7 – Eleven  
ธนาคารทหารไทย  ธนาคารกรุงไทย  อำนวยความสะดวกให้แก ่ผ ู ้สม ัคร ทำให้ลดต้นทุนประหยัดกระดาษและ  
เพิ่มขีดความสามารถในการแบ่งบันกับเหล่าทัพอื่น รวมท้ังการประเมินความพึงพอใจครู อาจารย์ผู้สอนผ่านระบบมือถือ (Smart 
Phone) การฝึกฝนภาษาอังกฤษด้วยตนเองโดยใช้โปรแกรม Quarter Scholar หรือการฝึกฝนภาษาอังกฤษผ่านระบบมือถือ
(Smart Phone) การฝึกการเดินเรือด้วยเครื่องฝึกจำลองการเดินเรือแบบเคลื่อนย้ายได้ (Mobile Bridge Simulator) การ
เรียนการสอนโดยใช้ระบบ E-Leaning ผ่านระบบ Inter Net แบบOnline และการใช้ตำราอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสถานการณ์การ
เกิดโรค โควิด-๑๙ ในปัจจุบัน แต่ละสถานศึกษาจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องการการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน 
เป็นต้น 
 

ข. การจัดการความม่ันคงทางข้อมูลและสารสนเทศ 
        ยศ.ทร. มีว ิธ ีการบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ สินทรัพย์สำคัญ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบปฏิบัติการโดย แผนกกรรมวีข้อมูล กองบริการการศึกษาจัดทำ แผนการบริหารจัดการข้อมูล โดยกรมยุทธศึกษา
ทหารเรือมีระบบข้อมูลกลาง ที่สามารถให้บริการข้อมูลได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง อีกทั้ง ยั งมีระบบสำรองข้อมูลอยู่หน่วยงาน
กลางกองทัพเรือ (กรมสื่อสารทหารเรือ) หากข้อมูลท่ี  ยศ.ทร. มีปัญหาก็สามารถที่จะกู ้คืนข้อมูลจากหน่วยงานกลาง
กองทัพเรือได้โดย ยศ.ทร. ได้กำหนดให้ แผนกรรมวิธีข้อมูล กองบริการการศึกษา จัดทำ กระบวนการสนับสนุนท้ังสิ้น ๒ 
กระบวนการเพื่อความถูกต้อง แม่นยำ ปลอดภัยและเป็นความลับรวมไปถึงการกำหนดการเข้าถึงข้อมูลทั้งทางกายภาพ
และทางอิเล็กทรอนิกส์  
          ยศ.ทร. ได้จัดข้าราชการเข้าร่วมการอบรม เร่ือง ภัยคุกคามทางไซเบอร์เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ตระหนักรู้ถึง
ภัยคุกคาม และไม่มั ่นคงด้านข้อมูล และสินทรัพย์ที ่สำคัญ รวมไปถึงภัยโจมตีทาง ไซเบอร์  เพื ่อให้มั ่นใจว่าบุคลากร 
ผู้รับบริการ พันธมิตร และผู้ส่งมอบเข้าใจในบทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบต่อความมั่นคงและปลอดภัยของขอ้มูล 
และสินทรัพย์ท่ีสำคัญ รวมไปถึงภัยโจมตีทางไซเบอร์  
         นอกจากนี้ยังมีการกำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูล การใช้งานระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นการป้องกัน การ
เข้าถึงข้อมูลที่สำคัญ ต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบปฏิบัติการ  รวมทั้ง กำหนดมาตรการในการเข้าถึงขอ้มูล
ส่วนบุคคล โดยกำหนดสิทธิและหน้าท่ี เพื่อเป็นการป้องกันระบบดังกล่าวจากเหตุการณ์โจมตีทางไซเบอร์ท่ีอาจเกิดข้ึน  
ค. การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและต่อภาวะฉุกเฉิน 

 ความปลอดภัย (๗.๖ ตัวชี้วัดที่ ๑๗.๓) 
ยศ.ทร. มีวิธีการทำให้สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ มีความปลอดภัย ดังนี้ 

๑) ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการป้องกันโรคโควิด-๑๙ ของกองทัพเรือและเป็นไปตามที่ ศบค.ของภาครัฐ
อย่างเคร่งครัด ประกอบไปด้วย การจัดการเรียนการสอนแบบ(Online) การปฏิบัติงานแบบ Work From Home และการ
เว้นระยะห่างกันในการปฏิบัติหน้าท่ี (Social Distancing)เป็นต้น 

๒) ได้กำหนดให้ ข้าราชการทุกนายสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยในการเข้าปฏิบัติหน้าท่ีทุกนาย จัดซื้อ 
จัดหา เครื่องมือ อุปกรณ์ น้ำยาทำความสะอาด พ้นฆ่าเชื้อโรคโควิด-๑๙ ให้กับ นขต.ยศ.ทร. อย่างทั่วถึง  



๔๘ 

 

 

๓) ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการในการป้องกันอุบัติภัยของกองทัพเรือ (เอกสารอ้างอิงกองทัพเรือ :  อทร.
๙๒๐๗) ประกอบด้วย การป้องกันอุบัติภัยจากการจราจร การป้องกันอุบัติภัยในเคหสถาน การป้องกันอุบัติภัยจากการทำงาน 
และการป้องกันอุบัติภัยในสาธารณสถาน 

๔) ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๓๑ และได้ออกคำสั่งกรมยุทธ
ศึกษาทหารเรือ (เฉพาะ) ท่ี ๑๐๓๓/๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ เร่ือง การปฏิบัติเกี่ยวกับการดับเพลิง และ
ได้ทำการฝึกซ้อมดับเพลิงอย่างต่อเนื่อง 

๕) ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย  พ.ศ.๒๕๓๑ 
๖) ได้ออกระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าท่ีเวรยามประจำวัน พ.ศ.๒๕๖๐ โดยคำนึงถึงความ

ปลอดภัย บุคคล สถานท่ี ด้วยการจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยอาคารสถานท่ี กำหนดพื้นท่ีหวงห้าม กำหนดชั้นความลับของเอกสาร 
๗) จัดกิจกรรม ๕ ส เพื ่อสร้างบรรยากาศการทำงาน ทำให้สถานที่ทำงานสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 

สิ่งแวดล้อมในการทำงานดี มีความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ 
๘) กำหนดแนวทางการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุในกรณีเกิดเพลิงไหม้ (บันทึก กธก.ยศ.ทร. ที่ กห ๐๕๓๔.๑.๑/

๕๙ ลง ๑๔ ม.ค.๕๘ เรื่อง ขออนุมัติแผนเผชิญเหตุและข้ันตอนการปฏิบัติแผนซ่อมอพยพหนีไฟในบริเวณ ยศ.ทร.) 
๙) กำหนดให้สถานศึกษาท่ีจัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย วิทยาลัยการทัพเรือ โรงเรียนเสนาธิ

การทหารเรือ โรงเรียนนายทหารเรือชั้นต้น และโรงเรียนชุมพลทหารเรือ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ที่กรมยุทธศึกษา
ทหารเรือกำหนดไว้ (เช่น อุบัติเหตุจากการฝึก/ศึกษาดูงาน โรคลมร้อน โรคติดต่อ/โรคระบาดในสถานศึกษา และการเสียชีวิตจาก
ปัญหาสุขภาพ/ภาวะเครียดจากการศึกษา เป็นต้น)  

๑๐) มีการแต่ตั้งคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤติ และทีมบริหารความต่อเนื่องในสภาวะ
วิกฤติ  

๑๑) มีการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤติ ของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ และเสนอขออนุมัติโดย  
จก.ยศ.ทร. เมื่อวันท่ี ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ 

๑๒) จัดให้มีการบรรยายและฝึกอบรมการช่วยชีวิตแบบกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถ
ช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุไอย่างปลอดภัย 
 การเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน (๗.๖ ตัวชี้วัดที่ ๑๗.๑-๑๗.๒) 
      กรมยุทธศึกษาทหารเรือ มีการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤติ ของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ และเสนอขอ
อนุมัติโดยเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ สำหรับใช้รองรับสถานการณ์กรณีเกิดสภาวะวิกฤติหรือ
เหตุการณ์ฉุกเฉิน บริเวณพื้นที่ของกรมยุทธศึกษาทหารเรือหรือภายในหน่วยประกอบด้วยเหตุการณ์ต่อไปนี้ (รายละเอียดตามแผน
บริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤติ ของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ) 

๑) เหตุการณ์อัคคีภัย 
๒) เหตุการณ์อุทกภัย 
๓) เหตุการณ์ชุมชุมประท้วง/จลาจล 

ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันมีการระบาดของโรคโควิด-๑๙ ระลอกท่ี ๓  ดังนั้น กรมยุทธศึกษาทหารเรือจึงได้มีการเพิ่ม
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ โดยให้สถานศึกษาจัดทำกระบวนการจัดการเรียนการสอนในสภาวะวิกฤต 
(การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙) เพื่อให้พันธกิจหลักของของ ยศ.ทร. ในการจัดการศึกษา สามารถดำเนินการต่อไปได้
อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์วิกฤตเช่นไร  ในการบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤติ จะช่วยลดความสูญเสียท่ีอาจ
เกิดข้ึนได้ ดังนี้ 

๑) ลดโอกาสของการดำเนินงานท่ีต้องหยุดชะงัก 
๒) ลดระยะเวลาในการกอบกู้สถานการณ์ให้กลับสู่สภาวะวิกฤต 
๓) จำกัดผลกระทบท่ีเกิดจากการหยุดชะงักการดำเนินงาน 



๔๙ 

 

 

  เนื่องจากสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินมีหลากหลายรูปแบบ ดังนั้น เพื่อให้กรมยุทธศึกษาทหารเรือ สามารถบริหาร
จัดการดำเนินงานขององค์กรให้มีความต่อเนื่อง และสามารถฟื้นสภาพกลับมาได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการจัดหาทรัพยากรที่สำคัญ 
และสิ่งจำเป็น ต้องระบุไว้ในแผนความต่อเนื่อง ซึ่งการเตรียมการทรัพยากรท่ีสำคัญ จะพิจารณาจากผลกระทบใน ๕ ด้าน ดังนี้ 

๑. ผลกระทบด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้สถานที่ปฏิบัติงานหลักของกรม
ยุทธศึกษาทหารเรือ ได้รับความเสียหายหรือไม่สามารถใช้สถานที่ปฏิบัติงานหลักได้ และส่งผลให้บุคลากรไม่สามารถเข้าไป
ปฏิบัติงานยังสถานท่ีปฏิบัติงานหลักได้ เป็นระยะชั่วคราวหรือระยะยาว  

๒. ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ/การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้ไม่
สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ หรือไม่สามารถจัดหา/จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญได้ 

๓. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ระบบงานเทคโนโลยี 
หรือระบบสารสนเทศ หรือข้อมูลท่ีสำคัญ ไม่สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้ตามปกติ 

๔. ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก : เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนทำให้บุคลากรของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ   ไม่สามารถ
มาปฏิบัติงานได้ตามปกติ 

๕. ผลกระทบด้านคู่ค้า/ผู้ให้บริการท่ีสำคัญ : เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนทำให้คู่ค้า/ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่
สามารถติดต่อหรือให้บริการหรือส่งมอบงานได้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 

 

 

หมวด ๗  
ผลลัพธ์การดำเนินการของ ยศ.ทร.  

 (ข้อมูลใน งป.๖๑ - งป.๖๔ ณ ๓๑ ส.ค.๖๔) 
๗.๑  ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ (เชื่อมโยงหลักกับหมวด OP : กศษ.ยศ.ทร. และหมวด ๒ : ศยร.ยศ.ทร.) 
      (๑) ตัวชี้วัดด้านผลผลิตและการบริการตามพันธกิจหลักของส่วนราชการ 
     ยศ.ทร.มีพันธกิจหลัก ทั ้งหมด ๗ ด้าน ประกอบด้วย การผลิตกำลังพลของ ทร. การพัฒนากำลังพลของ ทร.    
การอนุศาสนาจารย์ การบริการเครื่องช่วยการศึกษา การประวัติศาสตร์ การศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และการสงคราม ทางเรือ 
และการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้น ผลลัพธ์ท่ีสำคัญตามพันธกิจหลักของ ยศ.ทร. ได้แก่ คุณภาพและมาตรฐานของผู้สำเร็จ
การศึกษา ผลงานทางวิชาการ/นวัตกรรม มาตรฐานการจัดการศึกษา คุณภาพและมาตรฐานของการให้บริการในด้านต่าง ๆ เพื่อ
ส่งมอบให้กับผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ  ได้นำใช้ประโยชน์  ทั้งนี้ ยศ.ทร.ได้พิจารณากำหนด
ตัวชี้วัดท่ีสำคัญจากพันธกิจหลัก จำนวน ๗ ตัวชี้วัด คือ  

ที่ การบริการตามพันธกิจหลักของ ยศ.ทร. จำนวนตัวชี้วัด 
๑ การบริการด้านการผลิตกำลังพล ๑ ตัวชี้วัด 
๒ การบริการด้านการพัฒนากำลังพล ๑ ตัวชี้วัด 
๓ การบริการด้านการอนุศาสนาจารย์ ๑ ตัวชี้วัด 
๔ การบริการด้านการส่งกำลังบำรุงสายเครื่องช่วยการศึกษา ๑ ตัวชี้วัด 
๕ การบริการด้านการประวัติศาสตร์ ๑ ตัวชี้วัด 
๖ การบริการด้านการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์และการสงครามทาง

เรือ 
๑ ตัวชี้วัด 

๗ การประกันคุณภาพการศึกษา ๑ ตัวชี้วัด 
ตารางที่ ๗-๑ การบริการตามพันธกิจหลักของ ยศ.ทร. 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ร้อยละของจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไป ต่อจำนวน
ผู้สำเร็จการศึกษาท้ังหมด (หลักสูตรผลิต นรจ.รร.ชุมพลฯ) 

หลักสูตร ค่า 
เป้าหมาย 
ปี งป.๖๔ 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ  งป.๖๑ งป.๖๒ งป.๖๓ งป.๖๔ 

นรจ.รร.ชุมพลฯ ≥ ๔๐ ๑๐๐ ๙๙.๗๗ ๙๘.๓๙ ๙๙.๕๕ ✓ + รร.ชุมพลฯ 
นจอ.รร.จอ.ยศ.ทอ. 
(คู่เทียบ) 

 ๗๕.๕๗ ๙๓.๙๘ ๙๒.๘๒ ๙๕.๓๙    

ตารางที่ ๗-๑.๑ ผลลัพธ์ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ 

สรุป  ผลลัพธ์ร้อยละของจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไป  ใน งป.๖๔ (ปีการศึกษา 
๒๕๖๓)  คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๕ สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีกำหนด (≥ ร้อยละ ๔๐) และมีแนวโน้มสูงข้ึนเล็กน้อย ดังภาพ ๗.๑-๑  เมื่อนำ
ร้อยละของจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่อยู่ในระดับดีขึ ้นไปของ นรจ. รร.ชุมพลฯ ไปเปรียบเทียบกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดีข้ึนไป ของ นจอ.รร.จอ.ยศ.ทอ. (คู่เทียบ) ท่ีมีลักษณะการจัดการศึกษาใกล้เคียงกันกับ รร.ชุมพลฯ 
พบว่า ร้อยละของจำนวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดีข้ึนไปของ นรจ.  รร.ชุมพลฯ สูงกว่า นจอ.รร.จอ.ยศ.ทอ. ทุกปี ดังภาพ 
๗.๑-๒ แสดงว่าการจัดการศึกษาของ รร.ชุมพลฯ มีคุณภาพ ส่งผลให้ผู้สำเร็จการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนในระดับดีข้ึนไป สูงกว่า
สถานศึกษาที่เป็นคู่เทียบ 
 



๕๑ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตัวชี้วัดท่ี ๑.๒ ร้อยละของจำนวนของจำนวนผู้สำเร็จการฝึกอบรมท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับ       ดี
ขึ้นไป ต่อจำนวนผู้สำเร็จการฝึกอบรมท้ังหมด (หลักสูตรพัฒนากำลังพลของ ทร.) 

หลักสูตร ค่า 
เป้าหมาย 
งป.๖๔ 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ  งป.๖๑ งป.๖๒ งป.๖๓ งป.๖๔ 

-หลักสูตร วทร. ≥ ๔๐ ๑๐๐ ๙๗.๒๒ ๑๐๐ ๙๕.๗๔   วทร.ฯ 
-หลักสูตร สธ.ทร.  ๔๕.๐๘ ๕๐.๘๑ ๔๒.๕๒ ยังไม่จบ

หลักสูตร 
  รร.สธ.ทร.ฯ 

-หลักสูตร อส.  ๑๐๐ ๙๘.๕๓ ๙๓.๖๕ ๑๐๐    
-หลักสูตร นว.  ๗๖.๖๗ ๙๓.๓๓ ๙๓.๓๓ ๘๖.๖๗   รร.ชต.ฯ 
-หลักสูตร กล.  ไม่เปิด  ๑๐๐ ไม่เปิด  ยังไม่จบ

หลักสูตร 
   

-หลักสูตร ทป.  ๖๖.๖๗ ๙๕.๗๔ ๙๗.๖๒ ๙๔.๒๙    
-หลักสูตร พวช.  ๕๔.๑๗ ๑๐๐ ไม่เปิด  ไม่เปิด    
-หลักสูตร พจน.  ๕.๒๑ ๑๓.๓๒ ๙๖.๐๓ ๗๗.๖๑   รร.พจ.ฯ 
-หลักสูตร นพจ.  ๑๕.๙๑ ๑๘.๖๗ ๕๕.๖๖ ยังไม่จบ

หลักสูตร 
   

-หลักสูตร กห.พลเรือน 
ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร 

 ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐   รร.ชุมพลฯ 

ภาพรวมทุกหลักสูตร  ๒๙.๕๙ ๓๖.๓๘ ๗๒.๓๒ ๘๖.๑๗ ✓ +  
ตารางที่ ๗-๑.๒ ผลลัพธ์ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ 

 
สรุป  ใน งป.๖๔ มีข้อมูลบางหลักสูตร เนื่องจากยังไม่สิ้นสุดวงรอบปีการศึกษา จึงนำเสนอข้อมูลเฉพาะหลักสูตรท่ีสิ้นสุดการศึกษา
แล้ว พบว่า ใน งป.๖๔ ในภาพรวมของทุกหลักสูตรมีผู้สำเร็จการฝึกอบรม (หลักสูตรพัฒนากำลังพลของ ทร.) ที่มีผลสัมฤทธิ์

ภาพ ๗.๑-๑ ร้อยละของจำนวนผู้ที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ในระดับดีข้ึนไป ของ นรจ.รร.ชุมพลฯ 

ภาพ ๗.๑-๒ คู่เทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับดีข้ึนไป 
ของ นรจ.รร.ชุมพลฯ และ นจอ.รร.จอ.ยศ.ทอ. 

