
ผนวก 

ครั้งที่ 3 ประจ าปี งป.64
(ข้อมูล งป.61- งป.63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64)

(ข๎อมูล ณ 16 ส.ค.64)

(ร่าง) รายงานผลการประเมินตนเอง
รายละเอียดผลลัพธ์การด าเนินการตามตวัชี้วัดที่ส าคัญใน

หมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ ของ ยศ.ทร.

ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ พ.ศ.2562



หน๎า 7.1/1

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ มีหน๎าที่อํานวยการ ประสานงาน แนะนํา กํากับการ และดําเนินการเกีย่วกับการฝึกศึกษา การสํงเสริม ความร๎ูทั่วไป การสํงกําลัง
ซํอมบํารุง และบริการพัสดุประเภทเคร่ืองชํวยการศึกษาและตํารา การอนุศาสนาจารย๑ งานประวติัศาสตร๑ และพิพิธภณัฑ๑ทหาร การศึกษาวเิคราะห๑ จัดทําและ
ประเมินยุทธศาสตร๑ และกําหนดหลักนิยมของกองทัพเรือ ตลอดจนให๎การฝึกและศึกษาวชิาการทหารเรือและวทิยาการที่เกีย่วข๎องของสถานศึกษาในบังคับบัญชา
และสถานศึกษาในกํากับ โดยมีเจ๎ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ  เป็นผ๎ูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

ทั้งนี้กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ได๎วเิคราะห๑การบริการตามพันธกิจของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ แบํงออกเป็น 7 ด๎าน ประกอบด๎วย 1) การบริการด๎าน
การผลิตกําลังพล 2) การบริการด๎านการพัฒนากําลังพล  3) การบริการด๎านการสํงกําลังบํารุงสายเคร่ืองชํวยการศึกษา  4) การบริการด๎านการอนุศาสนาจารย๑  
5) การบริการด๎านการประวติัศาสตร๑  6) การบริการด๎านการศึกษาวเิคราะห๑เกีย่วกับยุทธศาสตร๑และการสงครามทางเรือ รวมทั้งการจัดทําบทความทางวชิาการ
และการประชุมแสดงความคิดเห็นทางวชิาการ และ 7) การประกันคุณภาพการศึกษา  

ดังนั้น ข๎อกําหนดที่สําคัญที่จะทําให๎ผลผลิตและการบริการหลักของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ บรรลุตามพันธกิจได๎นั้น คือ คุณภาพของผลผลิตและ
ความพร๎อมของการให๎บริการหลักทั้งหมดของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ  รวมทั้งได๎พิจารณาผลลัพธ์ดา้นผลผลิตของนักเรยีนจ่าทหารเรือที่สําเร็จการศึกษา
จาก รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. กับคู่เทียบนักเรยีนจ่าอากาศที่ส าเร็จการศึกษาจาก รร.จอ.ยศ.ทอ. โดยมีผลลัพธท์ี่ส าคัญตามตารางและกราฟที่แสดง ดังนี้

ผนวก 

7.1

ตามเกณฑ๑การพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ พ.ศ.2562

ผลลัพธด์้านประสิทธผิลและการบรรลุพันธกิจ (เชื่อมโยงหลักกับหมวด OP : กศษ.ฯ)

รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64)



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64) หน๎า 7.1/2
ที่ คํา

เปาูหมา
ผลลัพธ๑การดําเนนิการ แนว

เปาู งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 โนม๎
หมาย ทั้งหมด ทําได๎ ร๎อยละ ทั้งหมด ทําได๎ ร๎อยละ ทั้งหมด ทําได๎ ร๎อยละ ทั้งหมด ทําได๎ ร๎อยละ +/-
งป.64

(1)* ตัวชี้วัดด้านผลผลิตและการบริการตามพันธกิจหลักของส่วนราชการ (มว.OP : กศษ.ฯ)
หน่วยปฏิบัต ิ: วทร.ฯ, รร.สธ.ทร.ฯ, รร.ชต.ฯ, รร.พจ.ฯ, รร.ชุมพลฯ, ศภษ.ฯ, ศยร.ฯ, กอศ.ฯ, กบศ.ฯ,กปศ.ฯ, กปภ.ฯ

1.1 ร๎อยละของจํานวนผ๎ูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนอยูใํน ≥ 40

(1) ระดับดีขึน้ไป ตํอจํานวนผ๎ูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด
(หลักสูตรผลิตก ำลังพล นรจ.รร.ชุมพลฯ) 431 431 100 439 438 99.77 435 428 98.39 443 441 99.55 +

คํูเทียบ : นรจ.รร.จอ.ยศ.ทอ. 397 300 75.57 382 359 93.98 404 375 92.82 456 435 95.39
1.2 ร๎อยละของจํานวนผ๎ูสําเร็จการฝึกอบรมที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนอยูใํน ≥ 40 1,808 535 29.59 2,144 780 36.38 1,658 1,199 72.32 1651 1061 64.26 +

(2) ระดับดีขึน้ไป ตํอจํานวนผ๎ูสําเร็จการฝึกอบรมทั้งหมด
(หลักสูตรพัฒนากําลังพลของ ทร.)
-หลักสูตร วทร. 89 89 100 144 140 97.22 142 142 100 141 135 95.74

-หลักสูตร สธ.ทร. 122 55 45.08 124 63 50.81 127 54 42.52 121 0.00 รอผล

-หลักสูตร อส. 52 52 100 68 67 98.53 63 59 93.65 60 60 100

-หลักสูตร นว. 30 23 76.67 30 28 93.33 30 28 93.33 30 26 86.67

-หลักสูตร กล. ไมเํปดิ 25 25 100 ไมเํปดิ #DIV/0! รอผล

-หลักสูตร ทป. 42 28 66.67 47 45 95.74 42 41 97.62 35 33 94.29 รอผล

-หลักสูตร พวช. 24 13 54.17 23 23 100 ไมเํปดิ ไมเํปดิ

-หลักสูตร พจน. 480 25 5.21 518 69 13.32 378 363 96.03 393 305 77.61

-หลักสูตร นพจ. 855 136 15.91 1,039 194 18.67 821 457 55.66 807 438 54.28

-หลักสูตร กห.พลเรือน ตํ่ากวําชั้นสัญญาบัตร 114 114 100 126 126 100 55 55 100 64 64 100

ตัวชี้วัด



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64) หน๎า 7.1/3
ที่ คํา

เปาูหมา
ผลลัพธ๑การดําเนนิการ แนว

เปาู งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 โนม๎
หมาย ทั้งหมด ทําได๎ ร๎อยละ ทั้งหมด ทําได๎ ร๎อยละ ทั้งหมด ทําได๎ ร๎อยละ ทั้งหมด ทําได๎ ร๎อยละ +/-
งป.64

1.3 ร๎อยละของจํานวนผ๎ูเขา๎รับการอบรมศีลธรรมที่ตอบแบบสอบถามการนําหลัก ≥ 70 400 376 94 480 420 87.50 200 180 90 200 183 91.50 +
ธรรมไปใช๎ประโยชน๑ในชีวิตประจําวัน ตํอจํานวนผ๎ูตอบแบบสอบถามทั้งหมด

1.4 ร๎อยละของจํานวนเคร่ืองชํวยการศึกษาที่ตรงตามความต๎องการของผ๎ูใช๎ ≥ 60 17 15 88.24 16 16 100 +
ตํอจํานวนเคร่ืองชํวยการศึกษาที่จดัหาทั้งหมด 

1.5 ร๎อยละของจํานวนผ๎ูรับบริการด๎านการประวัติศาสตร๑/พิพิธภัณฑ๑ทหารเรือ ≥ 80 103 100 97.09 86 84 97.67 +
(3)  ได๎รับความร๎ูเพิ่มขึน้ ตํอจํานวนผ๎ูรับบริการทั้งหมด (1 ต.ค.63-16 ส.ค.64)

