




















- เป้าประสงค์ท่ี ๑ บริหารจัดการองค์กรได้ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
o ตัวชี้วัดท่ี ๑.๑ มีผลการประเมิน PMQA อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
o ตัวชี้วัดท่ี ๑.๒ ผู้ส าเร็จการศึกษา/ฝึกอบรมมีผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดีข้ึนไป  

- เป้าประสงค์ท่ี ๒ มีนโยบายการก ากับดูแลองค์กรท่ีดี 
o ตัวชี้วัดที ๒.1 ร้อยละความส าเร็จในการปฎิบัติไปตามกิจกรรม  
o ตัวชี้วัดท่ี ๒.2 ไม่มีก าลังผลถูกร้องเรียน  
o ตัวชี้วัดท่ี ๒.3 มีการอบรมจริยธรรม ศีลธรรมสัปดาห์ละ ๑ ครั้งอย่างต่อเนื่อง  
o ตัวชี้วัดท่ี ๒.4 ร้อยละความส าเร็จในการใช้งบประมาณตามแผน  

- เป้าประสงค์ท่ี ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการถวายพระเกียรติแด่สถาบันพระมหากษัตริย์ 
o ตัวชี้วัดที ๓.1 .ร้อยละความส าเร็จของการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ  

วัตถุประสงค์ท่ีเชิงยุทธศาสตร์ ๒ เพื่อพัฒนาหลักสูตรท้ังหลักสูตรผลิตก าลังพลและหลักสูตรพัฒนาก าลัง

พล หลักสูตรภาษาต่างประเทศ รวมท้ังกระบวนการเรียนการสอนของ ยศ.ทร. ให้ทันสมัย มีมาตรฐานอยู่ใน

ระดับสากล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายของ ทร. รวมท้ังหลักขีดสมรรถนะของ ทร. จนสามารถ

น าไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

- เป้าประสงค์ท่ี ๔ การศึกษาทุกระดับรองรับนโยบาย ทร. ได้รับการรับรองมาตรฐาน 

o  ตัวชี้วัดที ๔.1 ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา ตาม สมศ. อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
- เป้าประสงค์ท่ี ๕ ด ารงความต่อเนื่องขีดสมรรถนะหลักของหน่วย 

o ตัวชี้วัดที ๕.1 ร้อยละความส าเร็จในการส่งครู/อาจารย์ ศึกษาดูงาน  
- เป้าประสงค์ท่ี ๖ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเสมอ 

o  ตัวชี้วัดที ๖.1 ระดับความพึงพอใจขอทหารกองประจ าการ นรจ.ข้าราชการพลเรือน นพจ. 
พจน. นทน. และนักศึกษา ท่ีเข้ารับการศึกษา/ฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร  

o ตัวชี้วัดท่ี ๖.2 ระดับความพึงพอใจ ของผู้เข้ารับการอบรม ต่อการให้การอบรม
ภาษาต่างประเทศ ณ ศภษ.ยศ.ทร.  

o ตัวชี้วัดท่ี ๖.3  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการพิพิธภัณฑ์  

 วัตถุประสงค์ท่ีเชิงยุทธศาสตร์ ๓ เพื่อพัฒนาครูอาจารย์และนักศึกษายุทธศาสตร์ให้มีขีดสมรรถนะในการ
สอน การสร้างผลงานวิชาการให้เป็นที่แพร่หลายและได้รับการยอมรับท้ังในระดับประเทศและต่างประเทศ  

- เป้าประสงค์ท่ี ๗ บ ารุงขวัญ พัฒนาคุณภาพชีวิต มีแนวทางรับราชการ 
o ตัวชี้วัดที ๗.๑ ระดับความพึ่งพอใจของก าลังพลท่ีทีต่อสถานท่ีท างานและการจัดสวัสดิการ

ของหน่วย  
o ตัวชี้วัดท่ี ๗.๒ จ านวนบุคลากรท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป หรือได้รับการพัฒนา

ให้ศึกษาต่อระดับสูงท้ังในและต่างประเทศ  
- เป้าประสงค์ท่ี ๘ สนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์ทางทหารเรือกับชาติทางทะเลท่ีเกี่ยวข้อง 

o ตัวชี้วัดที ๘.๑ ร้อยละความส าเร็จในการเดินทางไปเยี่ยมชมกิจกรรมระหว่างประเทศ  
o ตัวชี้วัดท่ี ๘.๒ จ านวนการต้อนรับผู้แทนหน่วยงานต่างชาติอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  
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- เป้าประสงค์ท่ี ๙ มีมาตรฐานวิชาการและมีผลงานวิชาการท่ีเป็นเลิศท้ังในระดับประเทศและต่างประเทศ 

o ตัวชี้วัดที ๙.๑ ร้อยละของผลงานทางวิชาการ  
o ตัวชี้วัดท่ี ๙.๒ ร้อยละของผลการศึกษาถูกน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน  
o ตัวชี้วัดท่ี ๙.๓ ร้อยละความส าเร็จในการให้ความเห็นทางวิชาการ  