 



๕๒ 

 

 

ทางการเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๑๗ สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีกำหนด (≥ ร้อยละ ๔๐) และมีแนวโน้มสูงข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดในแต่ละหลักสูตร ดังภาพ ๗.๑-๓  แสดงว่า ยศ.ทร.มุ่งมั่นพัฒนาจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพได้ตาม
มาตรฐานสากล 
 

 
 
 

 ตัวชี้วัดท่ี ๑.๓ ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการอบรมศีลธรรมท่ีตอบแบบสอบถามการนำหลักธรรมไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจำวัน ต่อจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด  

ด้านการอนุศาสนาจารย์ ค่า 
เป้าหมาย 
งป.๖๔ 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ งป.๖๑ งป.๖๒ งป.๖๓ งป.๖๔ 

ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการ
อบรมศีลธรรมท่ีตอบ
แบบสอบถามการนำหลักธรรมไป
ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 

≥ ๗๐ ๙๔.๐๐ ๘๗.๕๐ ๙๐.๐๐ ๙๑.๕๐ ✓ + กอศ.ฯ 

ตารางที่ ๗-๑.๓ ผลลัพธ์ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ 

สรุป  ผลลัพธ์ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการอบรมศีลธรรมที่ตอบแบบสอบถามการนำหลักธรรมไปใช้ประโยชน์     ใน
ชีวิตประจำวัน ใน งป.๖๔  คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๕๐ สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด (≥ ร้อยละ ๗๐) และมีแนวโน้มสูงขึ้นเลก็น้อย 
ดังภาพ ๗.๑-๔  แสดงว่า การจัดอบรมศีลธรรมของ ยศ.ทร.มีคุณภาพ ทำให้กำลังพลของ ทร. สามารถนำหลักธรรมจากการจัด
อบรมศีลธรรมไปใช้ประโยชน์ได้ 

ภาพ ๗.๑-๓ ร้อยละของจำนวนของจำนวนผู้สำเร็จการฝึกอบรมที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไป
ประโยชน์  



๕๓ 

 

 

 
   

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๔ ร้อยละของจำนวนเครื่องช่วยการศึกษาท่ีตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ต่อจำนวนเครื่องช่วยการศึกษาท่ีจัดหาท้ังหมด  

ด้านการบริการ 
เครื่องช่วยการศึกษา 

ค่า 
เป้าหมาย 
งป.๖๔ 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรล ุ

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ งป.๖๑ งป.๖๒ งป.๖๓ งป.๖๔ 

ร้อยละของจำนวนเครื่องช่วย  
การศึกษาท่ีตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้ 

≥ ๖๐ ไม่มี
ข้อมูล 

ไม่มี
ข้อมูล 

๘๘.๒๔ ๘๐ 
 

✓ - 
 

กบศ.ฯ 

ตารางที่ ๗-๑.๔ ผลลัพธ์ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ 

สรุป  เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดใหม่ท่ีเพิ่งเริ่มดำเนินการใน งป.๖๓  จึงมีข้อมูลเฉพาะในปี งป.๖๓-๖๔  ผลลัพธ์ร้อยละของจำนวนเครื่องช่วย
การศึกษาท่ีตรงตามความต้องการของผู้ใช้  ใน งป.๖๔ คิดเป็นร้อยละ ๘๐ สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีกำหนด  (≥ ร้อยละ ๖๐) และมีแนวโน้ม
ลดลง ดังภาพ ๗.๑-๕ แสดงว่า ยศ.ทร.สามารถจัดหาเครื่องช่วยการศึกษาได้สอดคล้องและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการเป็นส่วน
ใหญ่ 

 
 

 ตัวชี้วัดท่ี ๑.๕ ร้อยละของจำนวนผู้รับบริการด้านการประวัติศาสตร์/พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ ได้รับความรู้เพิ่มข้ึน ต่อจำนวน
ผู้รับบริการท้ังหมด  

ด้านการประวัติศาสตร์/ 
พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ 

ค่า 
เป้าหมาย 
งป.๖๔ 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ งป.๖๑ งป.๖๒ งป.๖๓ งป.๖๔ 

ร้อยละของจำนวนผู้รับบริการ 
ท่ีได้รับความรู้เพิ่มข้ึน 

≥ ๘๐ - - ๙๗.๐๙ ๙๗.๓๗ ✓ + กปศ.ฯ 

ตารางที่ ๗-๑.๕ ผลลัพธ์ตัวชี้วัดที่ ๑.๕ 

ภาพ ๗.๑-๔ ร้อยละของจำนวนผู้ที่นำหลักธรรมไปใช้ประโยชน์  

ภาพ ๗.๑-๕ ร้อยละของจำนวนเคร่ืองช่วยการศึกษาทีต่รงตามความต้องการของผู้ใช้ 



๕๔ 

 

 

สรุป  เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดใหม่เพิ่งเริ่มดำเนินการเมื่อ ก.พ.๖๓ และหยุดชะงักการให้บริการหลายช่วง เนื่องจาก สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ผลลัพธ์ร้อยละของจำนวนผู้รับบริการด้านการประวัติศาสตร์/พิพิธภัณฑ์ทหารเรือได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น ใน งป.๖๔ (เท่าที่มีการสำรวจก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙) คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๓๗ สูงกว่าค่า
เป้าหมายท่ีกำหนด (≥ ร้อยละ ๘๐)  และมีแนวโน้มสูงข้ึนเล็กน้อย ดังภาพ ๗.๑-๖ แสดงว่าการให้บริการของพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ 
ตอบสนองความต้องการของผู้บริการเป็นอย่างดี 

 
 
 
 ตัวชี้วัดท่ี ๑.๖ จำนวนผลงานการศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และสงครามทางเรือ 

การศึกษาวิเคราะห์
ยุทธศาสตร์ 

ค่าเป้าหมาย  
งป.๖๔ 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ งป.๖๑ งป.๖๒ งป.๖๓ งป.๖๔ 

จำนวนผลงานฯ ≥ ๕ เร่ือง ๑๐ ๙ ๑๖ ๗ ✓ - ศยร.ฯ 
ตารางที่ ๗-๑.๖ ผลลัพธ์ตัวชี้วัดที่ ๑.๖ 

สรุป  ผลลัพธ์จำนวนผลงานการศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และสงครามทางเรือ ใน งป.๖๔ มีจำนวน ๗ เรื่อง สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ี
กำหนด  (≥ ๕ เร่ือง) แต่มีแนวโน้มลดลง ดังภาพ ๗.๑-๗ แสดงว่า ยศ.ทร.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผลิตผลงานการศึกษาวิเคราะห์
ยุทธศาสตร์และสงครามทางเรือ ให้กับ ทร.และผู้ท่ีสนใจได้อย่างต่อเนื่อง 

 
 
  ตัวชี้วัดท่ี ๑.๗ ร้อยละของจำนวนสถานศึกษาท่ีได้รับการตรวจเยี่ยม มีผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
เป็นไปตามกฎกระทรวง และมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ต่อจำนวนสถานศึกษาท่ีได้รับการตรวจเย่ียมท้ังหมด  

ด้านการอนุศาสนาจารย์ ค่า ผลลพัธ ์ บรรลุ/ แนว หน่วย 

ภาพ ๗.๑-๖ ร้อยละของจำนวนผู้รับบริการด้านการประวัติศาสตร์/พิพิธภัณฑ์ทหารเรอืทีไ่ด้รับความรู้เพิ่มข้ึน 

ภาพ ๗.๑-๗ จำนวนผลงานการวเิคราะห์ยุทธศาสตร์และสงครามทางเรอื 



๕๕ 

 

 

เป้าหมาย 
งป.๖๔ 

งป.๖๑ งป.๖๒ งป.๖๓ งป.๖๔ ไม่บรรลุ โน้ม ปฏิบัติ 

ร้อยละของจำนวนสถานศึกษาท่ี
ได้รับการตรวจเย่ียม มีผลการ
ดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นไปตามกฎกระทรวง 
และมีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

≥ ๘๕ งด 
ตรวจ 
เย่ียม 

๑๐๐ 
(๙/๙) 

๑๐๐ 
(๙/๙) 

๑๐๐ 
(๗/๗) 

 

✓ + กปภ.ฯ 

ตารางที่ ๗-๑.๗ ผลลัพธ์ตัวชี้วัดที่ ๑.๗ 
สรุป  ผลลัพธ์ร้อยละของจำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการตรวจเยี่ยม มีผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปตาม
กฎกระทรวง และมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ใน งป.๖๔ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด  (≥ ร้อยละ ๘๕) 
นับว่ามีแนวโน้มที่ดี เนื่องจากได้ร้อยละ ๑๐๐ มาอย่างต่อเนื่อง ดังภาพ ๗.๑-๘ แสดงว่า ยศ.ทร.ส่งเสริมพัฒนาให้ความรู้และ
ควบคุมกำกับติดตามสถานศึกษาที่อยู ่ในความรับผิดชอบของ ยศ.ทร. จนมีผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปตาม
กฎกระทรวง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (๒) ตัวชี้วัดด้านการนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ  
  ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ร้อยละของจำนวนตัวชี้วัดที่สำคัญในแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่บรรลุ ต่อจำนวนตัวชี้วัดที่สำคัญใน
แผนปฏิบัติราชการประจำปีท้ังหมด 

แผนปฏิบัติราชการ ค่า 
เป้าหมาย 
งป.๖๔ 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วยรวบ 
รวมข้อมูล  งป.๖๑ งป.๖๒ งป.๖๓ งป.๖๔ 

ร้อยละของจำนวนตัวชี้วัดท่ีสำคัญ 
ในแผนปฏิบัติราชการท่ีบรรลุ 

≥ ๘๐ ๑๐๐ 
(๖/๖) 

๑๐๐ 
(๖/๖) 

๑๐๐ 
(๖/๖) 

๘๓.๓๓ 
(๕/๖) 

✓ - หมวด ๒ฯ 

ตารางที่ ๗-๒.๑ ผลลัพธ์ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ 

สรุป  ผลลัพธ์ร้อยละของจำนวนตัวชี้วัดท่ีสำคัญในแผนปฏิบัติราชการประจำปีท่ีบรรลุ ใน งป.๖๔ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๓๓ สูงกว่าค่า
เป้าหมายท่ีกำหนด (≥ ร้อยละ ๘๐) แต่มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากยังไม่สิ้นสุดปีงบประมาณ ดังภาพ ๗.๑-๙    แสดงว่า ยศ.ทร.มีการ
ควบคุม กำกับ ติดตาม ให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 

 

 

 

ภาพ ๗.๑-๘ ร้อยละของจำนวนสถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานตามกฎกระทรวง 



๕๖ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  ตัวชี้วัดท่ี ๒.๒ จำนวนช่องทางในการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจำปี ไปยังบุคลากรและหน่วยท่ีเกี่ยวข้อง 

การถ่ายทอดแผน ค่า 
เป้าหมาย 
งป.๖๔ 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วยรวบ 
รวมข้อมูล ไปสู่การปฏิบัติ งป.๖๑ งป.๖๒ งป.๖๓ งป.๖๔ 

จำนวนช่องทางในการถ่ายทอด
แผนปฏิบัติราชการประจำป ี

≥ ๒ - - - ๔ ✓ + หมวด ๒ฯ 

ตารางที่ ๗-๒.๒ ผลลัพธ์ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ 

สรุป  เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดใหม่ใน งป.๖๔ จึงมีข้อมูลเฉพาะใน งป.๖๔ เท่านั้น ผลลัพธ์จำนวนช่องทางในการถ่ายทอดแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี  ใน งป.๖๔  มีจำนวน ๔ ช่องทาง สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีกำหนด (≥ ๒ ช่องทาง) นับว่ามีแนวโน้มท่ีดี ดังภาพ ๗.๑-๙ 
แสดงว่า ยศ.ทร.มีการประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการไปสู่การปฏิบัติให้กับผู้เกี่ยวข้องหลากหลายช่องทาง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗.๒  ผลลัพธ์ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (เชื่อมโยงหลักกับหมวด ๓ : ฝวก.ยศ.ทร.) 
     (๓) ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ตัวชี้วัดที่ ๓.๑  ร้อยละของจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจจากหน่วยรับบรรจุใน
ระดับมากขึ้นไป ต่อจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด (หลักสูตร นรจ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.) 
หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจระดับมากข้ึนไป หมายถึง ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจ ≥ ๓.๕๑ จากคะแนน
เต็ม ๕ 

 

 

ภาพ ๗.๑-๙ ร้อยละของจำนวน
ตัวชี้วัดที่สำคัญในแผนปฏิบัติ

ราชการที่บรรล ุ

ภาพ ๗.๑-๑๐ จำนวนช่องทางในการถ่ายทอดแผนปฏบิัติราชการ 



๕๗ 

 

 

ความพึงพอใจของ ค่า 
เป้าหมาย 
งป.๖๔ 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ หน่วยรับบรรจุ งป.๖๑ งป.๖๒ งป.๖๓ งป.๖๔ 

ร้อยละของจำนวนผู้สำเร็จการ 
ศึกษาท่ีมีค่าเฉลี่ยผลประเมิน
ความพึงพอใจจากหน่วยรับ
บรรจุ ในระดับมากข้ึนไป 
(หลักสูตร นรจ.) 

≥ ๗๐ ๙๐.๙๑ ๙๐.๔๙ ๑๐๐ ๙๙.๙๗ ✓ - รร.ชุมพลฯ 

ตารางที่ ๗-๓.๑ ผลลัพธ์ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ 

สรุป  ผลลัพธ์ร้อยละของจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาท่ีมีค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจจากหน่วยรับบรรจุในระดับมากขึ้นไป 
ใน งป.๖๔ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๗ สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด (≥ ร้อยละ ๗๐) และมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย     ดังภาพ ๗.๒-๑ 
แสดงว่า การจัดการศึกษาของ รร.ชุมพลฯ ทำให้ได้ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพตรงตามความต้องการของหน่วยรับบรรจุ  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
  
 ตัวชี้วัดท่ี ๓.๒  ร้อยละของจำนวนผู้สำเร็จการฝึกอบรมท่ีมีค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจจากหน่วยต้นสังกัดใน
ระดับมากขึ้นไป ต่อจำนวนผู้สำเร็จการฝึกอบรมท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด (หลักสูตรพัฒนากำลังพลของ ทร.) 
หมายเหตุ  : ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจระดับมากข้ึนไป หมายถึง ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจ ≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

ความพึงพอใจของ ค่า 
เป้าหมาย 
งป.๖๔ 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ หน่วยต้นสังกัด งป.๖๑ งป.๖๒ งป.๖๓ งป.๖๔ 

-หลักสูตร วทร. ≥ ๗๐ ปรับปรุง
ระบบ 

๑๐๐ ๙๘.๑๘ รอผล   วทร.ฯ 

-หลักสูตร สธ.ทร.  ปรับปรุง
ระบบ 

ปรับปรุง
ระบบ 

๙๐.๙๑ ๙๗.๖๗   รร.สธ.ทร.ฯ 

-หลักสูตร อส.  ปรับปรุง
ระบบ 

๑๐๐ ๙๗.๒๒ รอผล    

-หลักสูตร นว.  ปรับปรุง
ระบบ 

๑๐๐ ๙๖.๔๓ รอผล   รร.ชต.ฯ 

-หลักสูตร กล.  ไม่เปิด ๙๕.๘๓ ไม่เปิด รอผล    

ภาพ ๗.๒-๑ ร้อยละของจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจ 
จากหน่วยรับบรรจุ ในระดับมากขึ้นไป (หลักสูตร นรจ.รร.ชุมพลฯ) 



๕๘ 

 

 

ความพึงพอใจของ ค่า 
เป้าหมาย 
งป.๖๔ 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ หน่วยต้นสังกัด งป.๖๑ งป.๖๒ งป.๖๓ งป.๖๔ 

-หลักสูตร ทป.  ปรับปรุง
ระบบ 

๙๕.๘๓ ๙๑.๓๑ รอผล    

-หลักสูตร พวช.  ปรับปรุง
ระบบ 

๑๐๐ ไม่เปิด ไม่เปิด    

-หลักสูตร พจน.  ๙๘.๕๓ ๙๘.๕๒ ๙๘.๔๗ ๙๘.๙๙   รร.พจ.ฯ 
-หลักสูตร นพจ.  ๙๖.๖๑ ๙๗.๒๖ ๙๗.๕๒ รอผล    
-หลักสูตร กห.พลเรือน  
ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร 

 ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐   รร.ชุมพลฯ 

-หลักสูตรภาษาของ ศภษ.ฯ 
(พม่า) 

 ๘๓.๓๓ ๑๐๐ ไม่เปิด ไม่เปิด   ศภษ.ฯ 

ภาพรวมทุกหลักสูตร  ๙๗.๗๑ ๙๘.๐๐ ๙๗.๖๓ ๙๘.๙๘ ✓ +  
ตารางที่ ๗-๓.๒ ผลลัพธ์ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ 

สรุป   ใน งป.๖๔ มีข้อมูลบางหลักสูตร เนื่องจากยังไม่สิ้นสุดวงรอบปีการศึกษา จึงนำเสนอข้อมูลเฉพาะหลักสูตรที่มีผลลัพธ์  
พบว่า ผลลัพธ์ร้อยละของจำนวนผู้สำเร็จการฝึกอบรมที่มีค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจจากหน่วย      ต้นสังกัดในระดับ
มากขึ้นไป ใน งป.๖๔ ในภาพรวมของทุกหลักสูตรมีค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจจากหน่วยต้นสังกัดท่ีอยู่ในระดับดีข้ึนไป คิด
เป็นร้อยละ ๙๘.๙๘ ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด (≥ ร้อยละ ๗๐) และมีแนวโน้มสูงขึ้นเล็กน้อย โดยมีรายละเอียดในแต่ละ
หลักสูตร ดังภาพ ๗.๒-๒ แสดงว่า การจัดการศึกษาในแต่ละหลักสูตรของ ยศ.ทร.  ทำให้ได้ผู้สำเร็จการฝึกอบรมมีคุณภาพตรงตาม
ความต้องการของหน่วยต้นสังกัด 

 

 

 

 ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ ร้อยละของจำนวน นรจ.ที่มีค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการอยู่ในระดับ
มากขึ้นไป ต่อจำนวน นรจ.ท่ีประเมินท้ังหมด 
หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจระดับมากข้ึนไป หมายถึง ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจ ≥ ๓.๕๑ จากคะแนน
เต็ม ๕ 

 

ภาพ ๗.๒-๒ ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีผลประเมินความพึงพอใจจากหน่วยต้นสังกัด  
อยู่ในระดับมากขึน้ไป (หลักสูตรพัฒนาก าลังพลของ ทร.) 