1.6 จํานวนผลงานการศึกษาวิเคราะห๑ยทุธศาสตร๑และสงครามทางเรือ ≥ 5 10 เร่ือง 9 เร่ือง 16 เร่ือง 17 เร่ือง -
(4) หมายเหตุ ใหร๎ะบชุื่อผลงาน ชื่อเจ๎าของผลงาน วดป.และสถานที่ที่นําเสนอผลงาน

งป.64 มจี านวน 7 เรื่อง
1. บทความ "การสร๎างสันติภาพของจิ๋นซีฮํองเต๎ บนแนวคิดสันติภาพของมาเคียววิลล่ี" ของ น.ท.นาวาศักด์ิ เอิ้อทวีสัมพนัธ๑ นกัศึกษาวิเคราะห๑ยุทธศาสตร๑ กศย.ศยร.ฯ  
ตีพมิพ๑ในวารสารนาวิกาธิปตัย๑สาร ฉบบัที่ 101 (ต.ค.63-ม.ีค.64)
2. บทความ "อทิธิพลจากการฟื้นฟศิูลปวิทยาการตํอการเกดิสันติภาพและความมั่นคงของเสรีนยิมคลาสสิค" ของ น.อ.หสัไชยญ๑ มงัค่ัง รอง ผอ.กวสธ.ฝวก.ฯ  
ตีพมิพ๑ในวารสารนาวิกาธิปตัย๑สาร ฉบบัที่ 101 (ต.ค.63-ม.ีค.64)
3. บทความ "สันติภาพที่ถาวรบนการสร๎างระบบถํวงดุลอํานาจระหวํางรัฐ" ของ น.อ.หสัไชยญ๑ มงัค่ัง รอง ผอ.กวสธ.ฝวก.ฯ  ตีพมิพ๑ในวารสารนาวิกาธิปตัย๑สาร ฉบบัที่ 101  (ต.ค.63-ม.ีค.64)
4. บทความ "เหตุประการหนึ่งแหงํสันติภาพถาวร ตามหลักคิดของอมิมานเูอลคานต๑ : การวิเคราะห๑องค๑การระหวํางประเทศผํานมมุมองเสรีนยิมเชิงสถาบนั" ของ น.ท.ทวีศิลป ์คงประเสริฐ 
อจ.กวสท.ฝวก.ฯ ตีพมิพ๑ในวารสารนาวิกาธิปตัย๑สาร ฉบบัที่ 101  (ต.ค.63-ม.ีค.64)
5. บทความ "การใช๎การศึกษาเปน็เคร่ืองมอืในการสร๎างสันติภาพบนโลกที่หลากหลาย ตามแนวคิดทฤษฎสีรรสร๎างนยิม" ของ น.อ.รณยุทธ  ขวัญมงคล รอง ผอ.กปค.วทร.ฯ  
ตีพมิพ๑ในวารสารนาวิกาธิปตัย๑สาร ฉบบัที่ 101 (ต.ค.63-ม.ีค.64)
6. บทความ "มรดกทางความคิดของเจ๎าจักรวรรดิตํอการสร๎างสันติภาพโลกปจัจุบนั" ของ น.อ.หสัไชยญ๑ มงัค่ัง รอง ผอ.กวสธ.ฝวก.ฯ  ตีพมิพ๑ในวารสารนาวิกาธิปตัย๑สาร ฉบบัที่ 101  (ต.ค.63-ม.ีค.64)
7. บทความ "สันติภาพและความมั่นคงของโลกหลัง Covid-19" ของ น.อ.ดุสิต ยมจินดา ร อง ผอ.กศร.ศยร.ฯ  ตีพมิพ๑ในวารสารนาวิกาธิปตัย๑สาร ฉบบัที่ 101  (ต.ค.63-ม.ีค.64)

ตัวชี้วัด



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64) หน๎า 7.1/4
ที่ คํา

เปาูหมา
ผลลัพธ๑การดําเนนิการ แนว

เปาู งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 โนม๎
หมาย ทั้งหมด ทําได๎ ร๎อยละ ทั้งหมด ทําได๎ ร๎อยละ ทั้งหมด ทําได๎ ร๎อยละ ทั้งหมด ทําได๎ ร๎อยละ +/-
งป.64

1.7 ร๎อยละของจํานวนสถานศึกษาที่ได๎รับการตรวจเยีย่ม มีผลการดําเนินงาน ≥ 85 งดตรวจเยี่ยม 9 9 100 9 9 100 9 9 100 +
ประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามกฎกระทรวง และมีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ตํอจํานวนสถานศึกษาที่ได๎รับการตรวจเยีย่มทั้งหมด
ตัวชี้วัดด้านการน ายทุธศาสตร์ไปปฏิบัต*ิ (หมวด 2 : ศยร.ฯ)

2.1 ร๎อยละของจํานวนตัวชี้วัดที่สําคัญในแผนปฏิบัติราชการประจําปีที่บรรลุ ≥ 80 5 5 100 5 5 100 6 6 100 6 5 83.33 -

(5) ตํอจํานวนตัวชี้วัดที่สําคัญในแผนปฏิบัติราชการประจําปีทั้งหมด
หมายเหตุ ให๎ระบุชื่อตัวชี้วัดที่สําคัญในแผนฯ คําเปูาหมาย และผลลัพธ๑ที่ได๎
งป.64 มีจ านวน 6 ตัวชี้วัด บรรลุ
1. ร๎อยละของจํานวนผ๎ูสําเร็จการศึกษา/ฝึกอบรม ที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนอยูใํนระดับดีขึน้ไป P

2. ร๎อยละของจํานวนผ๎ูเขา๎รับการศึกษา ที่มีผลประเมินความพึงพอใจตํอการจดัการเรียนการสอนอยูใํนระดับดีขึน้ไป P

3. ร๎อยละของจํานวนครู/อาจารย๑/นักวิจยั ที่ได๎รับการพัฒนา P

4. ร๎อยละของจํานวนกําลังพลที่ไมํถกูร๎องเรียนวําทุจริต P

5. ร๎อยละจํานวนงบประมาณที่เบิกจาํย 

6. ร๎อยละของจํานวนผลงาน/นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ๑/ส่ือการสอออน/บทความ/งานวิจยั ที่นําไปใช๎ประโยชน๑ P

2.2 จํานวนชํองทางในการถาํยทอดแผนปฏิบัติราชการประจําปี ไปยงับุคลากร ≥ 2 4 ชํองทาง +
และหนํวยที่เกีย่วขอ๎ง
หมายเหตุ ให๎ระบุชํองทางในการถาํยทอดแผนฯ
งป.64 มีจ านวน 4 ช่องทาง
1. ประชุม นขต.ยศ.ทร.
2. หนังสือเวียน
3. เว็บไซต๑ ยศ.ทร.
4. ไลน๑กลํุมผ๎ูบริหาร

2

ตัวชี้วัด



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64)
กราฟแสดงผลลัพธต์ัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที ่7.1 ผลลัพธด์้านประสิทธผิลและการบรรลุพันธกิจ หน๎า 7.1/5

(1) ตัวชี้วัดด้านผลผลิตและการบริการตามพันธกิจหลัก
1.1 ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนอยูใ่นระดับดีขึ้นไป

(หลักสูตรผลิตก าลังพลของ ทร. : นรจ.รร.ชุมพลฯ)

ป ี61 ป ี62 ป ี63 ป ี64
ร๎อยละของจํานวนผ๎ูสําเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนอยูใํนระดับดีขึน้ไป 100.00 99.77 98.39 99.55

ร๎อยละของจํานวนผ๎ูสําเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนอยูใํนระดับดีขึน้ไป ป ี61 ป ี62 ป ี63 ป ี64
นรจ.รร.ชุมพลฯ 100.00 99.77 98.39 99.55
นจอ.รร.จอ.ฯ 75.57 93.98 92.82 95.39
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นรจ.รร.ชุมพลฯ 

1.1 ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีผลการเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
(หลักสูตรผลิตก าลังพลของ ทร. : นรจ.รร.ชุมพลฯ) 

100.00 99.77 98.39 99.55 
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ปีการศึกษา 

1.1 ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีผลการเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
(คู่เทียบ นรจ.รร.ชุมพลฯ กับ นจอ.รร.จอ.ยศ.ทอ.) 