 วัตถุประสงค์ท่ีเชิงยุทธศาสตร์ ๔ เพื่อพัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอนให้ทันสมัยระดับ
แนวหน้าของประเทศ  

- เป้าประสงค์ท่ี ๑๐ การพัฒนาระบบสารสนเทศ ไปสู่ E-Leaning 

o ตัวชี้วัดที ๑๐.1 ระดับความพึงพอใจในการใช้ระบบสารสนเทศ  
o ตัวชี้วัดท่ี ๑๐.2 ระดับของการพัฒนาระบบ E-Leaning  
o ตัวชีวัดท่ี ๑๐.3 ปริมาณความก้าวหน้าเนื้อหาของหลักสูตรต่างๆท่ีเพิ่มข้ึนโดยไม่เพิ่มช่ัวโมง

การสอน  
- เป้าประสงค์ท่ี ๑๑ กระบวนการพัฒนาห้องเรียน ห้องสมุด และท่ีพักอาศัย   

o ตัวชี้วัดที ๑๑.1 จ านวนประเภทเครื่องมือ อุปกรณ์ อาคารและห้องสมุด ท่ีได้รับการปรับปรุง 
ซ่อมบ ารุงให้พร้อมปฎิบัติงานและมีความทันสมัย  

- เป้าประสงค์ท่ี ๑๒ เช่ือมโยงการเรียนรู้กับฐานประวัติศาสตร์และจิตวิญญาณวิชาชีพทหารเรือ 
o ตัวชี้วัดที 1๒.1 ความก้าวหน้าของกิจกรรมท่ีเช่ือมโยงการเรียนรู้ในฐานประวัติศาสตร์กับจิต

วิญญาณวิชาชีพ  
o ตัวชี้วัดท่ี 1๒.2 จ านวนก าลังพลท่ีมีความรู้ความเข้าใจในการเช่ือมโยงการเรียนรู้กับฐาน

ประวัติศาสตร์และจิตวัญาณวิชาชีพทหารเรือ  
 

  จากประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง ๔ ประเด็นข้างต้นรวมท้ังแผนงานและโครงการท่ีเกิดขึ้น มีกระบวนการท างาน 

(Core Process; CP) ต่างๆท่ีส่งเสริมความส าเร็จของยุทธศาสตร์ในแต่ละประเด็นและมีหน่วยขึ้นตรง ยศ.ทร. 

ท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีความเป็นมืออาชีพ มีธรรมาภิบาล  

และจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 

- CP1 กระบวนการด้านการน าองค์กรและการบริหารจัดการองค์กร สามารถด าเนินการโดยให้ผู้บังคับบัญชา

และฝ่ายอ านวยการของ ยศ.ทร. หรือให้กลุ่มนายทหารปฏิบัติการและนายทหารที่มาช่วยราชการท่ี ยศ.ทร. 

ซึ่งเคยปฏิบัติราชการใน ยศ.ทร. มาเป็นเวลานาน ท าหน้าท่ีเป็นหน่วยรับผิดชอบได้ 

- CP2 กระบวนการด้านการอนุศาสนาจารย์ มีหน่วยรับผิดชอบ คือ กอศ.ยศ.ทร. 

- CP10 กระบวนการด้านประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร มีหน่วยรับผิดชอบคือ กปศ.ยศ.ทร.   

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาส าหรับก าลังพล ทร. 