 

หลักสูตร 

ภาพ ๗.๒-๒ ร้อยละของจำนวนผู้สำเร็จการฝึกอบรมที่มีค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจ 
จากหน่วยต้นสังกัด ในระดับมากขึ้นไป (หลักสูตรพัฒนากำลังพล) 



๕๙ 

 

 

ความพึงพอใจต่อ ค่า 
เป้าหมาย 
งป.๖๔ 

ผลลัพธ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรล ุ

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ การจัดการเรียนการสอน งป.๖๑ งป.๖๒ งป.๖๓ งป.๖๔ 

ร้อยละของจำนวน นรจ.ที่ประเมิน
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียน
การสอน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ข้ึนไป (หลักสูตร นรจ.) 

≥ ๗๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐  + รร.ชุมพลฯ 

ตารางที่ ๗-๓.๓ ผลลัพธ์ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ 
สรุป  ผลลัพธ์ร้อยละของจำนวน นรจ.ท่ีมีค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากขึ้นไป ใน 
งป.๖๔ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด (≥ ร้อยละ ๗๐) และนับว่ามีแนวโน้มสูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากได้
ผลลัพธ์ร้อยละ ๑๐๐ ทุกปี ดังภาพ ๗.๒-๓ แสดงว่าการจัดการศึกษาของ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  มีคุณภาพตรงตามความต้องการของ
ผู้เรียน  
 

 

 

 

 

 

 
 ตัวชี้วัดท่ี ๓.๔  ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่ีมีค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียน
การสอน/การบรรยาย อยู่ในระดับมากขึ้นไป ต่อจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่ีประเมินท้ังหมด (หลักสูตรพัฒนากำลังพลของ ทร.)  
หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจระดับมากข้ึนไป หมายถึง ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจ ≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

หลักสูตร ค่า 
เป้าหมาย 
งป.๖๔ 

ผลลัพธ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรล ุ

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ  งป.๖๑ งป.๖๒ งป.๖๓ งป.๖๔ 

-หลักสูตร วทร. ≥ ๗๐ ๙๒.๐๐ ๙๐.๗๔ ๘๔.๒๑ รอผล   วทร.ฯ 
-หลักสูตร สธ.ทร.  ๘๔.๖๒ ๙๑.๒๑ ๙๓.๒๒ รอผล   รร.สธ.ทร.ฯ 
-หลักสูตร อส.  ไม่มีผู้

ประเมิน 
ไม่มีผู้

ประเมิน 
๙๒.๕๙ ๘๕.๔๕    

-หลักสูตร นว.  ๘๐ ๘๖.๖๗ ๘๙.๒๙ ๙๒   รร.ชต.ฯ 
-หลักสูตร กล.  ไม่เปิด ๘๔ ไม่เปิด รอผล    
-หลักสูตร ทป.  ๘๐.๙๕ ๘๕.๑๑ ๖๔.๘๖ ๖๕.๗๑    
-หลักสูตร พวช.  ๘๓.๓๓ ๘๖.๙๖ ไม่เปิด ไม่เปิด    
-หลักสูตร พจน.  ๙๗.๒๙ ๙๖.๙๑ ๙๗.๓๙ ๙๗.๖๗   รร.พจ.ฯ 
-หลักสูตร นพจ.  ๙๘.๑๓ ๙๕.๓๐ ๙๓.๙๗ รอผล    
-หลักสูตร กห.พลเรือน 
ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร 

 ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐   รร.ชุมพลฯ 

-หลักสูตรภาษาของ ศภษ.ฯ   ๑๐๐ ๙๗.๐๓ ๑๐๐ ๑๐๐   ศภษ.ฯ 
ภาพรวมทุกหลักสูตร  ๙๖.๖๓ ๙๕.๑๘ ๙๓.๕๔ ๙๔.๗๗ ✓ +  

ตารางที่ ๗-๓.๔ ผลลัพธ์ตัวชี้วัดที่ ๓.๔ 

ภาพ ๗.๒-๓ ร้อยละของ
จำนวน นรจ.ท ี ่ประเมิน
คว ามพ ึ งพอ ใจต ่ อการ
จัดการเร ียนการสอน มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากขึ้น
ไป (หลักสูตร นรจ.) 



๖๐ 

 

 

สรุป   ใน งป.๖๔ มีข้อมูลบางหลักสูตร เนื่องจากยังไม่สิ้นสุดวงรอบปีการศึกษา จึงนำเสนอข้อมูลเฉพาะหลักสูตรที่มีผลลัพธ์  
ผลลัพธ์ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน/การ
บรรยาย อยู่ในระดับมากขึ้นไป ในภาพรวมของทุกหลักสูตร ใน งป.๖๔ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๗๗ สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีกำหนด 
(≥ ร้อยละ ๗๐) และมีแนวโน้มสูงข้ึนเล็กน้อย โดยมีรายละเอียดของแต่ละหลักสูตร ดังภาพ ๗.๒-๔ แสดงว่า การจัดการศึกษา
ในแต่ละหลักสูตรของ ยศ.ทร.มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของผู้เรียน แต่อย่างไรก็ตามผลประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการ
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตรท่ัวไป มีผลลัพธ์ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย เป็นสิ่งท่ี รร.ชต.ฯ จะต้องนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

 

 
 
 ตัวชี้วัดท่ี ๓.๕  ร้อยละของจำนวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการส่งกำลังบำรุงสายเครื่องช่วยการศึกษา 
มีค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ต่อจำนวนผู้ท่ีประเมินท้ังหมด 
หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจระดับมากข้ึนไป หมายถึง ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจ ≥ ๓.๕๑ จากคะแนน
เต็ม ๕ 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ ค่า 
เป้าหมาย 
งป.๖๔ 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฎิบัติ  งป.๖๑ งป.๖๒ งป.๖๓ งป.๖๔ 

ร้อยละของจำนวนผู้ตอบแบบประเมิน
ความพึงพอใจท่ีมีต่อการส่งกำลังบำรุง
สายเครื่องช่วยการศึกษา มีค่าเฉลี่ยผล
ประเมินความพึงพอใจ 
ในระดับมากข้ึนไป 

≥ ๗๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๗๕.๖๕ ๘๕.๕๓ ✓ + 
 

กบศ.ฯ 

ตารางที่ ๗-๓.๕ ผลลัพธ์ตัวชี้วัดที่ ๓.๕ 

สรุป  ผลลัพธ์ร้อยละของจำนวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการส่งกำลังบำรุงสายเครื่องช่วยการศึกษา มีค่าเฉลี่ยผล
ประเมินความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ใน งป.๖๔  คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๕๓ สูงกว่า ค่าเป้าหมายท่ีกำหนด (≥ ร้อยละ ๗๐) และมี
แนวโน้มสูงขึ้น ดังภาพ ๗.๒-๕  แสดงว่า การบริการส่งกำลังบำรุงสายเครื่องช่วยการศึกษาของ ยศ.ทร. ตรงตามความต้องการของผู้
บริการ 

ภาพ ๗.๒-๔ ร้อยละของจำนวน
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ประเมิน
ความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนการสอน/การบรรยาย  

อยู่ในระดับมากขึ้นไป (หลักสูตร
พัฒนากำลังพลของ ทร.) 

เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 
๗๐ 



๖๑ 

 

 

 
 

 ตัวชี้วัดท่ี ๓.๖  ร้อยละของจำนวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการในการจัดอบรมศีลธรรม มี
ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ต่อจำนวนผู้ท่ีประเมินท้ังหมด 
หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจระดับมากข้ึนไป หมายถึง ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจ ≥ ๓.๕๑ จากคะแนน
เต็ม ๕ 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ ค่า 
เป้าหมาย 
งป.๖๔ 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ  งป.๖๑ งป.๖๒ งป.๖๓ งป.๖๔ 

ร้อยละของจำนวนผู้ตอบแบบประเมิน
ความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการในการ
จัดอบรมศีลธรรม มีค่าเฉลี่ยผลประเมิน
ความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป 

≥ ๗๐ ๙๔ ๘๗.๕๐ ๙๐ ๙๑ ✓ + กอศ.ฯ 

ตารางที่ ๗-๓.๖ ผลลัพธ์ตัวชี้วัดที่ ๓.๖ 

สรุป  ผลลัพธ์ร้อยละของจำนวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการในการจัดอบรมศีลธรรม  มีค่าเฉลี่ยผล
ประเมินความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ใน งป.๖๔ คิดเป็นร้อยละ ๙๑ สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด (≥ ร้อยละ ๗๐) และมี
แนวโน้มสูงขึ้นเล็กน้อย ดังภาพ ๗.๒-๖  แสดงว่า การให้บริการในการจัดอบรมศีลธรรมของ ยศ.ทร. ตรงตามความต้องการของผู้
บริการ 
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ปีงบประมาณ

๓.๖ ร้อยละของจ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ
การใหบ้ริการอบรมศีลธรรมในระดับมากข้ึนไป

เป้าหมาย ≥ ร้อยละ ๗๐

ภาพ ๗.๒-๖ ร้อยละของจำนวนผู้ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการในการจัดอบรมศีลธรรม 
มีค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป 

ภาพ ๗.๒-๕ ร้อยละของจำนวนผู้ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการส่งกำลังบำรุงสายเคร่ืองช่วยการศึกษา 
 มีค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป 



๖๒ 

 

 

 

 ตัวชี้วัดที่ ๓.๗ ร้อยละของจำนวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ มี
ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ต่อจำนวนผู้ท่ีประเมินท้ังหมด 
หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจระดับมากข้ึนไป หมายถึง ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจ ≥ ๓.๕๑ จากคะแนน
เต็ม ๕ 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ ค่า 
เป้าหมาย 
งป.๖๔ 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ  งป.๖๑ งป.๖๒ งป.๖๓ งป.๖๔ 

ร้อยละของจำนวนผู้ตอบแบบประเมิน 
ความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการของ
พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ มีค่าเฉลี่ยผล
ประเมินความพึงพอใจในระดับมาก 
ข้ึนไป 

≥ ๗๐ ๙๘.๔๘ ๙๙.๐๔ ๙๕.๖๒ ๙๔.๗๔ ✓ - กปศ.ฯ 

ตารางที่ ๗-๓.๗ ผลลัพธ์ตัวชี้วัดที่ ๓.๗ 

สรุป  ผลลัพธ์ร้อยละของจำนวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการของพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ  มีค่าเฉลี่ยผล
ประเมินความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ใน งป.๖๔ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๗๔ สูงกว่าค่าเป้าหมาย ท่ีกำหนด (≥ ร้อยละ ๗๐) 
แต่มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย ดังภาพ ๗.๒-๗ แสดงว่า การให้บริการพิพิธภัณฑ์ทหารเรือของ ยศ.ทร. ตรงตามความต้องการของผู้
บริการ 

 
 ตัวชี้วัดที่ ๓.๘ ร้อยละของจำนวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ฯ      มี
ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ต่อจำนวนผู้ท่ีประเมินท้ังหมด 
หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจระดับมากข้ึนไป หมายถึง ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจ ≥ ๓.๕๑ จากคะแนน
เต็ม ๕ 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ ค่า 
เป้าหมาย 

งป.๖๔ 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ  งป.๖๑ งป.๖๒ งป.๖๓ งป.๖๔ 

ร้อยละของจำนวนผู้ตอบแบบประเมินความ 
พึงพอใจท่ีมีต่อการศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ฯ มี
ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจในระดับมาก
ข้ึนไป 

≥ ๗๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ✓ + ศยร.ฯ 

ตารางที่ ๗-๓.๘ ผลลัพธ์ตัวชี้วัดที่ ๓.๘ 

ภาพ ๗.๒-๗ ร้อยละของ
จำนวนผู้ประเมินความพึง
พอใจที่มีต่อการให้บริการ
ของพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ  

มีค่าเฉลี่ยผลประเมินความ
พึงพอใจในระดับมากขึ้นไป 



๖๓ 

 

 

สรุป  ผลลัพธ์ร้อยละของจำนวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ฯ           มีค่าเฉลี่ย
ผลประเมินความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป  ใน งป.๖๔ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด   (≥ ร้อยละ ๗๐) 
นับว่ามีแนวโน้มสูงข้ึน เนื่องจากได้ผลลัพธ์ร้อยละ ๑๐๐ ทุกปี ดังภาพ ๗.๒-๘  แสดงว่า ผลของการศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ฯ ของ 
ยศ.ทร. สามารถนำไปใช้ประโยชน์ตรงตามความต้องการของผู้บริการ 

 
 ตัวชี้วัดที่ ๓.๙ ร้อยละของจำนวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของกองประกันคุณภาพ
การศึกษา มีค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ต่อจำนวนผู้ท่ีประเมินท้ังหมด 
หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจระดับมากข้ึนไป หมายถึง ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจ ≥ ๓.๕๑ จากคะแนน
เต็ม ๕ 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ ค่า 
เป้าหมาย 
งป.๖๔ 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ  งป.๖๑ งป.๖๒ งป.๖๓ งป.๖๔ 

ร้อยละของจำนวนผู้ตอบแบบประเมิน
ความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการ
ของกองประกันคุณภาพการศึกษา มี
ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจใน
ระดับมากข้ึนไป 

≥ ๗๐ ๙๘.๔๘ ๙๙.๐๔ ๙๕.๗๓ ๙๗.๘๓  + กปภ.ฯ 

ตารางที่ ๗-๓.๙ ผลลัพธ์ตัวชี้วัดที่ ๓.๙ 

สรุป  ผลลัพธ์ร้อยละของจำนวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการของกองประกันคุณภาพการศึกษา มี
ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ใน งป.๖๔ คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘๓ สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีกำหนด (≥ ร้อยละ 
๗๐) และมีแนวโน้มสูงข้ึน ดังภาพ ๗.๒-๙ แสดงว่า ผลของการให้บริการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ ยศ.ทร. ตอบสนอง
ความต้องการของสถานศึกษา  

ภาพ ๗.๒-๘ ร้อยละของจำนวนผู้ประเมินความพึงพอใจ
ที่มีต่อการศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ฯ  

มีค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป 



๖๔ 

 

 

 
 
 (๔) ตัวชี้วัดด้านการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ตัวชี้วัดท่ี ๔.๑ จำนวนครั้งในการให้ความรู้และการวิเคราะห์ทบทวนกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

การให้ความสำคัญกับ ค่า 
เป้าหมาย 
งป.๖๔ 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย งป.๖๑ งป.๖๒ งป.๖๓ งป.๖๔ 

จำนวนครั้งในการให้ความรู้และการ
วิเคราะห์ทบทวนกลุ่มผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

≥ ๑ ครั้ง - - - ๒ ✓ + หมวด ๓ฯ 

ตารางที่ ๗-๔.๑ ผลลัพธ์ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ 

สรุป  ผลลัพธ์จำนวนครั้งในการให้ความรู้และการวิเคราะห์ทบทวนกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ใน งป.๖๔ มีจำนวน 
๒ ครั้ง  สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีกำหนด (≥ ๑ ครั้ง) ถือว่ามีแนวโน้มท่ีดี เนื่องจากเป็นการดำเนินการครั้งแรก ดังภาพ ๗.๒-๑๐  แสดง
ว่า มีการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้อง  

 

 
 
 
 
 
 

ภาพ ๗.๒-๙ ร้อยละของจำนวนผู้ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของกองประกันคุณภาพการศึกษา  
มีค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป 

ภาพ ๗.๒-๑๐ จำนวนคร้ังในการ
ให้ความรู้และการวเิคราะห์

ทบทวนกลุ่มผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 



๖๕ 

 

 

  ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ ร้อยละของจำนวนข้อร้องเรียนที่มีการจัดการแล้วเสร็จ ต่อจำนวนข้อร้องเรียนทั้งหมดที่อยู่ในอำนาจของ 
ยศ.ทร. 

การให้ความสำคัญกับ ค่า 
เป้าหมาย 
งป.๖๔ 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย งป.๖๑ งป.๖๒ งป.๖๓ งป.๖๔ 

ร้อยละของจำนวนข้อร้องเรียนท่ีมีการ
จัดการแล้วเสร็จ 

≥ ๗๐ - ๑๐๐ 
(๑/๑) 

๗๕ 
(๓/๔) 

๑๐๐ 
(๒/๒) 

✓ + กธก.ฯ 

ตารางที่ ๗-๔.๒ ผลลัพธ์ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ 
สรุป   ผลลัพธ์ร้อยละของจำนวนข้อร้องเรียนที่มีการจัดการแล้วเสร็จ  ใน งป.๖๔ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ สูงกว่า  ค่าเป้าหมายท่ี
กำหนด (≥ ร้อยละ ๗๐)  และมีแนวโน้มสูงข้ึน ดังภาพ ๗.๒-๑๑ แสดงว่า ยศ.ทร. ตระหนักและให้ความสำคัญกับการจัดการข้อ
ร้องเรียนของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 
  ตัวชี้วัดที่ ๔.๓ ร้อยละของจำนวนข้อร้องเรียนที่มีการจัดการเกี่ยวกับการคัดเลือกเข้าเป็น นรจ. ต่อจำนวนข้อ
ร้องเรียนท้ังหมดเกี่ยวกับการคัดเลือกเข้าเป็น นรจ.  