 

นรจ.รร.ชุมพลฯ นจอ.รร.จอ.ฯ 
เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 40 

เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 40 



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64)
กราฟแสดงผลลัพธต์ัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที ่7.1 ผลลัพธด์้านประสิทธผิลและการบรรลุพันธกิจ หน๎า 7.1/6

(1) ตัวชี้วัดด้านผลผลิตและการบริการตามพันธกิจหลัก
1.2 ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนอยูใ่นระดับดีขึ้นไป

(หลักสูตรพัฒนาก าลังพลของ ทร.)

ร๎อยละของจํานวนผ๎ูสําเร็จการศึกษาที่มผีลการเรียนอยูํในระดับดีขึ้นไป งป.61 งป.62 งป.63 งป.64
-หลักสูตร วทร. 100 97.22 100 95.74
-หลักสูตร สธ.ทร. 45.08 50.81 42.52 0.00
-หลักสูตร อส. 100 98.53 93.65 100.00
-หลักสูตร นว. 76.67 93.33 93.33 86.67
-หลักสูตร กล. 0 100 0 #####
-หลักสูตร ทป. 66.67 95.74 97.62 94.29
-หลักสูตร พวช. 54.17 100 0 0.00
-หลักสูตร พจน. 5.208 13.32 96.03 77.61
-หลักสูตร นพจ. 15.91 18.67 55.66 54.28
-หลักสูตร กห.พลเรือน ตํ่ากวําชั้นสัญญาบตัร 100 100 100 100.00
รวม 29.59 36.38 72.32 64.260
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หลักสูตรพัฒนาก าลังพลของ ทร. 

1.2 ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
(หลักสูตรพัฒนาก าลังพลของ ทร.) 

งป.61 

งป.62 

งป.63 

งป.64 

เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 40 



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64)
กราฟแสดงผลลัพธต์ัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที ่7.1 ผลลัพธด์้านประสิทธผิลและการบรรลุพันธกิจ หน๎า 7.1/7

(1) ตัวชี้วัดด้านผลผลิตและการบริการตามพันธกิจหลัก
1.3 ร้อยละของจ านวนผู้เข้ารับการอบรมศีลธรรมที่ตอบแบบสอบถามการน าหลักธรรมไปใช้ประโยชน์

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64
1.3 ร้อยละของจ านวนผู้เขา้รับการอบรมศีลธรรมที่ตอบแบบสอบถามการน าหลกัธรรมไปใชป้ระโยชน์94 87.5 90 91.50
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ปีงบประมาณ 

1.3 ร้อยละของจ านวนผู้เข้ารับการอบรมศีลธรรมที่ตอบแบบสอบถามการน าหลกัธรรมไปใช้ประโยชน์ 

เป้าหมาย  ≥ ร้อยละ 70 



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64)
กราฟแสดงผลลัพธต์ัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที ่7.1 ผลลัพธด์้านประสิทธผิลและการบรรลุพันธกิจ หน๎า 7.1/8

(1) ตัวชี้วัดด้านผลผลิตและการบริการตามพันธกิจหลัก
1.4 ร้อยละของจ านวนเครือ่งช่วยการศึกษาที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64
1.4 ร้อยละของจ านวนเครือ่งช่วยการศึกษาที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 0 0 88.24 100.00

เป้าหมาย  ≥ ร้อยละ 60 
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ปีงบประมาณ 

1.4 ร้อยละของจ านวนเคร่ืองช่วยการศึกษาที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้  

เป้าหมาย  ≥ ร้อยละ 60 



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64)
กราฟแสดงผลลัพธต์ัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที ่7.1 ผลลัพธด์้านประสิทธผิลและการบรรลุพันธกิจ หน๎า 7.1/9

(1) ตัวชี้วัดด้านผลผลิตและการบริการตามพันธกิจหลัก
1.5 ร้อยละของจ านวนผู้รับบริการด้านการประวัติศาสตร/์พิพิธภัณฑ์ทหารเรือได้รับความรูเ้พ่ิมขึ้น

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64
1.5 ร้อยละของจ านวนผู้รับบริการดา้นการประวัตศิาสตร์/พิพิธภณัฑ์ทหารเรือไดร้ับความรู้เพ่ิมขึ้น0 0 97.09 97.67
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ปีงบประมาณ 

1.5 ร้อยละของจ านวนผู้รับบริการด้านการประวัติศาสตร์/พิพิธภัณฑ์ทหารเรือได้รับความรู้เพิ่มขึ้น 

เป้าหมาย  ≥ ร้อยละ 80 



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64)
กราฟแสดงผลลัพธต์ัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที ่7.1 ผลลัพธด์้านประสิทธผิลและการบรรลุพันธกิจ หน๎า 7.1/10

(1) ตัวชี้วัดด้านผลผลิตและการบริการตามพันธกิจหลัก
1.6 จ านวนผลงานการศึกษาวิเคราะห์ยทุธศาสตร์และสงครามทางเรือ

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64
1.6 จ านวนผลงานการศึกษาวิเคราะห์ยทุธศาสตร์และสงครามทางเรือ 10 9 16 17

เป้าหมาย  ≥  5 เร่ือง 
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ปีงบประมาณ 

1.6 จ านวนผลงานการศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และสงครามทางเรือ 

เป้าหมาย  ≥  5 เร่ือง 



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64)
กราฟแสดงผลลัพธต์ัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที ่7.1 ผลลัพธด์้านประสิทธผิลและการบรรลุพันธกิจ หน๎า 7.1/11

(1) ตัวชี้วัดด้านผลผลิตและการบริการตามพันธกิจหลัก
1.7 ร้อยละของจ านวนสถานศึกษาที่ได้รับการตรวจเยีย่ม มีผลการด าเนินงานได้คุณภาพตามกฎกระทรวง

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64
1.7 ร้อยละของจ านวนสถานศึกษามีผลการด าเนินงานได้คุณภาพตามกฎกระทรวง0 100 100 100
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ปีงบประมาณ 

1.7 ร้อยละของจ านวนสถานศึกษามีผลการด าเนินงานได้คุณภาพตามกฎกระทรวง 

เป้าหมาย  ≥  ร้อยละ 85 



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64) หน๎า 7.1/12

กราฟแสดงผลลัพธต์ัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที ่7.1 ผลลัพธด์้านประสิทธผิลและการบรรลุพันธกิจ
(2) ตัวชี้วัดด้านการน ายทุธศาสตร์ไปปฏิบัติ

2.1 ร้อยละของจ านวนตัวชี้วัดที่ส าคัญในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่บรรลุ 

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64
2.1 ร้อยละของจ านวนตัวชี้วัดที่ส าคัญในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่บรรลุ 100 100 100 83.33
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ปีงบประมาณ 

2.1 ร้อยละของจ านวนตัวช้ีวัดที่ส าคัญในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่บรรลุ  

เป้าหมาย  ≥  ร้อยละ 80 



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64)
หน๎า 7.1/13

กราฟแสดงผลลัพธต์ัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที ่7.1 ผลลัพธด์้านประสิทธผิลและการบรรลุพันธกิจ
(2) ตัวชี้วัดด้านการน ายทุธศาสตร์ไปปฏิบัติ