    - CP3 กระบวนการผลิตก าลังพลต่ ากว่าช้ันสัญญาบัตร มีหน่วยรับผิดชอบคือ กศษ.ยศ.ทร. รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
    - CP4 กระบวนการพัฒนาก าลังพลตามแนวทางรับราชการ มีหน่วยรับผิดชอบคือ ฝวก.ยศ.ทร. วทร. 
    ยศ.ทร. รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. รร.ชต.ยศ.ทร. และ รร.พจ.ยศ.ทร. 
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- CP5 กระบวนการเพิ่มพูนความรู้ภาษาต่างประเทศ มีหน่วยรับผิดชอบคือ ศภษ.ยศ.ทร. 
- CP6 กระบวนการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ ากว่าช้ันสัญญาบัตร มีหน่วยรับผิดชอบ 
   คือ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
- CP7 กระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษา  หน่วยรับผิดชอบ กปก.ยศ.ทร. 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรการศึกษาและวิจัยยุทธศาสตร์ทางเรือตลอดจนยุทธศาสตร์ทะเล 
     - CP3 กระบวนการผลิตก าลังพลต่ ากว่าช้ันสัญญาบัตร มีหน่วยรับผิดชอบ คือ กศษ.ยศ.ทร. และ  
  รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
      - CP4 กระบวนการพฒันาก าลังพลตามแนวทางรับราชการ มีหน่วยรับผิดชอบ คือ ฝวก.ยศ.ทร.  วทร.ยศ.ทร.  
  รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. รร.ชต.ยศ.ทร. และ รร.พจ.ยศ.ทร. 
     - CP5 กระบวนการเพิ่มพูนความรู้ภาษาต่างประเทศ มีหน่วยรับผิดชอบ คือ ศภษ.ยศ.ทร.  
     - CP8 กระบวนการพัฒนาบุคลากร การศึกษาและวิจัยระดับกองทัพเรือ  มีหน่วยรับผิดชอบ คือ ฝวก.ยศ.ทร.  
  และ ศยร.ยศ.ทร. 
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาส่ิงสนับสนุนการศึกษา 

- CP1 กระบวนการด้านการน าองค์กรและการบรหิารจัดการองค์กร สามารถด าเนินการโดยให้ผู้บังคับ  
บัญชาและฝ่ายอ านวยการของ ยศ.ทร. หรือให้กลุ่มนายทหารปฏิบัติการและนายทหารที่มาช่วยราชการ 
ท่ี ยศ.ทร. ซึ่งเคยปฏิบัติราชการใน ยศ.ทร. มาเป็นเวลานาน ท าหน้าท่ีเป็นหน่วยรับผิดชอบได้ 
      - CP9 กระบวนการส่งก าลังบ ารุงพัสดุสายยุทธศึกษา มีหน่วยรับผิดชอบคือ กบศ.ยศ.ทร. 

       สรุปความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์การบริหารงานภาครัฐของ ยศ.ทร. กับ ยุทธศาสตร์ 
การบริหารงานภาครัฐของ ทร. และนโยบาย ทร. 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีความเป็นมืออาชีพ มีธรรมาภิบาล 
และจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ  
- เป้าประสงค์ท่ี ๑ บริหารจัดการองค์กรได้ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตอบสนองเป้าหมายของ  

ทร. ข้อ ๓. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ ท้ังจากทางทะเล ตามแนวชายฝ่ังและ
พื้นท่ีรับผิดชอบของ ทร. ซึ่งมี ตัวชี้วัดระดับ ทร. คือ ร้อยละความส าเร็จในการจัดก าลังทางเรือ ทางบก ทางอากาศ 
ของ ทร. ในการวางก าลังลาดตระเวนเฝ้าตรวจหรือรับสถานการณ์ในพื้นท่ีรับผิดชอบตลอด ๒๔ ช่ัวโมง  
นอกจากนี้ยังตอบสนอง นโยบายกองทัพเรือประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้านการบริหารจัดการ ข้อ ๑ พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการของกองทัพเรือสู่ความเป็นเลิศอีกด้วย 

- เป้าประสงค์ท่ี ๒ มีการก ากับดูแลองค์กรท่ีดี ตอบสนอง เป้าหมายของ ทร. ข้อ ๓ ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัย 
จากภัยคุกความทุกรูปแบบ ท้ังจากทางทะเล ตามแนวชายฝ่ังและพื้นท่ีรับผิดชอบของ ทร. ซึ่งมี ตัวชี้วัดระดับ ทร. 
คือ ร้อยละความส าเร็จในการจัดก าลังทางเรือ ทางบก ทางอากาศ ของ ทร. ในการวางก าลังลาดตระเวนเฝ้าตรวจ
หรือรับสถานการณ์ในพื้นท่ีรับผิดชอบตลอด ๒๔ ช่ัวโมง  นอกจากนี้ยังตอบสนอง นโยบายกองทัพเรือประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ ด้านการบริหารจัดการ ข้อ ๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการของกองทัพเรือสู่ความเป็นเลิศอีกด้วย 

- เป้าประสงค์ท่ี ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการถวายพระเกียรติแด่สถาบันพระมหากษัตริย์ ตอบสนอง  
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