การให้ความสำคัญกับ ค่า 
เป้าหมาย 
งป.๖๔ 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย งป.๖๑ งป.๖๒ งป.๖๓ งป.๖๔ 

ร้อยละของจำนวนข้อร้องเรียนท่ีมีการ
จัดการเกี่ยวกับการคัดเลือกเข้าเป็น 

≥ ๕๐ - - - ไม่มีข้อ
ร้องเรียน 

✓ + กธก.ฯ 

ตารางที่ ๗-๔.๓ ผลลัพธ์ตัวชี้วัดที่ ๔.๓ 

สรุป   ผลลัพธ์ร้อยละของจำนวนข้อร้องเรียนที่มีการจัดการเกี่ยวกับการคัดเลือกเข้าเป็น นรจ. ใน งป.๖๔ ไม่มีข้อร้องเรียน
เก่ียวกับการคัดเลือกเข้าเป็น นรจ. นับว่ามีแนวโน้มท่ีดี  ดังภาพ ๗.๒-๑๒ แสดงว่า ยศ.ทร.ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส 
ยุติธรรม  
 

ภาพ ๗.๒-๑๑ ร้อยละของจำนวนข้อ
ร้องเรียนที่มีการจัดการแล้วเสร็จ 



๖๖ 

 

 

 
  ตัวชี้วัดท่ี ๔.๔ ร้อยละของจำนวนหน่วยใน ยศ.ทร. ท่ีนำข้อเสนอแนะนำมาปรับปรุงแก้ไข ต่อจำนวนหน่วยท้ังหมด
ใน ยศ.ทร.ท่ีได้รับข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไข 

การให้ความสำคัญกับ ค่า 
เป้าหมาย 
งป.๖๔ 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย งป.๖๑ งป.๖๒ งป.๖๓ งป.๖๔ 

ร้อยละของจำนวนหน่วยใน ยศ.ทร.  
ท่ีนำข้อเสนอแนะนำมาปรับปรุงแก้ไข 

≥ ๕๐ - - ๑๐๐ ๑๐๐ ✓ + หมวด ๓ฯ 

ตารางที่ ๗-๔.๔ ผลลัพธ์ตัวชี้วัดที่ ๔.๔ 

สรุป   ผลลัพธ์ร้อยละของจำนวนหน่วยใน ยศ.ทร. ท่ีนำข้อเสนอแนะนำมาปรับปรุงแก้ไข ใน งป.๖๔ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ สูงกว่า
ค่าเป้าหมายท่ีกำหนด (≥ ร้อยละ ๕๐) นับว่ามีแนวโน้มท่ีดี  เนื่องจากได้ผลลัพธ์ร้อยละ ๑๐๐ ดังภาพ ๗.๒-๑๓  แสดงว่า ยศ.ทร. 
ตระหนักและให้ความสำคัญกับข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

 
  ตัวชี้วัดท่ี ๔.๕ จำนวนเครือข่ายท่ีให้ความร่วมมือสนับสนุนการแนะแนวการศึกษาคัดเลือกเข้าเป็น นรจ.  

การให้ความสำคัญกับ ค่า 
เป้าหมาย 
งป.๖๔ 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย งป.๖๑ งป.๖๒ งป.๖๓ งป.๖๔ 

จำนวนเครือข่ายท่ีให้ความร่วมมือ
สนับสนุนการแนะแนวการศึกษา 
คัดเลือกเข้าเป็น นรจ.  

≥ ๓ - - - ๕ ✓ + หมวด ๓ฯ 

ตารางที่ ๗-๔.๑ ผลลัพธ์ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ 

สรุป   ผลลัพธ์จำนวนเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนการแนะแนวการศึกษาคัดเลือกเข้าเป็น นรจ. ใน งป.๖๔        มี
จำนวน ๕ เครือข่าย สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด (≥ ๓ เครือข่าย) นับว่ามีแนวโน้มที่ดี เนื่องจากเป็นการดำเนินการ  ครั้งแรก ดัง
ภาพ ๗.๒-๑๔  แสดงว่า ยศ.ทร. ตระหนักและให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

ภาพ ๗.๒-๑๒ ร้อยละของจำนวนข้อ
ร้องเรียนที่มีการจัดการเก่ียวกับการ

คัดเลือกเข้าเป็น นรจ. 

ภาพ ๗.๒-๑๓ ร้อยละของจำนวนหน่วยใน 
ยศ.ทร. ที่นำข้อเสนอแนะนำมาปรับปรุง 



๖๗ 

 

 

 
 

 
 ๗.๓ การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร (เชื่อมโยงหลักกับหมวด ๕ : กธก.ยศ.ทร.) 

     (๕) ตัวชี้วัดด้านขีดความสามารถและอัตรากำลังของบุคลากร 
 ตัวชี้วัดท่ี ๕.๑  ร้อยละของจำนวนกำลังพลท่ีได้รับการบรรจุจำแนกตามกลุ่มชั้นยศ ต่อจำนวนอัตรากำลังพลท้ังหมด 

กลุ่มชั้นยศ ค่า 
เป้าหมาย 
งป.๖๔ 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ  งป.๖๑ งป.๖๒ งป.๖๓ งป.๖๔ 

พล.ร.ท.  ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐   กธก.ฯ 
พล.ร.ต.  ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐    
น.อ.พิเศษ  ๑๐๐ ๑๐๕.๗๑ ๑๐๕.๗๑ ๑๑๑.๔๓    
น.อ.  ๘๑.๓๒ ๙๗.๔๐ ๑๒๕.๔๐ ๑๐๘.๕๗    
น.ท.  ๘๓.๕๘ ๑๑๓.๕๑ ๑๒๑.๓๖ ๑๐๒.๘๘    
น.ต.  ๖๑.๙๖ ๕๓.๐๓ ๖๔.๔๒ ๖๒.๒๔    
ร.ต.-ร.อ.  ๘๑.๗๒ ๙๓.๙๑ ๘๓.๓๓ ๑๒๒.๐๓    
พ.จ.อ.พิเศษ  ๘๐.๐๘ ๙๔.๖๘ ๘๐.๐๐ ๙๑.๖๗    
พ.จ.อ.  ๓๖.๑๖ ๖๖.๐๑ ๑๐๐.๘๒ ๙๖.๗๑    
จ.ต.-จ.อ.  ๑๐.๓๙ ๕๖๐.๓๙ ๑๐๙.๑๓ ๑๐๐    
ลูกจ้าง/พนักงานราชการ  ๔๔.๑๙ ๓๒.๓๑ ๔๔.๘๗ ๓๑.๔๔    
พลทหาร  ๕๒.๓๘ ๑๒๒.๒๒ ๔๓๙.๖๑ ๒๑๔.๗๙    

รวม ≥ ๖๐ ๕๒.๓๘ ๑๒๒.๒๒ ๑๑๘.๒๘ ๑๑๑.๖๗ ✓ -  
ตารางที่ ๗-๕.๑ ผลลัพธ์ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ 

สรุป  ผลลัพธ์ร้อยละของจำนวนกำลังพลที่ได้รับการบรรจุจำแนกตามกลุ่มชั้นยศ ใน งป.๖๔ คิดเป็นร้อยละ ๑๑๑.๖๗    สูง
กว่าค่าเป้าหมายท่ีกำหนด (≥ ร้อยละ ๖๐) และมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย ดังภาพ ๗.๓-๑ จากข้อมูลแสดงว่าการบรรจุกำลังพล
ของ ยศ.ทร.เป็นตามที่ ทร.กำหนด แต่เมื่อพิจารณาในแต่ละชั้นยศจะเห็นว่าส่วนใหญ่มีกำลังพล เกินอัตราที่กำหนด  ซึ่งอยู่เหนือการ
ควบคุมของ ยศ.ทร. 

  

 

 

ภาพ ๗.๒-๑๔ จำนวนเครือขา่ยที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนการแนะแนวการศึกษาคัดเลือกเข้าเป็น นรจ.  



๖๘ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี ้วัดที่ ๕.๒ ร้อยละของจำนวนกำลังพลที่ได้รับการบรรจุจำแนกตามจำพวกงาน (สายวิทยาการของ ยศ.ทร.)  ต่อจำนวน
อัตรากำลังพลสายวิทยาการของ ยศ.ทร.) ท้ังหมด 

กลุ่มสายวิทยาการ ค่า 
เป้าหมาย 
งป.๖๔ 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ  งป.๖๑ งป.๖๒ งป.๖๓ งป.๖๔ 

น.อ.พิเศษ  ๓๓.๓๓ ๓๓.๓๓ ๖๖.๖๗ ๓๘๓.๓๓   กธก.ฯ 
น.อ.  ๒๓๓.๓๓ ๒๔๔.๔๔ ๒๗๗.๗๘ ๒๖๔.๒๙    
น.ท.  ๑๓๘.๑๐ ๑๒๘.๕๗ ๑๒๓.๘๑ ๑๔๒.๕๐    
น.ต.  ๒๒.๘๖ ๒๒.๘๖ ๑๗.๑๔ ๒๒.๒๒    
ร.ต. - ร.อ.  ๑๖๔.๒๙ ๑๗๑.๔๓ ๒๐๐.๐๐ ๑๑๓.๑๖    

รวม ≥ ๖๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๖.๑๐ ๑๐๘.๐๗ ✓ +  
ตารางที่ ๗-๕.๒ ผลลัพธ์ตัวชี้วัดที่ ๕.๒ 

สรุป  ผลลัพธ์ร้อยละของจำนวนกำลังพลท่ีได้รับการบรรจุจำแนกตามสายวิทยาการ ใน งป.๖๔ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๘.๐๗ สูง
กว่าค่าเป้าหมายท่ีกำหนด (≥ ร้อยละ ๖๐) และมีแนวโน้มสูงข้ึนเล็กน้อย ดังภาพ ๗.๓-๒ จากข้อมูลแสดงว่า การบรรจุกำลังพล
ของ ยศ.ทร.เป็นตามท่ี ทร.กำหนด  แต่เมื่อพิจารณาในแต่ละชั้นยศจะเห็นว่าส่วนใหญ่มีกำลังพลเกินอัตราท่ีกำหนด ซึ่งอยู่เหนือ
การควบคุมของ ยศ.ทร.     

ภาพ ๗.๓-๑ ร้อยละของจำนวนกำลังพลที่ได้รับการบรรจุจำแนกตามกลุ่มชั้นยศ 



๖๙ 

 

 

 
 

 ตัวชี้วัดที่ ๕.๓  ร้อยละของจำนวนกำลังพลของ ยศ.ทร. (น.สัญญาบัตร) ที่สอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ CEFR ตาม
นโยบายของ ผบ.ทร. ต่อจำนวนกำลังพลของ ยศ.ทร. (น.สัญญาบัตร) ท่ีเข้าสอบท้ังหมด   

 ตัวชี้วัดท่ี ๕.๔  ร้อยละของจำนวนกำลังพลของ ยศ.ทร. (น.ประทวน) ท่ีสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ CEFR ตาม
นโยบายของ ผบ.ทร. ต่อจำนวนกำลังพลของ ยศ.ทร. (น.ประทวน) ท่ีเข้าสอบท้ังหมด   

ผลสอบ CEFR ค่า 
เป้าหมาย 
งป.๖๔ 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ  งป.๖๑ งป.๖๒ งป.๖๓ งป.๖๔ 

ร้อยละของจำนวนนายทหาร
สัญญาบัตร ท่ีสอบภาษาอังกฤษ
ผ่านเกณฑ์ CEFR 

≥ ๕๐ - - - ๘๗.๘๘ ✓ + กธก.ฯ 

ร้อยละของจำนวนนายทหาร
ประทวน ท่ีสอบภาษาอังกฤษ
ผ่านเกณฑ์ CEFR 

≥ ๕๐ - - - ๑๐๐ ✓ + กธก.ฯ 

ตารางที่ ๗-๕.๔ ผลลัพธ์ตัวชี้วัดที่ ๕.๔ 

สรุป  ผลลัพธ์ร้อยละของจำนวนกำลังพลของ ยศ.ทร. ที่สอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ CEFR (น.สัญญาบัตร ≥ A2 และ น.
ประทวน ≥ A1) ใน งป.๖๔ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๘๘ และ ๑๐๐ ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด  (≥ ร้อยละ ๕๐) 
ทั้งสองกลุ่ม นับว่ามีแนวโน้มที่ดี เนื่องจากเป้นการดำเนินการในครั้งแรก ดังภาพ ๗.๓-๓  แสดงว่า ยศ.ทร.ตระหนักและให้
ความสำคัญกับทักษะการพัฒนาภาษาอังกฤษ  

ภาพ ๗.๓-๒ ร้อยละของจำนวนกำลังพลที่ได้รับการบรรจุจำแนกตามกลุ่มสายวิทยาการ 



๗๐ 

 

 

 
 

 ตัวชี้วัดท่ี ๕.๕  จำนวนกิจกรรมท่ีมีกำลังพลของ ยศ.ทร.ท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ/คณะทำงานหรือเข้าร่วม
กิจกรรมกับเครือข่ายภายนอกในระดับชาติ/นานาชาติ 

กิจกรรมร่วมกับ ค่า 
เป้าหมาย 
งป.๖๔ 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ เครือข่ายภายนอก งป.๖๑ งป.๖๒ งป.๖๓ งป.๖๔ 

จำนวนกิจกรรมท่ีมีกำลังพล
ของ ยศ.ทร.ท่ีได้รับการแต่งต้ัง
เป็นกรรมการ/คณะทำงานหรือ
เข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่าย
ภายนอกในระดับชาติ/
นานาชาติ 

≥ ๓  
กิจกรรม 

๓ ๔ ๘ ๑๗ ✓ + ฝวก.ฯ 

ตารางที่ ๗-๕.๕ ผลลัพธ์ตัวชี้วัดที่ ๕.๕ 

สรุป  ผลลัพธจ์ำนวนกิจกรรมท่ีมีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายภายนอกในระดับชาติ/นานาชาติ ใน งป.๖๔         มีจำนวน 
๑๗ กิจกรรม สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีกำหนด (≥ ๓ กิจกรรม) และมีแนวโน้มสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง ดังภาพ ๗.๓-.๔ แสดงว่า ยศ.ทร.มี
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพสูง สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายภายนอกในระดับชาติ/นานาชาติ เพื่อ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ แล้วนำกลับมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพ ๗.๓-๓ ร้อยละของจำนวนกำลังพลของ ยศ.ทร.ทีส่อบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ CEFR 

ภาพ ๗.๓-๔ ร้อยละของ
จำนวนกิจกรรมที่มี

บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
กับเครือข่ายภายนอกใน
ระดับชาติ/นานาชาติ 



๗๑ 

 

 

 (๖) ตัวชี้วัดด้านบรรยายกาศการทำงาน 
 ตัวชี้วัดท่ี ๖.๑ จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม ๕ ส.  

ส่งเสริมบรรยายกาศ ค่า 
เป้าหมาย 
งป.๖๔ 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ การทำงาน งป.๖๑ งป.๖๒ งป.๖๓ งป.๖๔ 

จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม 
๕ ส. 

≥ ๒ ครั้ง ๑ ๑ ๑ ๒  + กธก.ฯ 

ตารางที่ ๗-๖.๑ ผลลัพธ์ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ 

สรุป  ผลลัพธจ์ำนวนจำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม ๕ ส. ใน งป. ๖๔ มีจำนวน ๒ ครั้ง ได้ตามค่าเป้าหมายท่ีกำหนด  (≥ ๒ ครั้ง) และ
มีแนวโน้มสูงข้ึน ดังภาพ ๗.๓-๖ แสดงว่า ยศ.ทร.ให้ความสำคัญในการจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ตัวชี้วัดท่ี ๖.๒ ร้อยละของจำนวนผู้ท่ีได้รับการสงเคราะห์ ต่อจำนวนผู้ขอรับการสงเคราะห์ท้ังหมด 

ส่งเสริมสวัสดิการ ค่า 
เป้าหมาย 
งป.๖๔ 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ  งป.๖๑ งป.๖๒ งป.๖๓ งป.๖๔ 

ร้อยละของจำนวนผู้ท่ีได้รับการ
สงเคราะห์ 

≥ ๙๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๕๐.๕๐ ๑๐๐ ✓ + 
 

กธก.ฯ 

ตารางที่ ๗-๖.๒ ผลลัพธ์ตัวชี้วัดที่ ๖.๒ 

สรุป  ผลลัพธร์้อยละของจำนวนผู้ได้รับการสงเคราะห์ (กู้ยืมเงิน ฌาปนกิจสงเคราะห์ และทุนการศึกษา) ใน งป.๖๔    คิดเป็นร้อย
ละ ๑๐๐ สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด (≥ ร้อยละ ๙๐) และมีแนวโน้มสูงขึ้น ดังภาพ ๗.๓-๗ แสดงว่า ยศ.ทร.ให้ความสำคัญใน
การช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่กำลังพล  

ภาพ ๗.๓-๖ จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม ๕ ส. 



๗๒ 

 

 

           
      (๗) ตัวชี้วัดด้านการทำให้บุคลากรมีความผูกพัน 
 ตัวชี้วัดท่ี ๗.๑ จำนวนผู้ขอย้ายออกนอกหน่วย 

ความผูกพัน ค่า 
เป้าหมาย 
งป.๖๔ 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ  งป.๖๑ งป.๖๒ งป.๖๓ งป.๖๔ 

จำนวนผู้ขอย้ายออกนอก
หน่วย 

≤ ๑๐ ๖๕ ๘๕ ๔๖ ๘๐  - กธก.ฯ 

ตารางที่ ๗-๗.๑ ผลลัพธ์ตัวชี้วัดที่ ๗.๑ 

สรุป  ผลลัพธ์จำนวนผู้ขอย้ายออกนอกหน่วย ใน งป.๖๔ มีจำนวน ๘๐ นาย เกินกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด (≤ ๑๐)  ซึ่งเป็น
แนวโน้มท่ีลดลง ดังภาพ ๗.๓-๘  

  

 

 

 

 

 

 ตัวชี้วัดท่ี ๗.๒ จำนวนผู้ขอย้ายเข้าหน่วย 

ความผูกพัน ค่า 
เป้าหมาย 
งป.๖๔ 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ  งป.๖๑ งป.๖๒ งป.๖๓ งป.๖๔ 

จำนวนผู้ขอย้ายเข้าหน่วย ≥  ๑๐ ๒๑ ๑๖๒ ๑๐๖ ๑๒๙ ✓ + กธก.ฯ 
ตารางที่ ๗-๗.๒ ผลลัพธ์ตัวชี้วัดที่ ๗.๒ 

สรุป  ผลลัพธ์จำนวนผู้ขอย้ายเข้าหน่วย ใน งป.๖๔ มีจำนวน ๑๒๙ นาย สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด (≥ ๑๐)  และมีแนวโน้ม
สูงขึ้น ดังภาพ ๗.๓-๙  แสดงว่า กำลังพลของ ยศ.ทร. เริ่มมีความผูกพันกับหน่วย จนทำให้ปริมาณการขอย้ายเข้ามีจำนวน
เพิ่มข้ึน  

ภาพ ๗.๓-๗ ร้อยละของจำนวนผู้
ที่ได้รับการสงเคราะห ์

ภาพ ๗.๓-๘  จำนวนผู้ขอยา้ยออกนอกหน่วย 



๗๓ 

 

 

 
 ตัวชี้วัดท่ี ๗.๓ จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมท่ีสร้างความผูกพัน/เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ 

ความผูกพัน ค่า 
เป้าหมาย 
งป.๖๔ 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ  งป.๖๑ งป.๖๒ งป.๖๓ งป.๖๔ 

จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ท่ีสร้างความผูกพัน/เสริมสร้าง
ขวัญและกำลังใจ 