2.2 จ านวนช่องทางในการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีฯ

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64
2.2 จํานวนชํองทางในการถาํยทอดแผนปฏิบัติราชการประจําปี ไปยงับุคลากร 4.00
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2.2 จ านวนช่องทางในการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีฯ 

เป้าหมาย  ≥  2 ช่องทาง 



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64)

หมายเหตุ  ข้อมูลอ้างอิง หน๎า 7.1/14
รายละเอียดประกอบตัวชี้วัดที่ 1.6 จํานวนผลงานการศึกษาวิเคราะห๑ยทุธศาสตร๑และสงครามทางเรือ
งป.63

รายละเอียดประกอบตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละของจ านวนตัวชี้วัดที่ส าคัญในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่บรรลุ
งป.63 จ านวน 6 ตัวชี้วัด

1 ร๎อยละของจํานวนผ๎ูสําเร็จการศึกษา/ฝึกอบรม ที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนอยูใํนระดับดีขึน้ไป 

2 ร๎อยละของจํานวนผ๎ูเขา๎รับการศึกษา ที่มีผลประเมินความพึงพอใจตํอการจดัการเรียนการสอนอยูใํนระดับดีขึน้ไป 

3 ร๎อยละของจํานวนครู/อาจารย๑/นักวิจยั ที่ได๎รับการพัฒนา 

4 ร๎อยละของจํานวนกําลังพลที่ไมํถกูร๎องเรียนวําทุจริต 

5 ร๎อยละจํานวนงบประมาณที่เบิกจาํย 

6 ร๎อยละของจํานวนผลงาน/นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ๑/ส่ือการสอออน/บทความ/งานวิจยั ที่นําไปใช๎ประโยชน๑ 



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64) หน๎า 7.2/1

ผลลัพธด์้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (เชื่อมโยงหลักกับหมวด 3 : ฝวก.ฯ)

เป็นการวัดผลด๎านการให๎ความสําคัญกบัผ๎ูรับการบริการ ผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสีย จากการบริการสํวนราชการในด๎านตํางๆ ได๎แก ํความพึงพอใจ ความไมํพึงพอใจ
ความผูกพัน การเติบโตของโครงการที่มุํงเน๎นประโยชน๑แกกํลํุมผ๎ูรับบริการ การสร๎างสัมพันธ๑และความรํวมมือ

ที่ คํา
เปาูหมา

ผลลัพธ์การด าเนนิการ แนว
เปาู งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 โนม๎

หมาย ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ +/-
งป.64

3 ตัวชี้วัดด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ( มว.3 : ฝวก.ฯ)

หน่วยปฏิบัต ิ: ฝวก.ฯ, วทร.ฯ, รร.สธ.ทร.ฯ, รร.ชต.ฯ รร.พจ.ฯ, รร.ชุมพลฯ, ศภษ.ฯ, ศยร.ฯ, กปศ.ฯ, กบศ.ฯ, กอศ.ฯ, กปภ.ฯ

3.1 ร๎อยละของจํานวนผ๎ูสําเร็จการศึกษาที่มีผลประเมินความพึงพอใจจาก ≥ 70 385 350 90.91 431 390 90.49 439 439 100 435 434 99.77 -

(1) หนํวยรับบรรจ ุในระดับมากขึน้ไป ตํอจํานวนผ๎ูสําเร็จการศึกษา
ที่ได๎รับการประเมินทั้งหมด (หลักสูตร นรจ.รร.ชุมพลฯ)

3.2 ร๎อยละของจํานวนผ๎ูสําเร็จการฝึกอบรมที่มีผลประเมินความพึงพอใจ ≥ 70 918 897 97.71 1,601 1,569 98.00 700 683 97.63 404 399 98.76 +

(1) จากหนํวยต๎นสังกดัในระดับมากขึน้ไป ตํอจํานวนผ๎ูสําเร็จการฝึกอบรม
ที่ได๎รับการประเมินทั้งหมด (หลักสูตรพัฒนากําลังพลของ ทร.)
-หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ ปรับปรุงระบบ 27 27 100 33 32.4 98.18 #DIV/0! รอผล

-หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ ปรับปรุงระบบ ปรับปรุงระบบ 22 20 90.91 54 52 96.30

-หลักสูตรนายทหารอาวุโส ปรับปรุงระบบ 26 26 100 36 35 97.22 #DIV/0! รอผล

-หลักสูตรพรรคนาวิน ปรับปรุงระบบ 28 28 100 28 27 96.43 #DIV/0! รอผล

-หลักสูตรพรรคกลิน ไมเ่ปดิ 24 23 95.83 ไมเ่ปดิ #DIV/0! รอผล

-หลักสูตรพรรคทั่วไป ปรับปรุงระบบ 24 23 95.83 23 21 91.30 #DIV/0! รอผล

-หลักสูตรพรรคเพิ่มวิชา ปรับปรุงระบบ 23 23 100 ไมเ่ปดิ #DIV/0! รอผล

7.2

ตัวชี้วัด



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64) หน๎า 7.2/2

ที่ คํา
เปาูหมา

ผลลัพธ์การด าเนนิการ แนว
เปาู งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 โนม๎

หมาย ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ +/-
งป.64

-หลักสูตรพันจาํนักเรียน 409 403 98.53 473 466 98.52 261 257 98.47 298 295 98.99

-หลักสูตรนักเรียนพันจาํ 383 370 96.61 840 817 97.26 242 236 97.52 #DIV/0! รอผล

-หลักสูตรขา๎ราชการกลาโหมพลเรือนตํ่ากวําชั้นสัญญาบัตร 114 114 100 126 126 100 55 55 100 52 52 100
-หลักสูตรตําง ๆ ของศูนย๑ภาษา (พมํา) 12 10 83.33 10 10 100 ไมเ่ปดิ ไมเ่ปดิ

3.3 ร๎อยละของจํานวน นรจ.ที่ประเมินความพึงพอใจที่มีตํอการจดัการเรียน ≥ 70 982 982 100 986 986 100 995 995 100 958 958 100 +

(2) การสอนในระดับมากขึน้ไปตํอจํานวน นรจ. ที่ประเมินทั้งหมด
(หลักสูตร นรจ.รร.ชุมพลฯ)

3.4 ร๎อยละของจํานวนผ๎ูเขา๎การฝึกอบรมที่มีผลประเมินความพึงพอใจที่มีตํอ ≥ 70 1,634 1,579 96.63 2,035 1,937 95.18 991 927 93.54 1,526 1,291 84.60 +

(2) การจดัการเรียนการสอนในระดับมากขึน้ไป ตํอจํานวนผ๎ูเขา๎รับการฝึก
อบรมที่ได๎รับการประเมินทั้งหมด (หลักสูตรพัฒนากําลังพลของ ทร.)
-หลักสูตร วทร. 25 23 92.00 54 49 90.74 95 80 84.21 #DIV/0! รอผล

-หลักสูตร สธ.ทร. 39 33 84.62 91 83 91.21 59 55 93.22 121 0.00 รอผล

-หลักสูตร อส. ไมม่คีนประเมนิ ไมม่คีนประเมนิ 27 25 92.59 55 47 85.45

-หลักสูตร นว. 30 24 80.00 30 26 86.67 28 25 89.29 25 23 92.00 รอผล

-หลักสูตร กล. ไมเ่ปดิ 25 21 84.00 ไมเ่ปดิ #DIV/0! รอผล

-หลักสูตร ทป. 42 34 80.95 47 40 85.11 37 24 64.86 35 23 65.71 รอผล

-หลักสูตร พวช. 24 20 83.33 23 20 86.96 ไมเ่ปดิ ไมเ่ปดิ

ตัวชี้วัด



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64) หน๎า 7.2/3

ที่ คํา
เปาูหมา

ผลลัพธ์การด าเนนิการ แนว
เปาู งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 โนม๎