≥  ๓ ครั้ง - ๓ ๓ ๕  + กธก.ฯ 

ตารางที่ ๗-๗.๓ ผลลัพธ์ตัวชี้วัดที่ ๗.๓ 

สรุป  ผลลัพธ์จำนวนผู้ขอย้ายเข้าหน่วย ใน งป.๖๔ มีจำนวน ๕ ครั้ง สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีกำหนด (≥ ๓ ครั้ง) และ       มีแนวโน้ม
สูงข้ึน ดังภาพ ๗.๓-๑๐ แสดงว่า ยศ.ทร.จัดกิจกรรมท่ีเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล ภายใต้งบประมาณท่ีมีจำนวน
จำกัดและสถานการณ์โรคระบาดโควิด-๑๙ 

 
     
  (๘) ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาผู้นำของส่วนราชการ 
 ตัวชี้วัดที่ ๘.๑ ร้อยละของจำนวนบุคลากรหลักที่ได้รับการอบรม/พัฒนาตรงตามหน้าที่ ต่อจำนวนบุคลากรหลัก
ท้ังหมด 

กลุ่มบุคลากรหลัก ค่า 
เป้าหมาย 
งป.๖๔ 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ  งป.๖๑ งป.๖๒ งป.๖๓ งป.๖๔ 

-ครู รร.ชุมพลฯ ≥ ๕๐ ๙๘.๓๒ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐   รร.ชุมพลฯ 
-อาจารย์ ฝวก.ฯ  ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐   ฝวก.ฯ 
-อาจารย์ ศภษ.ฯ  ๙๑.๖๗ ๙๑.๖๗ ๖๓.๖๔ ๗๐   ศภษ.ฯ 

ภาพ ๗.๓-๑๐  จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมที่
สร้างความผูกพัน/เสริมสร้างขวญัและกำลังใจ 

ภาพ ๗.๓-๙  จำนวนผู้ขอยา้ยเขา้หน่วย 



๗๔ 

 

 

กลุ่มบุคลากรหลัก ค่า 
เป้าหมาย 
งป.๖๔ 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ  งป.๖๑ งป.๖๒ งป.๖๓ งป.๖๔ 

-อนุศาสนาจารย์  ๕๐ ๕๐ ๔๑.๖๗ ๐   กอศ.ฯ 
-นักวิจัย ศยร.ฯ  ๑๐๐ ๑๐๐ ๐ ๘๓.๓๓   ศยร.ฯ 
-ข้าราชการสายประวัติศาสตร ์  ๑๐๐ ๒๘ ๐ ๐   กปศ.ฯ 
-ข้าราชการ กปภ.ฯ  ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐   กปภ.ฯ 

รวมท้ังหมด  ๙๖.๗๓ ๘๙.๕๐ ๙๖.๗๓ ๘๕.๓๔  -  
ตารางที่ ๗-๘.๑ ผลลัพธ์ตัวชี้วัดที่ ๘.๑ 

สรุป  ผลลัพธ์ร้อยละของจำนวนบุคลากรหลักที่ได้รับการอบรม/พัฒนาตรงตามหน้าท่ี  ใน งป.๖๔ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๓๔ สูง
กว่าค่าเป้าหมายท่ีกำหนด (≥ ร้อยละ ๕๐) แต่มีแนวโน้มลดลง ดังภาพ ๗.๓-๑๑ แสดงว่า ยศ.ทร.สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากร
หลักได้รับการพัฒนา ถึงแม้ว่าจะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ทำให้บางหน่วยไม่สามารถจัดการอบรม/พัฒนา
บุคลากรได้ตามแผนท่ีกำหนด  

 
 

 ตัวชี้วัดท่ี ๘.๒ จำนวนครั้งในการจัดอบรม/ฝึกซ้อม/บรรยายให้ความรู้กำลังพลของ ยศ.ทร.  

การพัฒนากำลังพล ค่า 
เป้าหมาย 
งป.๖๔ 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ  งป.๖๑ งป.๖๒ งป.๖๓ งป.๖๔ 

จำนวนครั้งในการจัดอบรม/
ฝึกซ้อม/บรรยายให้ความรู้
กำลังพลของ ยศ.ทร.  

≥  ๓ ครั้ง  - - ๑๙ ✓ + กธก.ฯ 

ตารางที่ ๗-๘.๒ ผลลัพธ์ตัวชี้วัดที่ ๘.๒ 

สรุป  ผลลัพธ์จำนวนครั้งในการจัดอบรม/ฝึกซ้อม/บรรยายให้ความรู้กำลังพลของ ยศ.ทร. ใน งป.๖๔ มีจำนวน ๑๙ ครั้ง สูงกว่าค่า
เป้าหมายท่ีกำหนด (≥ ๓ ครั้ง) นับว่ามีแนวโน้มท่ีดี เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดใหม่ ดังภาพ ๗.๓-๑๒ แสดงว่า ยศ.ทร. มุ่งมั่นท่ีจะพัฒนา
ให้กำลังพลมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะท่ีหลากหลาย   

ภาพ ๗.๓-๑๑  ร้อยละของจำนวนบุคลากรหลักที่ได้รับการอบรม/พัฒนาตรงตามหน้าที่ 



๗๕ 

 

 

 
 

  

 

 ตัวชี้วัดที่ ๘.๓ ร้อยละของจำนวนกำลังพลของ ยศ.ทร.ที่เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี ต่อ
จำนวนกำลังพลท้ังหมดของ ยศ.ทร.  

การพัฒนากำลังพล ค่า 
เป้าหมาย 
งป.๖๔ 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ  งป.๖๑ งป.๖๒ งป.๖๓ งป.๖๔ 

ร้อยละของจำนวนกำลังพล
ของ ยศ.ทร.ท่ีเข้ารับการ
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ประจำป ี

≥  ๗๕ - ๙๓.๐๓ ๙๙.๘๖ เลื่อนจัด
กิจกรรม 

ไม่มี
กำหนด 

 - กธก.ฯ 

ตารางที่ ๗-๘.๓ ผลลัพธ์ตัวชี้วัดที่ ๘.๓ 

สรุป  ใน งป.๖๔ ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องการแพร่ระบาดของโรคระบาดโควิด-๑๙  ทำให้เลื่อนจัดกิจกรรมไม่มีกำหนด ไม่ได้ตาม
ค่าเป้าหมายท่ีกำหนด (≥ ร้อยละ ๗๕)  ถือว่ามีแนวโน้มลดลง ดังภาพ ๗.๓-๑๓    

 
 

 ตัวชี้วัดท่ี ๘.๔ ร้อยละของจำนวนกำลังพลของ ยศ.ทร.ท่ีเข้ารับการตรวจสุขภาพร่างกายประจำปี ต่อจำนวนกำลัง
พลท้ังหมดของ ยศ.ทร.  

ภาพ ๗.๓-๑๓  ร้อยละของจำนวนกำลังพลของ ยศ.ทร.ที่เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ประจำปี บรรยายให้ความรู้กำลังพล 

ภาพ ๗.๓-๑๒  จำนวนคร้ังในการจัดอบรม/ฝึกซ้อม/บรรยายให้ความรู้กำลังพล 



๗๖ 

 

 

การพัฒนากำลังพล ค่า 
เป้าหมาย 
งป.๖๔ 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ  งป.๖๑ งป.๖๒ งป.๖๓ งป.๖๔ 

ร้อยละของจำนวนกำลังพล
ของ ยศ.ทร.ท่ีเข้ารับการตรวจ
สุขภาพร่างกายประจำป ี

≥ ๖๐ - - - ๓๑.๕๗  - กธก.ฯ 

ตารางที่ ๗-๘.๔ ผลลัพธ์ตัวชี้วัดที่ ๘.๔ 

สรุป   ผลลัพธ์ร้อยละของจำนวนกำลังพลของ ยศ.ทร.ที่เข้ารับการตรวจสุขภาพร่างกายประจำปี ใน งป.๖๔ คิดเป็น   ร้อยละ 
๓๑.๕๗ ต่ำกว่าค่าเป้าหมายท่ีกำหนด (≥ ร้อยละ ๖๐)  ดังภาพ ๗.๓-๑๔  เนื่องจากใน งป.๖๔ รพ.ทหารเรือกรุงเทพ งดจัดกิจกรรม
เคลื่อนท่ีในการตรวจสุขภาพประจำปี ประกอบกับยังไม่สิ้นสุดปีงบประมาณ เป็นสิ่งท่ี ยศ.ทร.ต้องดำเนินการกวดขันให้กำลังพล
เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ตัวชี้วัดท่ี ๘.๕ ร้อยละของจำนวนกำลังพลของ ยศ.ทร.ท่ีสอบเลื่อนฐานะได้ ต่อจำนวนกำลังพลของ ยศ.ทร.ท่ีเข้าสอบ
ท้ังหมด 

การสอบเลื่อนฐานะ ค่า 
เป้าหมาย 
งป.๖๔ 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ  งป.๖๑ งป.๖๒ งป.๖๓ งป.๖๔ 

ร้อยละของจำนวนกำลังพล 
ท่ีสอบเลื่อนฐานะได้ 

≥ ๑๐ ๒๖.๕๘ ๒๕.๔๐ ๒๕.๐๐ รอผล  - กธก.ฯ 

ตารางที่ ๗-๘.๕ ผลลัพธ์ตัวชี้วัดที่ ๘.๕ 

สรุป  ใน งป.๖๔ อยู่ระหว่างรอผล  ผลลัพธ์ร้อยละของจำนวนบุคลากรของ ยศ.ทร.ที่สอบเลื่อนฐานะได้ ใน งป.๖๓      คิดเป็น
ร้อยละ ๒๕ สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด (≥ ร้อยละ ๑๐) แต่มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย ดังภาพ ๗.๓-๑๕ แสดงว่า ยศ.ทร.เปิด
โอกาสให้บุคลากรได้ก้าวหน้าข้ึนสูงตำแหน่งท่ีสูงข้ึน  

ภาพ ๗.๓-๑๔  ร้อยละของจำนวนกำลังพลของ ยศ.ทร.ที่เข้ารับการตรวจสุขภาพร่างกายประจำปี 
บรรยายให้ความรู้กำลังพล 



๗๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ตัวชี้วัดท่ี ๘.๖ จำนวนผลงาน/บทความ/งานวิจัย/นวัตกรรมของครู/อาจารย์/นักวิจัย 

กลุ่มเจ้าของผลงาน ค่า 
เป้าหมาย 
งป.๖๔ 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ  งป.๖๑ งป.๖๒ งป.๖๓ งป.๖๔ 

-ผลงานของอาจารย์ ฝวก.ฯ ≥ ๑๒ ๑ ๑๙ ๕ ๔   วทร.ฯ 
-ผลงานของนักวิจัย ศยร.ฯ เร่ือง ๑๐ ๙ ๗ ๒   รร.สธ.ทร.ฯ 
-ผลงานของครู รร.ชุมพลฯ  ๙ ๓๗ ๗๘ ๖๐   รร.ชุมพลฯ 
-ผลงานของอาจารย์ ศภษ.ฯ  ๐ ๑ ๑ ๑   ศภษ.ฯ 
-ผลงานของ วทร.ฯ  - - - ๑   วทร.ฯ 

รวมท้ังหมด  ๒๐ ๖๖ ๙๑ ๖๘  -  
ตารางที่ ๗-๘.๖ ผลลัพธ์ตัวชี้วัดที่ ๘.๖ 

สรุป  ผลลัพธ์จำนวนผลงาน/บทความ/งานวิจัย/นวัตกรรมของครู/อาจารย์/นักวิจัย ใน งป.๖๔ มีจำนวน ๖๘ เรื่องสูงกว่าค่า
เป้าหมายท่ีกำหนด (≥ ๑๒ เรื่อง) แต่มีแนวโน้มลดลง ดังภาพ ๗.๓-๑๖ แสดงว่า ยศ.ทร.สนับสนุนและส่งเสริมให้ครู อาจารย์ และ
นักวิจัย ได้มีโอกาสพัฒนาตนเองโดยจัดทำผลงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ ๗.๓-๑๕ จำนวนบุคลากรของ 
ยศ.ทร. ที่สอบเลือ่นฐานะได้ 

ภาพ ๗.๓-๑๖ จำนวนผลงาน/บทความ/งานวิจัย/นวัตกรรมของครู/อาจารย์/นักวิจัย 



๗๘ 

 

 

๗.๔  ผลลัพธ์ด้านการนำองค์การและการกำกับดูแล  (เชื่อมโยงหลักกับหมวด ๑ : กศษ.ยศ.ทร.) 
      (๙) ตัวชี้วัดด้านการนำองค์การ 
  ตัวชี้วัดที่ ๙.๑ ร้อยละของจำนวนวิธีการสื่อสารในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมสู่การปฏิบัติในลักษณะ
สองทิศทาง ต่อจำนวนวิธีการสื่อสารท้ังหมด 

การสื่อสาร ค่า 
เป้าหมาย 
งป.๖๔ 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ  งป.๖๑ งป.๖๒ งป.๖๓ งป.๖๔ 

ร้อยละของจำนวนวิธีการ
สื่อสารในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์
และค่านิยมสู่การปฏิบัติใน
ลักษณะสองทิศทาง 

≥ ๕๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ✓ + หมวด ๑ฯ 

ตารางที่ ๗-๙.๑ ผลลัพธ์ตัวชี้วัดที่ ๙.๑ 

สรุป  ผลลัพธร์้อยละของจำนวนวิธีการสื่อสารในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมสู่การปฏิบัติในลักษณะสองทิศทาง ใน งป.๖๔  
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีกำหนด (≥ ร้อยละ ๕๐) นับว่ามีแนวโน้มท่ีดี เนื่องจากได้ผลลัพธ์ร้อยละ ๑๐๐ ทุกปี  
ดังภาพ ๗.๔-๑ แสดงว่า ผู้นำ ยศ.ทร.ให้ความสำคัญกับการสื่อสารในลักษณะสองทิศทาง ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้กำลังพลได้
แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น  

 
 
 
 ตัวชี้วัดที่ ๙.๒ ร้อยละของจำนวนกำลังพลที่รับรู้วิสัยทัศน์ ค่านิยม และนโยบายของหน่วย ต่อจำนวนกำลังพลที่ทำการสำรวจ
ท้ังหมด 

การรับรู้วิสัยทัศน์ฯ ค่า 
เป้าหมาย 
งป.๖๔ 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ ของกำลังพล งป.๖๑ งป.๖๒ งป.๖๓ งป.๖๔ 

ร้อยละของจำนวนกำลังพลท่ี
รับรู้วิสัยทัศน์ ค่านิยม และ
นโยบายของหน่วย 

≥ ๗๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๙๓.๐๒  - หมวด ๑ฯ 

ตารางที่ ๗-๙.๒ ผลลัพธ์ตัวชี้วัดที่ ๙.๒ 

สรุป  ผลลัพธร์้อยละของจำนวนกำลังพลท่ีรับรู้วิสัยทัศน์ ค่านิยม และนโยบายของหน่วย ใน งป.๖๔ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๐๒  สูงกว่า
ค่าเป้าหมายท่ีกำหนด (≥ ร้อยละ ๗๐) และมีแนวโน้มลดลง  ดังภาพ ๗.๔-๒ แสดงว่า ผู้นำ ยศ.ทร.ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ 
ค่านิยม และนโยบายของหน่วย ให้กับกำลังพลอย่างสม่ำเสมอ  

 

ภาพ ๗.๔-๑ ร้อยละของจำนวนวิธีการสือ่สารในลักษณะสองทิศทาง 



๗๙ 

 

 

 
 
 ตัวชี้วัดท่ี ๙.๓ จำนวนกิจกรรมท่ีมีการจัดทำการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR)  

รางวัลท่ีได้รับ ค่า 
เป้าหมาย 
งป.๖๔ 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ  งป.๖๑ งป.๖๒ งป.๖๓ งป.๖๔ 

จำนวนกิจกรรมท่ีมีการจัดทำการ
ทบทวนหลังการปฏิบัติงาน 

≥ ๓ 
กิจกรรม 

- ๖ ๑๑ ๒๔ ✓ + กศษ.ฯ 

ตารางที่ ๗-๙.๓ ผลลัพธ์ตัวชี้วัดที่ ๙.๓ 

สรุป  ผลลัพธ์จำนวนกิจกรรมที่มีการจัดทำการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน ใน งป.๖๔ มีจำนวน ๒๔ กิจกรรม สูงกว่า   ค่า
เป้าหมายท่ีกำหนด (≥ ๓ กิจกรรม) และมีแนวโน้มสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง ดังภาพ ๗.๔-๓ แสดงว่า ผู้นำของ ยศ.ทร. สนับสนุนให้แต่
ละหน่วยจัดให้มีการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน  เพื่อปรับปรุงและยกระดับคุณภาพการทำงาน 

 
  ตัวชี้วัดท่ี ๙.๔ ร้อยละของจำนวนข้อเสนอแนะของผู้บริหารระดับสูงท่ีได้นำไปปรับปรุงองค์การและนำไปสู่การปฏิบัติ
จนสำเร็จและเกิดประโยชน์ ต่อจำนวนข้อเสนอแนะท้ังหมดของผู้บริหารระดับสูง 

 การนำองค์การ ค่า 
เป้าหมาย 
งป.๖๔ 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ  งป.๖๑ งป.๖๒ งป.๖๓ งป.๖๔ 

ร้อยละของจำนวนข้อเสนอแนะ 
ของผู้บริหารระดับสูงท่ีได้นำไป
ปรับปรุงองค์การฯ 

≥ ๒๐ - - - ๙๖.๐๐ 
(๒๔/๒๕) 

 + หมวด ๑ฯ 

ตารางที่ ๗-๙.๔ ผลลัพธ์ตัวชี้วัดที่ ๙.๔ 

สรุป  ผลลัพธร์้อยละของจำนวนข้อเสนอแนะของผู้บริหารระดับสูงท่ีได้นำไปปรับปรุงองค์การและนำไปสู่การปฏิบัติจนสำเร็จและ
เกิดประโยชน ์ใน งป.๖๔ คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๐ สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีกำหนด (≥ ร้อยละ ๒๐) ดังภาพ ๗.๔-๔ นับว่ามีแนวโน้มท่ี

ภาพ ๗.๔-๒ ร้อยละของจำนวนกำลังพลที่รับรู้วิสัยทัศน์ฯ 

ของกำลังพลทิศทาง 

ภาพ ๗.๔-๓ จำนวนกิจกรรมที่มีการจัดทำการ
ทบทวนหลังการปฏิบัติงาน 



๘๐ 

 

 

ดี เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดใหม่ที่เริ่มดำเนินการใน งป.๖๔ แสดงว่า ผู้นำ ยศ.ทร.กำกับให้แต่ละหน่วยนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุง
แก้ไข  

 
 

 ตัวชี้วัดท่ี ๙.๕ จำนวนรางวัลท่ีได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภายนอก 
การนำองค์การ ค่า 

เป้าหมาย 
งป.๖๔ 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ  งป.๖๑ งป.๖๒ งป.๖๓ งป.๖๔ 

จำนวนรางวัลท่ีได้รับการยกย่อง
จากหน่วยงานภายนอก 

≥ ๑ 
รางวัล 

๒ ๒ ๒ ๐  - กศษ.ฯ 

ตารางที่ ๗-๙.๕ ผลลัพธ์ตัวชี้วัดที่ ๙.๕ 

สรุป  ผลลัพธจ์ำนวนรางวัลท่ีได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภายนอก ใน งป.๖๔ จำนวน ๐ รางวัล ต่ำกว่าค่าเป้าหมายท่ีกำหนด 
(≥ ๑ รางวัล) และมีแนวโน้มลดลง ดังภาพ ๗.๔-๕  เนื่องจากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อยู่ในช่วงปลายปี ซึ่งยัง     ไม่ทราบผล ในปีนี้
แสดงว่า  

 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพ ๗.๔-๔ ร้อยละของจำนวนข้อเสนอแนะของผู้บริหารระดับสูงที่ได้นำไปปรับปรุง 

ภาพ ๗.๔.๕ จำนวนรางวัลที่ได้รับการยกย่อง 



๘๑ 

 

 

      (๑๐) ตัวชี้วัดด้านการกำกับดูแลองค์การ 
  ตัวชี้วัดท่ี ๑๐.๑ ร้อยละของจำนวนข้อสั่งการในมติท่ีประชุม นขต.ยศ.ทร. ท่ีถูกนำไปปฏิบัติ ต่อจำนวนข้อ   สั่งการ
ท้ังหมดในมติท่ีประชุม นขต.ยศ.ทร.  

การกำกับดูแล ค่า 
เป้าหมาย 
งป.๖๔ 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ  งป.๖๑ งป.๖๒ งป.๖๓ งป.๖๔ 

ร้อยละของจำนวนข้อสั่งการใน
มติท่ีประชุม นขต.ยศ.ทร. ท่ี
ถูกนำไปปฏิบัติ 

≥ ๘๐ 
 

- - - ๑๐๐ ✓ + หมวด ๑ฯ 

ตารางที่ ๗-๑๐.๑ ผลลัพธ์ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑ 

สรุป  ผลลัพธ์ร้อยละของจำนวนข้อสั่งการในมติที่ประชุม นขต.ยศ.ทร. ที่ถูกนำไปปฏิบัติ ใน งป.๖๔  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐   สูง
กวา่ค่าเป้าหมายท่ีกำหนด (≥ ร้อยละ ๘๐) และมีแนวโน้มท่ีดี เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดใหม่ท่ีดำเนินการครั้งแรกใน      งป.๖๔ และ
ได้ผลลัพธ์ร้อยละ ๑๐๐ ดังภาพ ๗.๔-๖ แสดงว่า ผู้นำ ยศ.ทร.กำกับติดตามการดำเนินงานของแต่ละหน่วยอย่างต่อเนื่อง 
 

 
 
 
      (๑๑) ตัวชี้วัดด้านกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ 
  ตัวชี้วัดที่ ๑๑.๑ จำนวนครั้งในการทบทวน/ปรับแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมและทันสมัย
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  

กำหมาย ระเบียบฯ ค่า 
เป้าหมาย 
งป.๖๔ 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ  งป.๖๑ งป.๖๒ งป.๖๓ งป.๖๔ 

จำนวนครั้งในการทบทวน/ปรับ 
แก้ไขระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ 

≥ ๑ ครั้ง - - - ๕ ✓ + หมวด ๑ฯ 

ตารางที่ ๗-๑๑.๑ ผลลัพธ์ตัวชี้วัดที่ ๑๑.๑ 

สรุป  ผลลัพธ์จำนวนครั้งในการทบทวน/ปรับแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมและทันสมัยสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน  ใน งป.๖๔ มีจำนวน ๕ ครั้ง สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด (≥ ๑ ครั้ง) ถือว่ามีแนวโน้มที่ดี เนื่องจากเป็น
ตัวชี้วัดใหม่ ดังภาพ ๗.๔-๗ แสดงว่า ยศ.ทร.กำกับดูแลให้มีการทบทวนและปรับปรุงระเบียบต่าง ๆ ให้เหมาะสม ทันสมัยเป็น
ปัจจุบัน 

ภาพ ๗.๔-๖ ร้อยละของจำนวนข้อสั่งการในมติที่ประชุม นขต.ยศ.ทร. ที่ถูกนำไปปฏิบัติ 



๘๒ 

 

 

 
 

      (๑๒) ตัวชี้วัดด้านการประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และจริยธรรม 
  ตัวชี้วัดท่ี ๑๒.๑ ร้อยละของจำนวนกำลังพลท่ีไม่ถูกร้องเรียนว่าทุจริต ต่อจำนวนกำลังพลท้ังหมด 

การปฏิบัติตามหลักนิติธรรมฯ ค่า 
เป้าหมาย 
งป.๖๔ 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ  งป.๖๑ งป.๖๒ งป.๖๓ งป.๖๔ 

ร้อยละของจำนวนกำลังพลท่ี 
ไม่ถูกร้องเรียนว่าทุจริต  

≥ ๙๙ ๑๐๐ ๙๙.๙๗ ๙๙.๙๕ ๑๐๐ ✓ + หมวด ๑ฯ 

ตารางที่ ๗-๑๒.๑ ผลลัพธ์ตัวชี้วัดที่ ๑๒.๑ 

สรุป  ผลลัพธร์้อยละของจำนวนกำลังพลท่ีไม่ถูกร้องเรียนว่าทุจริต ใน งป.๖๔  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ สูงกว่าค่าเป้าหมาย ท่ีกำหนด  
(≥ ร้อยละ ๙๙) และมีแนวโน้มสูงข้ึน  ดังภาพ ๗.๔-๘ แสดงว่า ยศ.ทร.กำกับดูแลกำลังพลไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต โดยยึด
หลักนิติธรรม ความโปร่งใส และจริยธรรม  

 
      (๑๓) ตัวชี้วัดด้านสังคมและชุมชน 
  ตัวชี ้วัดที ่ ๑๓.๑  จำนวนกิจกรรมที่สนับสนุนชุมชนและสังคม เช่น วันเด็ก วันขึ ้นปีใหม่ วันสถาปนาหน่วย 
เทิดพระเกียรติ วิ่งการกุศล หรือบริการสังคม บริจาคโลหิต/สิ่งของ สอนว่ายน้ำ สอนภาคฤดูร้อน 

ด้านสังคมและชุมชน ค่า 
เป้าหมาย 
งป.๖๔ 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ  งป.๖๑ งป.๖๒ งป.๖๓ งป.๖๔ 

จำนวนกิจกรรมท่ีสนับสนนุ
ชุมชนและสังคม 

≥ ๖  
กิจกรรม 

๖ ๘ ๑๓ ๓๕ ✓ + หมวด ๑ฯ 

ตารางที่ ๗-๑๓.๑ ผลลัพธ์ตัวชี้วัดที่ ๑๓.๑ 

สรุป  ผลลัพธ์จำนวนกิจกรรมท่ีสนับสนุนชุมชนและสังคม  ใน งป.๖๔ มีจำนวน ๓๕ กิจกรรม สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีกำหนด (≥ ๖ 
กิจกรรม) และมีแนวโน้มสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง ดังภาพ ๗.๔-๙ แสดงว่า ยศ.ทร.ตระหนักและให้ความสำคัญต่อสังคม ชุมชนรอบ
ข้าง จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง 

ภาพ ๗.๔-๗ จำนวนครั้งในการทบทวน/ปรับแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ 

ภาพ ๗.๔-๘ ร้อยละของจำนวน
กำลังพลที่ไม่ถูกร้องเรียนว่าทุจริต 



๘๓ 

 

 

 
 
  ตัวชี้วัดท่ี ๑๓.๒  จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมท่ีลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม (CRS) เช่น ลอกคลอง แยกขยะ 
จัดทำปุ๋ยหมัก รณรงค์ข่ีจักรยาน ใช้กระดาษ ๒ หน้า การอนุรักษ์พลังงาน 

ด้านสังคมและชุมชน ค่า 
เป้าหมาย 
งป.๖๔ 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ  งป.๖๑ งป.๖๒ งป.๖๓ งป.๖๔ 

จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม 
ท่ีลดผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อม (CRS) 

≥ ๖  
กิจกรรม 

- ๓ ๗ ๒๓ ✓ + หมวด ๑ฯ 

ตารางที่ ๗-๑๓.๒ ผลลัพธ์ตัวชี้วัดที่ ๑๓.๒ 

สรุป  ผลลัพธ์จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมท่ีลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม (CRS)  ใน งป.๖๔ มจีำนวน ๒๓ กิจกรรม สูงกว่าค่า
เป้าหมายที่กำหนด (≥ ๖ กิจกรรม) และมีแนวโน้มสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ดังภาพ ๗.๔-๑๐ แสดงว่า ยศ.ทร.ตระหนักและให้
ความสำคัญต่อสังคม ชุมชนรอบข้าง จัดกิจกรรมท่ีลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

 
   

  ตัวชี้วัดท่ี ๑๓.๓  ร้อยละของจำนวนบุคลากรท่ีเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ต่อจำนวนบุคลากรท้ังหมด 

 

 

 

ด้านสังคมและชุมชน ค่า 
เป้าหมาย 
งป.๖๔ 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ  งป.๖๑ งป.๖๒ งป.๖๓ งป.๖๔ 

ร้อยละของจำนวนบุคลากรท่ี
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา  

≥ ร้อยละ  
๒๐ 

๑๓.๗๓ ๗.๖๔ ๔๒.๖๕ ๔๐.๒๘ ✓ - หมวด ๑ฯ 

ตารางที่ ๗-๑๓.๓ ผลลัพธ์ตัวชี้วัดที่ ๑๓.๓ 

ภาพ ๗.๔-๑๐ จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมที่ลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม (CRS) 

ภาพ ๗.๔-๙ จำนวนกิจกรรมที่สนับสนุนชุมชนและสังคม   



๘๔ 

 

 

สรุป  ผลลัพธ์ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ใน งป.๖๔ คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๒๘ สูงกว่า ค่าเป้าหมายท่ี
กำหนด (≥ ร้อยละ ๒๐) แต่มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย เนื่องจากยังการดำเนินการยังไม่เสร็จสิ้น ดังภาพ ๗.๔-๑๑ แสดงว่า ยศ.ทร.
ตระหนักและให้ความสำคัญต่อสังคม ชุมชนรอบข้าง จัดกิจกรรมจิตอาสาสนับสนุนและช่วยเหลือสังคมรอบข้างอย่างต่อเนื่อง 

 
 
๗.๕  ผลลัพธ์ด้านงบประมาณการเงิน และการเติบโต  (เชื่อมโยงหลักกับหมวด OP : กศษ.ยศ.ทร.) 
 (๑๔)  ตัวชี้วัดด้านผลการดำเนินการด้านงบประมาณ และการเงิน 
  ตัวชี้วัดท่ี ๑๔.๑ ร้อยละของจำนวนเงินท่ีเบิกจ่ายงบประมาณ ต่อจำนวนเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรท้ังหมด 

การเบิกจ่ายงบประมาณ ค่า 
เป้าหมาย 
งป.๖๔ 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ  งป.๖๑ งป.๖๒ งป.๖๓ งป.๖๔ 

ร้อยละของจำนวนเงิน
งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 

๑๐๐ ๑๐๑.๘๗ ๙๓.๕๓ ๑๐๐ ๖๑.๔๐  - กบ.ฯ 

ตารางที่ ๗-๑๔.๑ ผลลัพธ์ตัวชี้วัดที่ ๑๔.๑ 

สรุป  ผลลพัธร์้อยละของจำนวนเงินท่ีเบิกจ่ายงบประมาณ  ใน งป.๖๔ คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๔๐ (ข้อมูล ณ ๒๔ พ.ค.๖๔)   ต่ำกว่า
ค่าเป้าหมายท่ีกำหนด (ร้อยละ ๑๐๐) และมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากยังไม่เสร็จสิน้ปีงบประมาณ  ดังภาพ ๗.๕-๑ 

ามแผนท่ีกำหนด 
  ตัวชี้วัดที่ ๑๔.๒ ร้อยละของจำนวนครั้งในการจ่ายเงินให้กำลังพลที่ได้รับตามสิทธิ ถูกต้อง รวดเร็ว ต่อจำนวน
ครั้งในการจ่ายเงินให้กำลังพลท้ังหมดท่ีได้รับเงินตามสิทธิ (กง.ฯ) 

การจ่ายเงิน ค่า 
เป้าหมาย 
งป.๖๔ 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ  งป.๖๑ งป.๖๒ งป.๖๓ งป.๖๔ 

ร้อยละของจำนวนครั้งในการ
จ่ายเงินให้กำลังพลท่ีได้รับตาม
สิทธิ ถูกต้องรวดเร็ว 

≥ ๙๘ - - - ๑๐๐ ✓ + กง.ฯ 

ตารางที่ ๗-๑๔.๒ ผลลัพธ์ตัวชี้วัดที่ ๑๔.๒ 

ภาพ ๗.๕-๑  ร้อยละของจำนวน
เงินที่เบิกจ่ายงบประมาณ  

ภาพ ๗.๔-๑๑ ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่เขา้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา  



๘๕ 

 

 

สรุป  ผลลัพธร์้อยละของจำนวนครั้งในการจ่ายเงินให้กำลังพลท่ีได้รับตามสิทธิ ถูกต้อง รวดเร็ว ใน งป.๖๔ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  สูง
กว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด (≥ ร้อยละ ๙๘) ถือว่ามีแนวโน้มที่ดี เนื่องจากได้ร้อยละ ๑๐๐  ดังภาพ ๗.๕-๒    แสดงว่า ยศ.ทร.
สามารถจ่ายเงินได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว  

 
 
 (๑๕)  ตัวชี้วัดด้านการเติบโต 
  ตัวชี้วัดท่ี ๑๕.๑ ความสำเร็จ (ความก้าวหน้า) ของการจัดต้ังศูนย์สมุททานุภาพ (ร้อยละของความสำเร็จในการ
จัดต้ังศูนย์สมุททานุภาพ)  

ศูนย์สมุททานุภาพ ค่า 
เป้าหมาย 
งป.๖๔ 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ  งป.๖๑ งป.๖๒ งป.๖๓ งป.๖๔ 

ความสำเร็จ (ความก้าวหน้า) ของ
การจัดต้ังศูนย์สมุททานุภาพ 

≥ ๑๐ 
 

ยังไม่เร่ิม 
โครงการ 

๗.๙๒ ๔๐.๕๙ ๘๔.๑๖ ✓ + ศยร.ฯ 

ตารางที่ ๗-๑๕.๑ ผลลัพธ์ตัวชี้วัดที่ ๑๕.๑ 

สรุป  ผลลัพธ์ร้อยละของความสำเร็จในการจัดตั้งศูนย์สมุททานุภาพ ใน งป.๖๔ คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๑๖ สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ี
กำหนด (≥ ร้อยละ ๑๐) และมีแนวโน้มสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง  ดังภาพ ๗.๕-๓ แสดงว่า ยศ.ทร. เพิ่มขีดความสามารถของหน่วยและ
ขยายองค์กรให้เป็นองค์การชั้นนำ เตรียมความพร้อมให้สามารถแข่งขันกับองค์กรภายนอกได้ต่อไปในอนาคต  

 
 

 
๗.๖  ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการและการจัดการเครือข่ายอุปทาน (เชื่อมโยงหลักกับหมวด ๖ : กปภ.ยศ.ทร.) 
 (๑๖) ตัวชี้วัดด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการ 
  ตัวชี้วัดท่ี ๑๖.๑ ร้อยละของจำนวนตัวชี้วัดในกระบวนการหลักที่ดำเนินการบรรลุความสำเร็จ ต่อจำนวนตัวชี้วัด
ท้ังหมดในกระบวนการหลัก 

ภาพ ๗.๕-๒ ร้อยละของจำนวนครั้งในการจ่ายเงินให้กำลงัพลที่ได้รับตามสิทธิ ถูกต้อง รวดเร็ว 

ภาพ ๗.๕-๓  ความสำเร็จ (ความก้าวหน้า) ของการจัดต้ังศูนย์สมุททานุภาพ 



๘๖ 

 

 

กระบวนการหลัก (CP) ค่า 
เป้าหมาย 
งป.๖๔ 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
รวบรวม 
ข้อมูล 

 งป.๖๑ งป.๖๒ งป.๖๓ งป.๖๔ 

ร้อยละของจำนวนตัวชี้วัดในกระบวนการ
หลักที่ดำเนินการบรรล ุ

≥ ๖๐ ไม่ได้
ประเมิ

น 

๗๒.๘๓ ๙๗.๐๖ ๘๙.๑๗  - หมวด ๖ฯ 

CP1 ด้านการนำองค์กรฯ     กระบว
น 

การใหม่ 

๐    

CP2 ด้านการอนุศาสนาจารย์   ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐    
CP3 การผลิตกำลังพลต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร   ๕๓.๕๗ ๑๐๐ ๑๐๐    
      -กศษ.ฯ     (๑๐๐)    
      -รร.ชุมพลฯ     (๑๐๐)    
CP4 การพัฒนากำลังพลตามแนวทาง        
รับราชการ 

  ๗๒.๙๗ ๑๐๐ ๗๔.๓๖    

      -วทร.ฯ     (๒๐)    
      -รร.สธ.ทร.ฯ     (๑๐๐)    
      -รร.ชต.ฯ     (๑๐๐)    
      -ฝวก.ฯ     (๕๐)    
CP5 เพิ่มพูนความรู้ภาษาต่างประเทศ   ๓๓.๓๓ ๑๐๐ ๙๒.๓๑    
CP6 ฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหม 
พลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร 

  ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐    

CP7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา   ๑๐๐ ๖๖.๖๗ ๖๖.๖๗    
CP8 ศึกษาและวิจัยระดับกองทัพเรือ   ๑๐๐ ๘๓.๓๓ ๑๐๐    
CP9 ส่งกำลังบำรุงพัสดุสายยุทธศึกษา   ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐    
CP10ด้านประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์
ทหาร 

  ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐    

ตารางที่ ๗-๑๖.๑ ผลลัพธ์ตัวชี้วัดที่ ๑๖.๑ 

สรุป  ผลลัพธ์ร้อยละของจำนวนตัวชี้วัดในกระบวนการหลักที่ดำเนินการบรรลุ ใน งป.๖๔ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๑๗ สูงกว่าค่า
เป้าหมายท่ีกำหนด (≥ ร้อยละ ๖๐) แต่มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากบางกระบวนการจะสิ้นสุดเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ดังภาพ ๗.๖-๑ 
แสดงว่า การทำงานกระบวนการหลักในภาพรวม ของ ยศ.ทร. บรรลุความสำเร็จในตัวชี้วัดท่ีกำหนดเป็นส่วนใหญ่ ยกเว้น CP
๑ ท่ียังไม่มีการรายงานผลลัพธ์ ซึ่งผู้ท่ีรับผิดชอบกระบวนการต้องเร่งรัดดำเนินการให้เป็นรูปธรรม 
 



๘๗ 

 

 

 
 

 
  ตัวชี้วัดท่ี ๑๖.๒ ร้อยละของจำนวนตัวชี้วัดในกระบวนการสนับสนนุท่ีดำเนินการบรรลุความสำเร็จ ต่อจำนวน
ตัวชี้วัดท้ังหมดในกระบวนการสนับสนุน 

กระบวนการสนับสนนุ (SP) ค่า 
เป้าหมาย 
งป.๖๔ 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
รวบรวม 
ข้อมูล 

 งป.๖๑ งป.๖๒ งป.๖๓ งป.๖๔ 

ร้อยละของจำนวนตัวชี้วัดในกระบวนการ
สนับสนุนท่ีดำเนนิการบรรล ุ

≥ ๖๐ ไม่ได้
ประเมิน 

๔๑.๖๗ ๗๒.๑๓ ๘๑.๓๖ ✓ + หมวด ๖ฯ 

SP1 บริหารงานด้านกำลังพลและธุรการ   ๗๑.๔๓ ๘๕.๗๑ ๗๑.๔๓    
SP2 ตรวจสอบหลักสูตร ตัดสินผล รับรอง
การศึกษา และการประเมินวิทยฐานะ 

  ไม่มี
ข้อมูล 

๑๐๐ ๑๐๐    

SP3 ด้านงบประมาณ   ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐    
SP4 จัดซื้อ/จ้าง   ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐    
SP5 ด้านการเงิน   ไม่มี

ข้อมูล 
๑๐๐ ๑๐๐    

SP6 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ   ๓๓.๓๓ ๗๕ ๑๐๐    
     -รนภ.ฯ     (๑๐๐)    
     -ศยร.ฯ     (๑๐๐)    
SP7 พัฒนาระบบสารสนเทศ   ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐    
SP8 บริการของห้องสมุด   ไม่มี

ข้อมูล 
๗๗.๗๘ ๕๕.๕๖    

SP9 สนับสนุนและบริการของ กอง สน.   ไม่มี
ข้อมูล 

ไม่มี
ข้อมูล 

๑๐๐    

SP10 การจัดการความรู้   ๗๕ ๒๘.๕๗ ๒๘.๕๗    
ตารางที่ ๗-๑๖.๒ ผลลัพธ์ตัวชี้วัดที่ ๑๖.๒ 

สรุป  ผลลัพธร์้อยละของจำนวนตัวชี้วัดในกระบวนการสนับสนุนท่ีดำเนินการบรรลุ  ใน งป.๖๔ คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๓๖  สูงกว่า
ค่าเป้าหมายที่กำหนด (≥ ร้อยละ ๖๐) และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ดังภาพ ๗.๖-๒ แสดงว่า การทำงานกระบวนการสนับสนุนใน
ภาพรวมของ ยศ.ทร. บรรลุความสำเร็จในตัวชี้วัดท่ีกำหนด โดยท่ียังมีบางกระบวนการยังไม่เสร็จสิ้น  

ภาพ ๗.๖-๑ ร้อยละของจำนวนตัวชี้วัดในกระบวนการหลักที่ดำเนินการบรรลุ 



๘๘ 

 

 

 
 
  ตัวชี้วัดท่ี ๑๖.๓ ร้อยละของจำนวนผลงาน/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์/สื่อการสอน/บทความ/งานวิจัย ท่ีนำไปใช้เกิด
ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน หรือการเผยแพร่ข้อมูลวิทยาการทหารเรือ ต่อจำนวนผลงานฯ ท่ีมีท้ังหมด 

ผลงานท่ีนำไปใช้ประโยชน ์ ค่า 
เป้าหมาย 
งป.๖๔ 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
รวบรวม
ข้อมูล 

 งป.๖๑ งป.๖๒ งป.๖๓ งป.๖๔ 

ร้อยละของจำนวนผลงาน/นวัตกรรม/
สิ่งประดิษฐ์/สื่อการสอน/บทความ/
งานวิจัย ท่ีนำไปใช้เกิดประโยชน์ต่อการ
จัดการเรียนการสอน หรือการเผยแพร่
ข้อมูลวิทยาการทหารเรือ  

≥ ๗๐ ๑๐๐ 
(๒๐/
๒๐ 

๑๐๐ 
(๖๖/
๖๖) 

๑๐๐ 
(๙๑/
๙๑) 

๑๐๐ 
(๖๙/
๖๙) 

✓ + หมวด ๖ฯ 

ตารางที่ ๗-๑๖.๓ ผลลัพธ์ตัวชี้วัดที่ ๑๖.๒ 

สรุป  ผลลัพธร์้อยละของจำนวนผลงาน/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์/สื่อการสอน/บทความ/งานวิจัยท่ีนำไปใช้เกิดประโยชน์ต่อการ
จัดการเรียนการสอน หรือการเผยแพร่ข้อมูลวิทยาการทหารเรือ ใน งป.๖๔ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐    สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีกำหนด 
(≥ ร้อยละ ๗๐) และมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากได้ผลลัพธ์ร้อยละ ๑๐๐ ทุกปี ดังภาพ ๗.๖-๓ แสดงว่า ยศ.ทร.ส่งเสริมให้ครู/
อาจารย์/นักวิจัย นำศักยภาพของตน มาจัดทำผลงานฯ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน หรือการเผยแพร่ข้อมูล 
(แต่ 
 

 
  ตัวชี้วัดท่ี ๑๖.๔ จำนวนกระบวนการท่ีมีการปรับปรุงการทำงาน โดยการลดต้นทุนการทำงาน  
 ตัวชี้วัดท่ี ๑๖.๕ จำนวนกระบวนการท่ีมีการปรับปรุงการทำงาน โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

กระบวนการปรับปรุงการทำงาน ค่า 
เป้าหมาย 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ  งป.๖๑ งป.๖๒ งป.๖๓ งป.๖๔ 

ภาพ ๗.๖-๓ ร้อยละของจำนวน
ผลงาน/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์/
สื่อการสอน/บทความ/งานวิจัย 

ที่นำไปใช้เกิดประโยชน์ 

ภาพ ๗.๖-๒ ร้อยละของ
จำนวนตัวชี้วัดใน

กระบวนการสนับสนุนที่
ดำเนินการบรรลุ 



๘๙ 

 

 

งป.๖๔ 
๑๖.๔ จำนวนกระบวนการท่ีมีการ
ปรับปรุงการทำงาน 
โดยการลดต้นทุนการทำงาน 

≥ ๑ 
 

- ๗ ๑๙ ๒๙ ✓ + หมวด ๖ฯ 

๑๖.๕ จำนวนกระบวนการท่ีมีการ
ปรับปรุงการทำงาน  
โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

≥ ๑ 
 

- ๓๐ ๓๘ ๓๙ ✓ + หมวด ๖ฯ 

ตารางที่ ๗-๑๖.๔ ผลลัพธ์ตัวชี้วัดที่ ๑๖.๔ แลพะ ๑๖.๕ 

สรุป ผลลัพธ์จำนวนกระบวนการท่ีมีการปรับปรุงการทำงานโดยการลดต้นทุนการทำงาน ใน งป.๖๔ มีจำนวน   ๒๙ กระบวนการ  
 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด (≥ ๑กระบวนการ) และมีแนวโน้มสูงขึ้น  ส่วนผลลัพธ์จำนวนกระบวนการที่มีการปรับปรุงการ
ทำงานโดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ใน งป.๖๔ มีจำนวน ๓๙ กระบวนการ สูงกว่า      ค่าเป้าหมายท่ีกำหนด (≥ ๑ กระบวนการ) 
และมีแนวโน้มลสูงขึ้นเช่นกัน ดังภาพ ๗.๖-๔ แสดงว่า ยศ.ทร. และหน่วยต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงระบบการทำงาน  
ทำให้ลดต้นทุนประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้น และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาเอื้อต่อการปฏิบัติงาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 
รวดเร็ว และถูกต้องมากยิ่งข้ึน 

 
  ตัวชี้วัดท่ี ๑๖.๖ จำนวนวัตกรรมท่ีเกิดจากการปรับปรุงกระบวนการทำงาน 

นวัตกรรม ค่า 
เป้าหมาย 
งป.๖๓ 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ  งป.๖๑ งป.๖๒ งป.๖๓ งป.๖๔ 

จำนวนนวัตกรรมท่ีเกิดจากการ
ปรับปรุงกระบวนการ 

≥ ๔ ชิ้น - ๗ ๙ ๒๐ ✓ + 
 

หมวด ๖ฯ 

ตารางที่ ๗-๑๖.๖ ผลลัพธ์ตัวชี้วัดที่ ๑๖.๖ 

สรุป   ผลลัพธจ์ำนวนนวัตกรรมท่ีเกิดจากการปรับปรุงกระบวนการ  ใน งป.๖๔ มีจำนวน ๒๐ ชิ้น สูงกว่าค่าเป้าหมาย  ท่ีกำหนด 
(≥ ๔ ชิ้น) และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังภาพ ๗.๖-๕ แสดงว่า ยศ.ทร.ยังคงส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อนำมา
ปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งข้ึน  

ภาพ ๗.๖-๔ จำนวน
กระบวนการที่มีการ
ปรับปรุงการทำงาน 



๙๐ 

 

 

 
 
 (๑๗) ตัวชี้วัดด้านการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 
  ตัวชี้วัดท่ี ๑๗.๑ จำนวนครั้งในการทบทวน/ปรับปรุงแผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตให้ทันสมัย ครอบคลุม
บริบทขององค์การ และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน    

การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน ค่า 
เป้าหมาย 
งป.๖๔ 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ  งป.๖๑ งป.๖๒ งป.๖๓ งป.๖๔ 

จำนวนครั้งในการทบทวน/ปรับปรุง
แผนบริหารความต่อเนื่องฯ 

≥ ๑ ครั้ง ๐ ๐ ๐ ๑  + คกก.ฯ 

ตารางที่ ๗-๑๗.๑ ผลลัพธ์ตัวชี้วัดที่ ๑๗.๑ 

สรุป  ผลลัพธ์จำนวนครั้งในการทบทวน/ปรับปรุงแผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตให้ทันสมัย ครอบคลุมบริบทของ
องค์การ และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ใน งป.๖๔  มีจำนวน ๑ ครั้ง ได้ตามค่าเป้าหมายท่ีกำหนด (≥ ๑ ครั้ง) ซึ่งถือว่ามี
แนวโน้มที่ดี ดังภาพ ๗.๖-๖ โดยในแผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต ยศ.ทร. มีการเพิ่มสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-๑๙ โดยให้สถานศึกษาจัดทำกระบวนการจัดการเรียนการสอนในสภาวะวิกฤต (การแพร่ระบาดของโรคโค
วิด-๑๙) เพื่อให้พันธกิจหลักของของ ยศ.ทร. ในการจัดการศึกษา สามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์
วิกฤตเช่นไร 

 
 
   

 

ภาพ ๗.๖-๕ จำนวนนวัตกรรมที่เกิดจากการปรับปรุงกระบวนการทำงาน 

ภาพ ๗.๖-๖ จำนวนคร้ังในการทบทวน/ปรับปรุงแผนบริหารความต่อเน่ืองฯ 



๙๑ 

 

 

  ตัวชี้วัดที่ ๑๗.๒ จำนวนครั้งในการจัดอบรมหรือฝึกซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤติ หรือแผนเผชิญ
เหตุ    

การบรรเทาผลกระทบ ค่า 
เป้าหมาย 
งป.๖๔ 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ ด้านภัยพิบัติต่าง ๆ งป.๖๑ งป.๖๒ งป.๖๓ งป.๖๔ 

จำนวนครั้งในการจัดอบรมหรือ
ฝึกซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องใน
สภาวะวิกฤติ หรือแผนเผชิญเหตุ   

≥ ๑ ครั้ง ๐ ๐ ๐ ๑  + คกก.ฯ 

ตารางที่ ๗-๑๗.๒ ผลลัพธ์ตัวชี้วัดที่ ๑๗.๒ 

สรุป  ผลลัพธจ์ำนวนครั้งในการจัดอบรมหรือฝึกซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤติ หรือแผนเผชิญเหตุ      ใน งป.
๖๔ มีจำนวน ๑ ครั้ง ได้ตามค่าเป้าหมายท่ีกำหนด (≥ ๑ ครั้ง) ซึ่งถือว่ามีแนวโน้มท่ีดี ดังภาพ ๗.๖-๗  สืบเนื่องจากใน งป.๖๔ มี
การแพร่ะบาดของโรคโควิด-๑๙ จำนวน ๒ ระลอก จากสถานการณ์ดังกล่าว ทุกสถานศึกษาใน ยศ.ทร. ได้ปรับกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน/การจัดอบรม เป็นแบบออนไลน์ เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้ภารกิจหลักของ ยศ.ทร. 
สามารถดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง เปรียบเสมือน เป็นการฝึกซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต ภายใต้
สถานการณ์จริง 

 

 
 

 
  ตัวชี้วัดท่ี ๑๗.๓ จำนวนครั้งในการจัดอบรมหรือฝึกซ้อมการช่วยชีวิตแบบกู้ชีพ (CPR) 

การฝึกซ้อม CPR ค่า 
เป้าหมาย 
งป.๖๔ 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ  งป.๖๑ งป.๖๒ งป.๖๓ งป.๖๔ 

จำนวนครั้งในการจัดอบรมหรือ
ฝึกซ้อมการช่วยชีวิตแบบกู้ชีพ 
(CPR) 

≥ ๑ ครั้ง - ๑ ๐ ๕ ✓ + น.พยาบาล, 
กธก.ฯ 

ตารางที่ ๗-๑๗.๓ ผลลัพธ์ตัวชี้วัดที่ ๑๗.๓ 

สรุป  ผลลัพธ์จำนวนครั้งในการจัดอบรมหรือฝึกซ้อมการช่วยชีวิตแบบกู้ชีพ (CPR) ใน งป.๖๔ มีจำนวน ๕ ครั้ง สูงกว่าค่า
เป้าหมายที่กำหนด (≥ ๑ ครั้งและมีแนวโน้มสูงขึ้น ดังภาพ ๗.๖-๘ แสดงว่า ยศ.ทร. ให้ความสำคัญในการเตรียมพร้อมต่อ
สถานการณ์ที่คาดไม่ถึง และสร้างความพร้อมให้กำลังพลตระหนักรู้และสามารถช่วยเหลือกู้ชีพให้ผู้อื่นได้ 

ภาพ ๗.๖-๗ จำนวนคร้ังในการจัดอบรมหรือฝึกซ้อมแผนบริหารความต่อเน่ืองในสภาวะวิกฤติหรือแผนเผชญิเหตุ   



๙๒ 

 

 

 
 
 (๑๘) ตัวชี้วัดด้านการจัดการเครือข่ายอุปทาน 
 ตัวชี้วัดที่ ๑๘.๑  จำนวนกระบวนการที่นำผลประเมินความคิดเห็นของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ส่ง
มอบปัจจัย มาปรับปรุง จนทำให้ผลลัพธ์ขององค์การดำเนินงานดีข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม   

การจัดการเครือข่ายอุปทาน ค่า 
เป้าหมาย 
งป.๖๔ 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ  งป.๖๑ งป.๖๒ งป.๖๓ งป.๖๔ 

จำนวนกระบวนการท่ีนำผลประเมิน
ความคิดเห็นของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และผูส้่งมอบปัจจัย มา
ปรับปรุงฯ 

≥ ๑  
กระบวนการ 

- - - ๑๙ ✓ + หมวด ๖ฯ 

ตารางที่ ๗-๑๘.๑ ผลลัพธ์ตัวชี้วัดที่ ๑๘.๑ 

สรุป  ผลลัพธ์จำนวนกระบวนการที่นำผลประเมินความคิดเห็นของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ส่งมอบปัจจัย มา
ปรับปรุงฯ ใน งป.๖๔  มีจำนวน ๑๙ กระบวนการ สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด (≥ ๑ กระบวนการ) ซึ่งถือว่า มีแนวโน้มที่ดี  
เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดใหม่ท่ีเร่ิมดำเนินการเป็นปีแรก  ดังภาพ ๗.๖-๙  

 
 

 
 
 
 
 

ภาพ ๗.๖-๙ จำนวนกระบวนการที่นำผลประเมินความคดิเห็นของผู้รับบริการฯ มาปรับปรุง 

ภาพ ๗.๖-๘ จำนวนคร้ังในการจัดอบรมหรือฝึกซ้อมการช่วยชีวิตแบบกู้ชีพ (CPR) 



๙๓ 

 

 

สรุปผลในภาพรวม 
๑.  ใน งป.๖๔  ยศ.ทร.ได้มีการปรับปรุงตัวชี้วัดที่สำคัญและค่าเป้าหมายในหมวด ๗ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ แต่ยังคงมีตัวชี้วัดบางตัวท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์ในคู่มือการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบ
ราชการ ๔.๐  โดยมีการยกระดับคุณภาพของตัวชี้วัดที่สำคัญให้สูงขึ้น และเน้นในเรื่องการนำผลลัพธ์ที่ผ่านมา นำไปปรับปรุง
การดำเนินงาน เช่น เพิ่มตัวชี้วัด “การจัดการข้อร้องเรียน” “การสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ CEFR ตามนโยบายของ ผบ.ทร.” 
และ “การนำผลประเมินความคิดเห็นของผู้บริหาร ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้   ส่วนเสีย และผู้ส่งมอบปัจจัยมาปรับปรุง” เป็นต้น 

๒.  สำหรับตัวชี้วัดท่ีมีผลประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมายท่ีกำหนด ควรให้หน่วย/ผู้ท่ีรับผิดชอบ ควรหามาตรการแก้ไขและกำกับ
ติดตามผลดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง    

๓.  ให้หน่วย/ผู้ท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัด นำผลการวิเคราะห์ท่ีมีข้อเสนอแนะ ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเพื่อร่วมกันพัฒนา ยศ.ทร. 
ให้เป็นองค์การท่ีมีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการภาครัฐ 

๔. จากการประเมินตนเองของหมวด ๗ฯ พบว่า ผลลัพธ์การดำเนินการใน งป.๖๔ (ณ ๑ มิ.ย.๖๔) ตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๒  บรรลุตามค่าเป้าหมายที่กำหนด จำนวน ๕๗ ตัวชี้วัด จากจำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด ๖๓ ตัวชี้วัด 
คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๔๘  ไม่บรรลุตามค่าเป้าหมายที่กำหนด จำนวน  ๖ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๙.๕๒  มีแนวโน้มสูงขึ้น จำนวน 
๔๖ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๐๒ มีแนวโน้มลดลง จำนวน ๑๗ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๙๘ ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 

มิติ ตัวชี้วัด บรรลุค่า
เป้าหมาย 

แนวโน้ม
ผลลัพธ์ 

๗.๑ ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ   
(๑) ตัวชี้วัดด้านผลผลิตและการบริการตามพนัธกิจหลักของส่วนราชการ   
 ตัวชี้วัดท่ี ๑.๑ ร้อยละของจำนวนผูส้ำเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ใน

ระดับดีข้ึนไป (หลักสูตรผลิตกำลังพล นรจ.รร.ชุมพลฯ) 
✓ + 

 ตัวชี้วัดท่ี ๑.๒ ร้อยละของจำนวนของจำนวนผู้สำเร็จการฝึกอบรมท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนอยู่ในระดับดีข้ึนไป (หลักสูตรพัฒนากำลังพลของ ทร.) 