หมาย ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ +/-
งป.64

-หลักสูตร พจน. 480 467 97.29 517 501 96.91 307 299 97.39 387 378 97.67

-หลักสูตร นพจ. 855 839 98.13 1021 973 95.30 315 296 93.97 807 724 89.71

-หลักสูตร กห.พลเรือน ตํ่ากวําชั้นสัญญาบัตร 114 114 100 126 126 100 55 55 100 64 64 100
-หลักสูตรภาษาของ ศภษ.ฯ 25 25 100 101 98 97.03 68 68 100 32 32 100
(ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร) 11 11 100 11 11 100 14 14 100 11 11 100

(ภาษาอังกฤษเตรียมเขา๎ศึกษาในมหาวิทยาลัย ตปท.) ไมเ่ปดิ 4 4 100 4 4 100

(การอํานและเขยีนภาษาอังกฤษ) ไมเ่ปดิ 6 6 100 4 4 100

(ภาษาพมํา) 14 14 100 12 12 100 ไมเ่ปดิ ไมเ่ปดิ
(ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร๎อมกอํนเดินทาง) 6 5 83.33 6 6 100 5 5 100

(ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุมและนําเสนอผลงาน) 4 4 100 ไมเ่ปดิ ไมเ่ปดิ
(ภาษาอังกฤษทั่วไป) 5 4 80 4 4 100 ไมเ่ปดิ

(ภาษาอังกฤษแบบอเมริกนั) 6 6 100 6 6 100 ไมเ่ปดิ

(ภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลียน) 3 3 100 ไมเ่ปดิ 8 8 100

(ภาษาอังกฤษสําหรับขา๎ราชการ ทร.ทั่วไป) 20 19 95 22 22 100 ###### รอผล

(ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมการฝึก CART) 13 13 100 ไมเ่ปดิ ###### รอผล

(ภาษาอังกฤษสําหรับผ๎ูบริหาร) 7 7 100 ไมเ่ปดิ ไมเ่ปดิ

(ภาษาจนีระดับต๎น) 14 14 100 6 6 100 ไมเ่ปดิ

3.5 ร๎อยละของจํานวนผ๎ูตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตํอการสํงกําลัง ≥ 70 58 58 100 60 60 100 423 320 75.65 157 138 87.90 +

(3) บํารุงสายเคร่ืองชํวยการศึกษาในระดับมากขึน้ไป ตํอจํานวนผ๎ูที่ประเมิน
ทั้งหมด

ไมเ่ปดิ

อยูรํะหวาํงอบรม

ตัวชี้วัด



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64) หน๎า 7.2/4

ที่ คํา
เปาูหมา

ผลลัพธ์การด าเนนิการ แนว
เปาู งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 โนม๎

หมาย ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ +/-
งป.64

3.6 ร๎อยละของจํานวนผ๎ูตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตํอการให๎บริการ ≥ 70 400 376 94.00 480 420 87.50 200 180 90.00 200 182 91.00 +

(3) ในการจดัอบรมศีลธรรมในระดับมากขึน้ไป ตํอจํานวนผ๎ูที่ประเมินทั้งหมด

3.7 ร๎อยละของจํานวนผ๎ูตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตํอการบริการ ≥ 70 66 65 98.48 104 103 99.04 137 131 95.62 76 72 94.74 -

(3) ของพิพิธภัณฑ๑ทหารเรือในระดับมากขึน้ไป ตํอจํานวนผ๎ูที่ประเมินทั้งหมด
3.8 ร๎อยละของจํานวนผ๎ูตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตํอการศึกษา ≥ 70 7 7 100 9 9 100 10 10 100 13 13 100 +

(3) วิเคราะห๑ยทุธศาสตร๑ฯในระดับมากขึน้ไป ตํอจํานวนผ๎ูที่ประเมินทั้งหมด
3.9 ร๎อยละของจํานวนผ๎ูตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตํอการให๎บริการ ≥ 70 66 65 98.48 104 103 99.04 117 112 95.73 107 105 98.13 +

(3) ของกองประกนัคุณภาพการศึกษา ในระดับมากขึน้ไป ตํอจํานวนผ๎ูที่
ประเมินทั้งหมด

ตัวชี้วัด



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64) หน๎า 7.2/5

ที่ คํา
เปาูหมา

ผลลัพธ์การด าเนนิการ แนว
เปาู งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 โนม๎

หมาย ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ +/-
งป.64

4 ตัวชี้วัดด้านการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (มว.3 : ฝวก.ฯ)
หน่วยปฏิบัต ิ: กศษ.ฯ, กธก, ทุกหนํวย, มว.3

4.1 จํานวนคร้ังในการให๎ความร๎ูและการวิเคราะห๑ทบทวนกลํุมผ๎ูรับบริการ ≥ 1 2 คร้ัง +

และผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสีย (มว.3)
4.2 ร๎อยละของจํานวนขอ๎ร๎องเรียนที่มีการจดัการแล๎วเสร็จ ตํอจํานวน ≥ 70 1 1 100 4 3 75 2 2 100 +

ขอ๎ร๎องเรียนทั้งหมดที่อยูใํนอํานาจของ ยศ.ทร. (กธก.ฯ)
4.3 ร๎อยละของจํานวนข๎อร๎องเรียนที่มกีารจัดการเกี่ยวกบัการคัดเลือกเข๎าเปน็ นรจ. ≥ 50 0 #DIV/0! +

ตํอจํานวนขอ๎ร๎องเรียนทั้งหมดเกีย่วกบัการคัดเลือกเขา๎เป็น นรจ. (กศษ.ฯ) (ไมมํขี๎อร๎องเรียน)
4.4 ร๎อยละของจํานวนหนํวยใน ยศ.ทร. ที่นําขอ๎เสนอแนะนํามาปรับปรุงแกไ๎ข ≥ 50 1 1 100 14 14 100 +

ตํอจํานวนหนํวยทั้งหมดใน ยศ.ทร.ที่ได๎รับขอ๎เสนอแนะให๎ปรับปรุงแกไ๎ข
(มว.3 รวบรวมจากทุกหนํวย)
หมายเหตุ  ใหร๎ะบชุื่อหนวํยที่ปรับปรุง ข๎อเสนอแนะเร่ืองใด ผลปรับปรุงเปน็อยํางไร
งป.64  ม ี3+11=14 หน่วย   ศภษ.+กอศ.+กปภ.+รร.ชต.+ศยร.+วทร.+รร.สธ.+รร.ชมุพล+กหส.+กปศ.+กบศ.+รร.พจ.+กปภ.ยศ.ทร.
1. กธก.ฯ ไมมํขี๎อมลูการปรับปรุง
2. กศษ.ฯ ปรับปรุงแกไ๎ขระเบยีบ ทร.วําด๎วยการศึกษาของ ทร. พ.ศ.2530
3. กบ.ฯ ไมมํขี๎อมลูการปรับปรุง
4. กง.ฯ ไมมํขี๎อมลูการปรับปรุง
5. ฝวก.ฯ ปรับปรุงประมวลหลักสูตรเสนาธิการทหาร โดยนําข๎อมลูจากจากการวิจารณ๑หลักสูตรและประมวลการศึกษาหลักสูตร สธ.ทร. พ.ศ.2562
ของผ๎ูรับบริการและผ๎ูมสํีวนได๎สํวนเสีย มาปรับปรุงหลักสูตร อยูํระหวํางเสนอขขอนมุติั และจะเร่ิมใช๎ใน ปกีารศึกษา 2565
6. กปภ.ยศ.ทร. มกีารปรับปรุงตามข๎อเสนอแนะ จํานวน 5 ข๎อ