✓ + 

 ตัวชี้วัดท่ี ๑.๓ ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการอบรมศีลธรรมท่ีตอบแบบสอบถามการนำ 
หลักธรรมไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวนั 

✓ + 

 ตัวชี้วัดท่ี ๑.๔  ร้อยละของจำนวนเครื่องช่วยการศึกษาท่ีตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ✓ - 
 ตัวชี้วัดท่ี ๑.๕ ร้อยละของจำนวนผู้รับบริการด้านการประวัติศาสตร์/พิพิธภัณฑ์

ทหารเรือ 
ได้รับความรู้เพิ่มข้ึน 

✓ + 

 ตัวชี้วัดท่ี ๑.๖ จำนวนผลงานการศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และสงครามทางเรือ ✓ - 
 ตัวชี้วัดท่ี ๑.๗ ร้อยละของจำนวนสถานศึกษาท่ีได้รับการตรวจเย่ียม มีผลการดำเนินงาน 

ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามกฎกระทรวงฯ 
✓ + 

(๒) ตัวชี้วัดด้านการนำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ   
 ตัวชี้วัดท่ี ๒.๑ ร้อยละของจำนวนตัวชี้วัดท่ีสำคัญในแผนปฏิบัติราชการประจำปีท่ีบรรลุ  - 
 ตัวชี้วัดท่ี ๒.๒ จำนวนช่องทางในการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจำปี ✓ + 
 รวม ๗.๑ รวม ๙ ตัวชี้วัด ๘ ๖ 

  



๙๔ 

 

 

มิติ ตัวชี้วัด บรรลุค่า
เป้าหมาย 

แนวโน้ม
ผลลัพธ์ 

๗.๒ ผลลัพธ์ด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
(๓) ตัวชี้วัดด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย   
 ตัวชี้วัดท่ี ๓.๑ ร้อยละของจำนวนผูส้ำเร็จการศึกษาท่ีมีผลประเมินความพึงพอใจจาก

หน่วยรับบรรจุ ในระดับมากข้ึนไป (หลักสูตร นรจ.รร.ชุมพลฯ) 
✓ - 

 
 ตัวชี้วัดท่ี ๓.๒ ร้อยละของจำนวนผูส้ำเร็จการฝึกอบรมท่ีมีผลประเมินความพึงพอใจ 

จากหน่วยต้นสังกัดในระดับมากข้ึนไป (หลักสูตรพัฒนากำลังพลของ ทร.) 
✓ + 

 ตัวชี้วัดท่ี ๓.๓ ร้อยละของจำนวน นรจ.ท่ีประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียน 
การสอนในระดับมากข้ึนไป (หลักสูตร นรจ.รร.ชุมพลฯ) 

✓ + 

 ตัวชี้วัดท่ี ๓.๔ ร้อยละของจำนวนผู้เข้าการฝึกอบรมท่ีมีผลประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อ 
การจัดการเรียนการสอนในระดับมากข้ึนไป (หลักสูตรพัฒนากำลังพลของ ทร.) 

✓ + 

 ตัวชี้วัดท่ี ๓.๕ ร้อยละของจำนวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการส่งกำลัง 
บำรุงสายเครื่องช่วยการศึกษาในระดับมากข้ึนไป 

✓ + 

 ตัวชี้วัดท่ี ๓.๖ ร้อยละของจำนวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการ 
ในการจัดอบรมศีลธรรมในระดับมากข้ึนไป 

✓ + 

 ตัวชี้วัดท่ี ๓.๗ ร้อยละของจำนวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการบริการ 
ของพิพิธภัณฑ์ทหารเรือในระดับมากข้ึนไป 

✓ - 

 ตัวชี้วัดท่ี ๓.๘ ร้อยละของจำนวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการศึกษา
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ฯ ในระดับมากข้ึนไป 

✓ + 

 ตัวชี้วัดท่ี ๓.๙ ร้อยละของจำนวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการ 
ของกองประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับมากข้ึนไป 

✓ + 

(๔) ตัวชี้วัดด้านการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    
 ตัวชี้วัดท่ี ๔.๑ จำนวนครั้งในการให้ความรู้และการวิเคราะห์ทบทวนกลุ่มผู้รับบริการ 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (มว.๓) 
✓ + 

 ตัวชี้วัดท่ี ๔.๒ ร้อยละของจำนวนข้อร้องเรียนท่ีมีการจัดการแล้วเสร็จ ต่อจำนวน 
ข้อร้องเรียนท้ังหมดท่ีอยู่ในอำนาจของ ยศ.ทร. (กธก.ฯ) 

✓ + 

 ตัวชี้วัดท่ี ๔.๓ ร้อยละของจำนวนข้อร้องเรียนท่ีมีการจัดการเกี่ยวกับการคัดเลือกเข้าเป็น 
นรจ. (กศษ.ฯ) 

✓ + 

 ตัวชี้วัดท่ี ๔.๔ ร้อยละของจำนวนหน่วยใน ยศ.ทร. ท่ีนำข้อเสนอแนะนำมาปรับปรุง
แก้ไข 
 (มว.๓ รวบรวมจากทุกหน่วย) 

✓ + 

 ตัวชี้วัดท่ี ๔.๕ จำนวนเครือข่ายท่ีให้ความร่วมมือสนับสนุนการแนะแนวการศึกษา 
คัดเลือกเข้าเป็น นรจ. (กศษ.ฯ) 

✓ + 

 รวม ๗.๒ รวม ๑๔ ตัวชี้วัด ๑๔ ๑๒ 
  



๙๕ 

 

 

มิติ ตัวชี้วัด บรรลุค่า
เป้าหมาย 

แนวโน้ม
ผลลัพธ์ 

๗.๓ ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาบุคลากร   
(๕) ตัวชี้วัดด้านขีดความสามารถและอัตรากำลังบุคลากร   
 ตัวชี้วัดท่ี ๕.๑ ร้อยละของจำนวนกำลังพลท่ีได้รับการบรรจุจำแนกตามกลุ่มชัน้ยศ ✓ - 
 ตัวชี้วัดท่ี ๕.๒ ร้อยละของจำนวนกำลังพลท่ีได้รับการบรรจุจำแนกตามจำพวกงาน 

(สายวิทยาการของ ยศ.ทร.) 
✓ + 

 
 ตัวชี้วัดท่ี ๕.๓ ร้อยละของจำนวนกำลังพลของ ยศ.ทร. (น.สัญญาบัตร) ท่ีสอบภาษา 

อังกฤษผ่านเกณฑ์ CEFR ตามนโยบายของ ผบ.ทร.  
✓ + 

 ตัวชี้วัดท่ี ๕.๔ ร้อยละของจำนวนกำลังพลของ ยศ.ทร. (น.ประทวน) ท่ีสอบภาษา 
อังกฤษผ่านเกณฑ์ CEFR ตามนโยบายของ ผบ.ทร.  

✓ + 

 ตัวชี้วัดท่ี ๕.๕ จำนวนกจิกรรมท่ีมีกำลังพลของ ยศ.ทร.ท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ/
คณะทำงานหรือเข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายภายนอกในระดับชาติ/นานาชาติ 

✓ + 

(๖) ตัวชี้วัดด้านบรรยากาศการทำงาน   
 ตัวชี้วัดท่ี ๖.๑ จำนวนครั้งในการจัดกจิกรรม ๕ ส.  ✓ + 
 ตัวชี้วัดท่ี ๖.๒ ร้อยละของจำนวนผู้ท่ีได้รับการสงเคราะห์ ✓ + 
(๗) ตัวชี้วัดด้านการทำให้บุคลากรมีความผูกพัน   
 ตัวชี้วัดท่ี ๗.๑ จำนวนผู้ขอย้ายออกนอกหน่วย  - 
 ตัวชี้วัดท่ี ๗.๒ จำนวนผู้ขอย้ายเข้าหน่วย ✓ + 
 ตัวชี้วัดท่ี ๗.๓ จำนวนครั้งในการจัดกจิกรรมท่ีสร้างความผูกพนั/เสริมสร้างขวัญและ 

กำลังใจ  
✓ + 

(๘) ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาผู้นำของส่วนราชการ   
 ตัวชี้วัดท่ี ๘.๑ ร้อยละของจำนวนบุคลากรหลกัที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มพนูความรู้และ 

ประสบการณ์ตรงตามหน้าท่ี 
✓ - 

 ตัวชี้วัดท่ี ๘.๒ จำนวนครั้งในการจัดอบรม/ฝึกซ้อม/บรรยายให้ความรู้กำลังพลของ 
ยศ.ทร.  

✓ + 

 ตัวชี้วัดท่ี ๘.๓ ร้อยละของจำนวนกำลังพลของ ยศ.ทร.ท่ีเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพ 
ร่างกายประจำปี  

 - 

 ตัวชี้วัดท่ี ๘.๔ ร้อยละของจำนวนกำลังพลของ ยศ.ทร.ท่ีเข้ารับการตรวจสุขภาพ
ประจำปี  

 - 

 ตัวชี้วัดท่ี ๘.๕ ร้อยละของจำนวนกำลังพลของ ยศ.ทร.ท่ีสอบเลื่อนฐานะได้ ✓ - 
 ตัวชี้วัดท่ี ๘.๖ จำนวนผลงาน/บทความ/นวัตกรรม/งานวิจัยของครู/อาจารย์/นักวิจัย ✓ - 
 รวม ๗.๓ รวม ๑๖ ตัวชี้วัด ๑๓ ๙ 

 

 

 



๙๖ 

 

 

มิติ ตัวชี้วัด บรรลุค่า
เป้าหมาย 

แนวโน้ม
ผลลัพธ์ 

๗.๔ ผลลัพธ์ด้านการนำองค์การและการกำกับดูแล   
(๙) ตัวชี้วัดด้านการนำองค์การ   
 ตัวชี้วัดท่ี ๙.๑ ร้อยละของจำนวนวิธีการสื่อสารในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยม 

สู่การปฏิบัติในลักษณะสองทิศทาง 
✓ + 

 ตัวชี้วัดท่ี ๙.๒ ร้อยละของจำนวนกำลังพลท่ีรับรู้วิสัยทัศน์ ค่านิยม และนโยบาย  ✓ - 
 ตัวชี้วัดท่ี ๙.๓ จำนวนกจิกรรมท่ีมีการจัดทำการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน  

(After Action Review : AAR) 
✓ + 

 ตัวชี้วัดท่ี ๙.๔ ร้อยละของจำนวนข้อเสนอแนะของผูบ้ริหารระดับสูงท่ีได้นำไปปรับปรุง 
องค์การและนำไปสู่การปฏิบัติจนสำเร็จและเกิดประโยชน์ ต่อจำนวนข้อเสนอแนะของ
ผู้บริหารระดับสูงท้ังหมด 

✓ + 

 *ตัวชี้วัดท่ี ๙.๕ จำนวนรางวัลท่ีได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภายนอก  - 
(๑๐) ตัวชี้วัดด้านการกำกับดูแลองค์การ   
 ตัวชี้วัดท่ี ๑๐.๑ ร้อยละของจำนวนข้อสั่งการในมติท่ีประชุม นขต.ยศ.ทร. ท่ีถูกนำไป

ปฏิบัติ  
✓ + 

(๑๑) ตัวชี้วัดด้านกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ   
 ตัวชี้วัดท่ี ๑๑.๑ จำนวนครั้งในการทบทวน/ปรับแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้มี 

ความเหมาะสมและทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณป์ัจจุบัน 
✓ + 

(๑๒) ตัวชี้วัดด้านการประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และจริยธรรม     
 ตัวชี้วัดท่ี ๑๒.๑ ร้อยละของจำนวนกำลังพลท่ีไม่ถูกร้องเรียนว่าทุจริต ✓ + 
(๑๓) ตัวชี้วัดด้านสังคมและชุมชน   
 ตัวชี้วัดท่ี ๑๓.๑ จำนวนกจิกรรมท่ีสนับสนนุชุมชนและสังคม ✓ + 
 ตัวชี้วัดท่ี ๑๓.๒ จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมท่ีลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม (CRS) ✓ + 
 ตัวชี้วัดท่ี ๑๓.๓ ร้อยละของจำนวนบุคลากรท่ีเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ✓ - 
 รวม ๗.๔ รวม ๑๑ ตัวชี้วัด ๑๐ ๘ 
๗.๕ ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และการเติบโต   
(๑๔) ตัวชี้วัดด้านผลการดำเนนิการด้านงบประมาณ และการเงิน   
 ตัวชี้วัดท่ี ๑๔.๑ ร้อยละของจำนวนเงินท่ีเบิกจ่ายงบประมาณ  - 
 ตัวชี้วัดท่ี ๑๔.๒ ร้อยละของจำนวนครั้งในการจ่ายเงินให้กำลังพลท่ีได้รับตามสิทธิ 

ถูกต้องรวดเร็ว 
✓ + 

(๑๕) ตัวชี้วัดด้านการเติบโต   
 ตัวชี้วัดท่ี ๑๕.๑ ความสำเร็จ (ความก้าวหน้า) ของการจัดต้ังศูนย์สมุททานุภาพ  ✓ + 
 รวม ๗.๕ รวม ๓ ตัวชี้วัด ๒ ๒ 

 

 



๙๗ 

 

 

มิติ ตัวชี้วัด บรรลุค่า
เป้าหมาย 

แนวโน้ม
ผลลัพธ์ 

๗.๖ ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการและการจัดการเครือข่ายอุปทาน   
(๑๖) ตัวชี้วัดด้านประสิทธิผลและประสทิธิภาพของกระบวนการ   
 ตัวชี้วัดท่ี ๑๖.๑ ร้อยละของจำนวนตัวชี้วัดในกระบวนการหลักที่ดำเนนิการบรรลุ

ความสำเร็จ 
✓ - 

 ตัวชี้วัดท่ี ๑๖.๒ ร้อยละของจำนวนตัวชี้วัดในกระบวนการสนับสนนุท่ีดำเนินการบรรลุ 
ความสำเร็จ 

✓ + 

 ตัวชี้วัดท่ี ๑๖.๓ ร้อยละของจำนวนผลงาน/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์/สื่อการสอน/
บทความ/งานวิจัย ท่ีนำไปใช้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน หรือการ 
เผยแพร่ข้อมูลวิทยาการทหารเรือ 

✓ + 

 ตัวชี้วัดท่ี ๑๖.๔ จำนวนกระบวนการท่ีมีการปรับปรุงการทำงาน โดยการลดต้นทุน
ค่าใช้จ่าย 

✓ + 

 ตัวชี้วัดท่ี ๑๖.๕ จำนวนกระบวนการท่ีมีการปรับปรุงการทำงาน โดยการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล 

✓ + 

 ตัวชี้วัดท่ี ๑๖.๖ จำนวนวัตกรรมท่ีเกิดจากการปรับปรุงกระบวนการทำงาน ✓ + 
(๑๗) ตัวชี้วัดด้านการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน   
 ตัวชี้วัดท่ี ๑๗.๑ จำนวนครั้งในการทบทวน/ปรับปรุงแผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะ

วิกฤต ให้ทันสมัย ครอบคลุมบริบทขององค์การ และสอดคล้องกับสถานการณ์ปจัจุบนั 
(คกก.บริหารความต่อเนื่องฯ) 

✓ + 

 ตัวชี้วัดท่ี ๑๗.๒ จำนวนครั้งในการจัดอบรมหรือฝึกซอ้มแผนบริหารความต่อเนื่องใน 
สภาวะวิกฤต (คกก.บริหารความต่อเนื่องฯ) 

✓ + 

 ตัวชี้วัดท่ี ๑๗.๓ จำนวนครั้งในการจัดอบรมหรือฝึกซอ้มการช่วยชีวิตแบบกู้ชีพ (CPR)  
(น.พยาบาล) 

✓ + 

(๑๘) ตัวชี้วัดด้านการจัดการเครือข่ายอุปทาน  
ตัวชี้วัดท่ี ๑๘.๑ จำนวนกระบวนการท่ีนำผลประเมนิความคิดเห็นของผู้รับบริการ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผูส้่งมอบปัจจัย มาปรับปรุง จนทำให้ผลลัพธ์ขององค์การ 
ดำเนินงานดีข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม (มว.๖) 

✓ + 

 
มิติที่ ๗.๖ รวม ๑๐ ตัวชี้วัด ๑๐ ๙ 

 รวมทั้งหมดทุกมิติ จำนวน ๖๓ ตัวชี้วัด ๕๗ ๔๖ 
 บรรลุตามค่าเป้าหมาย (๕๗) คิดเป็นร้อยละ  ๙๐.๔๘ 
 ไมบ่รรลุตามค่าเป้าหมาย (๖) คิดเป็นร้อยละ  ๙.๕๒ 
 แนวโน้มสูงขึ้น (๔๖) คิดเป็นร้อยละ  ๗๓.๐๒ 
 แนวโน้มลดลง (๑๗) คิดเป็นร้อยละ  ๒๖.๙๘ 

ตารางที่ ๗-๑๘ ผลลัพธ์ตัวชี้วัดทั้งหมดโดยสรุป 