1) ปรับปรุงกรอบมาตรฐานการศึกษาสําหรับสถานศึกษาตามแนวทางรับราชการของ ยศ.ทร. (สถานศึกษาในสํวนการศึกษาที่หนึ่ง) พ.ศ.2561 โดยการปรับปรุงและจดัทําเป็นกรอบมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาสําหรับสถานศึกษาตามแนวทางรับราชการของ ยศ.ทร. (สถานศึกษาในสํวนการศึกษาที่หนึ่ง) พ.ศ.2564
2) ทบทวนปรับปรุงมาตรฐานวิชาชีพของนักเรียนจาํ นักเรียนดุริยางค๑ และนักเรียนชํางกรมอูํทหารเรือ พ.ศ.2556 ในการตรวจเยีย่มสถานศึกษาของ ทร.ระดับตํ่ากวําปริญญา

ตัวชี้วัด



3) การเสนอหลักสูตรนักเรียนจาํ นักเรียนดุริยางค๑ และนักเรียนชํางกรมอูํทหารเรือให๎สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารับรองหลักสูตรให๎มีคุณวุฒิเทียบเทําระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ในภาพรวม
4) ขอให๎ ยศ.ทร. เป็นเจา๎ภาพในการจดัอบรมเพิ่มพูน/พัฒนาครูผ๎ูสอนในภาพรวมทุกปีให๎แกคํรูผ๎ูสอน
5) จดัทําแนวทางการเขยีนรายงานผลการดําเนินงานให๎แกหํนํวยสนับสนุน

รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64) หน๎า 7.2/6

6. วทร.ฯ มขี๎อเสนอแนะ 4 ข๎อ
    1) ปรับปรุงอปุกรณ๑เคร่ืองชํวยการศึกษาในหอ๎งเรียน หอ๎งสัมมนา โดยนํามาจากการวิจารณ๑หลักสูตร วทร. รํุนที่ 52
    2) พฒันาแนวทางการสํงเสริมกระต๎ุน และจูงใจผ๎ูเรียน ใหศึ๎กษาแบบ Active Learning ได๎อยํางเต็มขีดความสามารถและบรรลุผลสําเร็จ โดยนํามาจาก 
       AAR การบริหารหลักสูตรป ีงป.63 โดยผ๎ูบริหารศึกษาทําการโค๎ชชิ่ง (Coaching) และเปน็ Facilitator กระต๎ุนใหเ๎กดิบรรยากาศการแลกเปล่ียนเรียนร๎ูอยํางตํอเนื่อง 
       ควบคํูกบัการสํงเสริมให ๎นศ.มสํีวนรํวม ตํอความสําเร็จในกจิกรรมการเรียนร๎ูตําง ๆ อาท ิการรํวมอภปิรายเปน็คณะกบัผ๎ูเชี่ยวชาญ (Panel Discussion)
    3) ปรับปรุงอนิเตอร๑เนต็วามเร็วสูง โดยนําข๎อเสนอแนะจากอาจารย๑และ DS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน การสืบค๎นข๎อมลู และการสํงตํอข๎อมลูได๎เร็วและเสถียรยิ่งขึ้น
       โดยติดต้ังจุดกระจายสัญญาณ Wi-Fi ของ TOT เพิ่มเติมในหอ๎งเรียน และ บก.ฯ ผํานโครงการขยายสัญญาณของ สสท.ทร. ไปยังพื่นที่ตําง ๆ ของ ทร.
4) ปรับปรุงเอกสารประกอบการเรียนการสอนในหมวดวิชาความมั่นคงของชาติ ยุทธศาสตร๑และนโยบาย และการปฏบิติัการทางทหาร
7. รร.สธ.ทร.ฯ ปรับปรุงหอ๎งเรียน นทน.สธ.ทร.สองภาษา และหอ๎งพกัผํอนหลักสูตร อส. โดยนําข๎อเสนอแนะจากการวิจารณ๑หลักสูตรและประมวลการศึกษา พ.ศ.2562
8. รร.ชต.ฯ ปรับปรุงการจัดปฐมนเิทศ โดยนําข๎อเสนอแนะจากโดยนําข๎อมลูจากจากการวิจารณ๑หลักสูตร นทน.หลักสูตร นว.รํุนที่ 71 และหลักสูตร ทป.รํุนที่ 44
9. รร.พจ.ฯ ปรับปรุงอนิเตอร๑เนต็ความเร็วสูงทั้งสองพื้นที่ โดยนําข๎อเสนอแนะของ นพจ.งป.64 มาแกไ๎ขและการเสนอใหป๎รับปรุงอปุกรณ๑การเรียนการสอนออนไลน๑ใหม๎คุีณภาพดีขึ้น
10. รร.ชุมพลฯ มขี๎อเสนอแนะ 10 ข๎อ
     1) ปรับปรุงเพิ่มชํองทางการติดตํอและประสานงานกบัผ๎ูสําเร็จการศึกษาหรือศิษย๑เกาํ นรจ.ใหห๎ลากหลายขึ้น ข๎อเสนอแนะของ สมศ. โดยจัดทําเพจของหนวํยสําหรับประชาสัมพนัธ๑กจิกรรม 
         และใช๎เปน็ชํองทางติดตํอส่ือสาร
     2) ปรับปรุงการจัดอบรมเสริมใหค๎รูมวีิธีการสอนที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อรองรับนโยบาย thailand 4.0 ข๎อเสนอแนะของ สมศ. โดยจัดอบรมการสร๎างส่ือการสอนและการใช๎งานระบบ
        Smart Learning 
     3) ปรับปรุงเพิ่มทกัษะการใช๎ภาษาองักฤษใหก๎บัผ๎ูเรียนด๎วยกจิกรรมหลากหลาย ข๎อเสนอแนะของ สมศ. โดยจัดกจิกรรม Scrabble กจิกรรมแขํงขันทดสอบคําศัพท๑เนน๎กจิกรรมรํวมกบัครูตํางชาติ 
     4) ปรับปรุง ส่ือการสอนที่ใช๎ในหอ๎งเรียนที่มกีารเคล่ือนไหวเสมอืนจริงใหม๎ากขึ้น ข๎อเสนอแนะของ สมศ. โดยนบัสนนุเคร่ืองมอืและวัสดุอปุกรณ๑จริงตามพรรคเหลํา เพื่อให ๎นรจ.ได๎ทดลอง
        ถอดประกอบโครงสร๎างและแกไ๎ขปญัหาจากวัสดุอปุกรณ๑นั้น ๆ โดยตรง
     5) ปรับปรุงการจัดทํารายงานผลการดําเนนิการงานตามแผนการสอนในแตํละวิชาเพื่อการทวนสอบผลสัมฤทธิข์องผ๎ูเรียน ข๎อเสนอแนะของ สมศ. โดยกําหนดใหม๎กีารจัดสํงบนัทกึหลังการสอน
        ในทกุรายวิชา
     6) ปรับปรุงการนําผลการประเมนิการสอนที่นกัเรียนประเมนิครูในแตํละรายวิชามาวิเคราะห๑ปรับปรุงแผนการสอนอยํางตํอเนื่อง ข๎อเสนอแนะของ สมศ. 
        โดยหลังการประเมนิการจัดการเรียนการสอนรายวิชาแล๎ว จะนําผลการประเมนิของรายวิชาที่ได๎คะแนนตํ่ากวําคําเฉล่ีย แจ๎งตํอครูผ๎ูสอนรายวิชาเพื่อใหน๎ําไปปรับปรุงใหม๎ปีระสิทธิภาพ
     7) ปรับปรุงพฒันาหอ๎งสมดุใหม๎คีวามเปน็ทนัสมยัและมชีีวิต (Living library) มกีารใช๎ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับที่รวดเร็ว ข๎อเสนอแนะของ สมศ.



        โดยศึกษาดูงานสถานศึกษาตําง ๆ เพื่อนํามาพฒันาและอยูํระหวํางจัดทําโปรแกรม ยืม-คืน
     8) ปรับปรุงการตํอยอดการสร๎างสังคมแหงํการเรียนร๎ูผํานการฝึกอบรม ที่ดําเนนิการตามมาตรฐานที่สําคัญในการนําไปใช๎ เพื่อการประกอบอาชีพหลากหลายครบถ๎วนทกุมติิ
         ข๎อเสนอแนะของ สมศ. โดยจัดการเรียนการสอนผํานระบบ Smart Learning เพื่อให ๎นรจ.สามารถทบทวนความร๎ูได๎ทกุที่ทกุเวลา

รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64) หน๎า 7.2/7

     9) ปรับปรุงการสํงเสริมสนบัสนนุในความร๎ูความสามารถของครูผ๎ูสอนอยํางเต็มกําลังในการสร๎างสังคมแหงํการเรียนร๎ูที่ทนัสมยัเปน็ปจัจุบนั ข๎อเสนอแนะของ สมศ.
         โดยจัดอบรมใหค๎รูจัดทํา Social Plat Form และระบบ Smart Learning
   10) ปรับปรุงทบทวนและวิเคราะห๑ข๎อมลูวิธีการดําเนนิงานตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อเตรียมความพร๎อมรับการประเมนิคุณภาพภายใน ประจําปกีารศึกษา 63 
         ข๎อเสนอแนะของ ยศ.ทร. (โดย กปภ.ฯ) โดยมกีารปรับกจิกรรม/โครงการใหส๎อดคล๎องและครอบคุมกบัตัวชี้วัดและตรงประเด็น
11. ศยร.ฯ ปรับปรุงโปรแกรมเคร่ืองฝึกจําลองยุทธ๑ NWS รํุนใหม ํโดยนําข๎อเสนอแนะมาจาก นทน.หลักสูตร นว. ปกีารศึกษา 2564
12. ศภษ.ฯ ปรับปรุงการเพิ่มพนูความร๎ูภาษาองักฤษผํานส่ือสารสนเทศ  โดยนําข๎อเสนอแนะของ ผ๎ูรับบริการ/ผ๎ูมสํีวนได๎สํวนเสีย มาปรับปรุง
13. กบศ.ฯ ปรับปรุง ระเบยีบกองบริการการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ วําด๎วยการปฏบิติัเกี่ยวกบัอคัคีภยั พ .ศ.2564 ชํวยทําใหก๎ารฝึกซ๎อมได๎สะดวกและรวดเร็วขึ้น
โดยนําข๎อเสนอแนะจากการประชุม นขต.ยศ.ทร.  ที่ใหท๎กุหนวํยฝึกซ๎อมดับเพลิง  
14. กปภ.ฯ มขี๎อเสนอแนะ 4 ข๎อ คือ
    1) ปรับปรุงกรอบมาตรฐานคุณภาพการศึกษาสําหรับสถานศึกษาตามแนวทางรับราชการ (สํวนการศึกษาที่หนึ่ง) พ.ศ.2561 และอนมุติัเรียบร๎อยแล๎ว เปน็ พ.ศ.2564  : มาจากข๎อเสนอแนะ
        ของ รอง จก.ยศ.ทร. (สายงานการศึกษา)
    2) เสนอ ยศ.ทร. แจ๎งให ๎กศษ.บก.ยศ.ทร. เปน็เจ๎าภาพจัดอบรมพฒันาครูผ๎ูสอนในภาพรวมทกุป ีซ่ึง ยศ.ทร.ได๎ส่ังการให ๎กศษ.ฯ รับไปดําเนนิการ : มาจากข๎อเสนอแนะของ
        แตํละสถานศึกษาที่ไปตรวจเยี่ยม และข๎อเสนอแนะจากผลการจัดสัมมนา   
    3) เสนอ ยศ.ทร. แจ๎งให ๎กศษ.บก.ยศ.ทร. เปน็ดําเนนิการเสนอขออนมุติัปรับปรุงหลักสูตร นรจ. นดย.และ นชร. ในคราวเดียวกนั ใหค๎ณะกรรมการการอาชีวศึกษารับรองหลักสูตร
       ใหม๎คุีณวุฒิเทยีบเทาํ ปว .ส/ปว.ช ซ่ึง ยศ.ทร.ได๎ส่ังการให ๎กศษ.ฯ รับไปดําเนนิการ : มาจากข๎อเสนอแนะของแตํละสถานศึกษาที่ไปตรวจเยี่ยม และข๎อเสนอแนะจากผลการจัดสัมมนา
    4) ทบทวนปรับปรุงมาตรฐานวิชาชีพของ นรจ. นดย. และ นชร. พ.ศ.2556 อยูํระหวํางดําเนนิการ  : มาจากข๎อเสนอแนะของ รอง จก.ยศ.ทร. (สายงานการศึกษา)
15. กปศ.ฯ มขี๎อเสนอแนะ 2 ข๎อ คือ
     1) สร๎างความเข๎าใจแกกํําลังพลของ กปศ.ฯ ในการใหบ๎ริการ ไมคํวรแสดงความคิดเหน็หรือวิจารณ๑เกี่ยวกบัการเมอืง มาจากข๎อเสนอแนะของ รอง เสธ .ยศ.ทร.
     2) จัดทําโครงการปรับปรุงอาคารพพิธิภณัฑ๑ทหารเรือ จว.สมทุรปราการ (อยูํระหวํางเสนอขอ งป.) มาจากข๎อเสนอแนะของ รอง เสธ.ยศ.ทร.
16. กอศ.ฯ ปรับปรุงการกําหนดหวัข๎ออบรมศีลธรรมใหน๎าํสนใจยิ่งขึ้น โดยนําข๎อเสนอแนะจากกําลังพลของ นขต.ทร.ที่เข๎ารับการอบรมศีลธรรม
17. สน.รนภ.ฯ ไมมํขี๎อมลูการปรับปรุง
18. กหส.ฯ ปรับย๎ายฐานข๎อมลูโปรแกรม Mil-lib จาก สสท.ทร. มาติดต้ังที่หอ๎งกรรมวิธีข๎อมลู กบศ.ยศ.ทร. ตามข๎อเสนอแนะของคณะกรรมการ ยศ.ทร.
19. กอง สน.ฯ ไมมํขี๎อมลูการปรับปรุง



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64) หน๎า 7.2/8

ที่ คํา
เปาูหมา

ผลลัพธ์การด าเนนิการ แนว
เปาู งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 โนม๎

หมาย ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ +/-
งป.64

4.5 จํานวนเครือขาํยที่ให๎ความรํวมมือสนับสนุนการแนะแนวการศึกษา ≥ 3 5 เครือขําย +
คัดเลือกเขา๎เป็น นรจ. (กศษ.ฯ)
หมายเหตุ  ให๎ระบุชื่อเครือขาํยที่ให๎ความรํวมมือ
1. สน.พื้นที่เขตมัธยมศึกษา
2. โรงเรียนรัฐบาล
3. โรงเรียนเอกชน
4. สน.สํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
5. หนํวยขึน้ตรงใน ทร.

ตัวชี้วัด



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64)

กราฟแสดงผลลัพธต์ัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที ่7.2 ผลลัพธด์้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน๎า 7.2/9
(3) ตัวชี้วัดด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.1 ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลประเมินความพึงพอใจจากหน่วยรับบรรจุ
(หลักสูตรผลิตก าลังพลของ ทร. : นรจ.รร.ชุมพลฯ)

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64

3.1 ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มผีลประเมนิความพึงพอใจจากหน่วยรับบรรจุ90.91 90.49 100.00 99.77
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หลักสูตร นรจ.รร.ชุมพลฯ 

3.1 ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีผลประเมินความพึงพอใจจากหน่วยรับบรรจุ (หลักสูตร นรจ.) 

เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 70 



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64)
กราฟแสดงผลลัพธต์ัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที ่7.2 ผลลัพธด์้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน๎า 7.2/10

(3) ตัวชี้วัดด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.2 ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลประเมินความพึงพอใจจากหน่วยต้นสังกัด

(หลักสูตรพัฒนาก าลังพลของ ทร.)

3.2 ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มผีลประเมนิความพึงพอใจจากหน่วยตน้สงักัดงป.61 งป.62 งป.63 งป.64
-หลักสูตรวิทยาลัยการทพัเรือ 92.00 90.74 98.18 #DIV/0!
-หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ 84.62 91.21 90.91 96.30
-หลักสูตรนายทหารอาวุโส 0.00 0.00 97.22 #DIV/0!
-หลักสูตรพรรคนาวิน 80.00 86.67 96.43 #DIV/0!
-หลักสูตรพรรคกลิน 0.00 84.00 0.00 #DIV/0!
-หลักสูตรพรรคทั่วไป 80.95 85.11 91.30 #DIV/0!
-หลักสูตรพรรคเพิ่มวิชา 83.33 86.96 0.00 #DIV/0!
-หลักสูตรพนัจํานกัเรียน 97.29 96.91 98.47 97.67
-หลักสูตรนกัเรียนพนัจํา 98.13 95.30 97.52 89.71
-หลักสูตรข๎าราชการกลาโหมพลเรือนตํ่ากวําชั้นสัญญาบตัร 100.00 100.00 100.00 100.00
-หลักสูตรตําง ๆ ของศูนย๑ภาษา 100.00 97.03 0.00 100.00

รวมทกุหลกัสตูร 97.71 98.00 97.63 98.76
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หลักสูตรพัฒนาก าลังพลของ ทร. 

3.2 ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีผลประเมินความพึงพอใจจากหน่วยต้นสังกดั (หลักสูตรพัฒนาก าลังพล ทร.) 

งป.61 

งป.62 

งป.63 

งป.64 

เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 70 



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64)

กราฟแสดงผลลัพธต์ัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที ่7.2 ผลลัพธด์้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน๎า 7.2/11

(3) ตัวชี้วัดด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.3 ร้อยละของจ านวน นรจ.ที่ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับมากขึ้นไป

(หลักสูตรผลิตก าลังพลของ ทร. : นรจ.รร.ชุมพลฯ)

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64
3.3 ร๎อยละของจํานวน นรจ.ที่ประเมนิความพงึพอใจที่มตํีอการจัดการเรียนการสอน
ในระดับมากขึ้นไป

100 100 100 100

หลักสูตรพัฒนาก าลังพลของ ทร. 
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หลักสูตร นรจ.รร.ชุมพลฯ 

3.3 ร้อยละของจ านวน นรจ.ที่ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับมากขึ้นไป 

เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 70 



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64)
กราฟแสดงผลลัพธต์ัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที ่7.2 ผลลัพธด์้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน๎า 7.2/12

(3) ตัวชี้วัดด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.4 ร้อยละของจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับมากขึ้นไป

(หลักสูตรพัฒนาก าลังพลของ ทร.)

3.4 ร้อยละของจ านวนผู้เขา้รับการฝึกอบรมที่ประเมนิความพึงพอใจที่มตีอ่การจดัการเรียนการสอนในระดบัมากขึ้นไปงป.61 งป.62 งป.63 งป.64
-หลักสูตรวิทยาลัยการทพัเรือ 92.00 90.74 84.21 #DIV/0!
-หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ 84.62 91.21 93.22 0.00
-หลักสูตรนายทหารอาวุโส 0.00 0.00 92.59 85.45
-หลักสูตรพรรคนาวิน 80.00 86.67 89.29 92.00
-หลักสูตรพรรคกลิน 0.00 84.00 0.00 #DIV/0!
-หลักสูตรพรรคทั่วไป 80.95 85.11 64.86 65.71
-หลักสูตรพรรคเพิ่มวิชา 83.33 86.96 0.00 0.00
-หลักสูตรพนัจํานกัเรียน 97.29 96.91 97.39 97.67
-หลักสูตรนกัเรียนพนัจํา 98.13 95.30 93.97 89.71
-หลักสูตรข๎าราชการกลาโหมพลเรือนตํ่ากวําชั้นสัญญาบตัร 100.00 100.00 100.00 100.00
-หลักสูตรตําง ๆ ของศูนย๑ภาษา 100.00 97.03 100.00 100.00

รวมทกุหลกัสตูร 96.63 95.18 93.54 84.60
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หลักสูตรพัฒนาก าลังพลของ ทร. 

3.4 ร้อยละของจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่ีประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับมากขึ้นไป 

งป.61 

งป.62 

งป.63 

งป.64 

เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 70 



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64)

กราฟแสดงผลลัพธต์ัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที ่7.2 ผลลัพธด์้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน๎า 7.2/13

(3) ตัวชี้วัดด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.5 ร้อยละของจ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการส่งก าลังบ ารุงสายเครือ่งช่วยการศึกษาในระดับมากขึ้นไป

3.6 ร้อยละของจ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการอบรมศีลธรรมในระดับมากขึ้นไป

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64
3.5 ร๎อยละของจํานวนผ๎ูตอบแบบประเมนิความพงึพอใจที่มตํีอการสํงกําลังบํารุง
สายเคร่ืองชํวยการศึกษา

100 100 75.65 87.90

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64
3.6 ร๎อยละของจํานวนผ๎ูตอบแบบประเมนิความพงึพอใจที่มตํีอการใหบ๎ริการอบรม
ศีลธรรมในระดับมากขึ้นไป
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3.5 ร้อยละของจ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ 
การส่งก าลังบ ารุงสายเครื่องช่วยการศึกษาในระดับมากขึ้นไป 

หลักสูตรพัฒนาก าลังพลของ ทร. 

เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 70 

เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 70 
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3.6 ร้อยละของจ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการ
ใหบ้ริการอบรมศีลธรรมในระดับมากขึ้นไป 

เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 70 



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64)

กราฟแสดงผลลัพธต์ัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที ่7.2 ผลลัพธด์้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน๎า 7.2/14

(3) ตัวชี้วัดด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.7 ร้อยละของจ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการบริการของพิพิธภัณฑ์ทหารเรือในระดับมากขึ้นไป

3.8 ร้อยละของจ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการศึกษาวิเคราะห์ยทุธศาสตรใ์นระดับมากขึ้นไป

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64
3.7 ร๎อยละของจํานวนผ๎ูตอบแบบประเมนิความพงึพอใจที่มตํีอการบริการของ
พพิธิภณัฑ๑ทหารเรือในระดับมากขึ้นไป

98.48 99.04 95.62 94.74
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3.8 ร๎อยละของจํานวนผ๎ูตอบแบบประเมนิความพงึพอใจที่มตํีอการศึกษาวิเคราะห๑
ยุทธศาสตร๑ในระดับมากขึ้นไป
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3.8 ร้อยละของจ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการศึกษา
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ในระดับมากขึ้นไป 

เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 70 

เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 70 
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3.7 ร้อยละของจ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการบริการ
ของพิพิธภัณฑ์ทหารเรือในระดับมากขึ้นไป 

เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 70 



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64)
กราฟแสดงผลลัพธต์ัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที ่7.2 ผลลัพธด์้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน๎า 7.2/15

(3) ตัวชี้วัดด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.9 ร้อยละของจ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการบริการของกองประกันคุณภาพการศึกษาในระดับมากขึ้นไป

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64
3.9 ร๎อยละของจํานวนผ๎ูตอบแบบประเมนิความพงึพอใจที่มตํีอการบริการของกอง
ประกนัคุณภาพการศึกษาในระดับมากขึ้นไป
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3.9 ร้อยละของจ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการบริการของ 
กองประกันคุณภาพการศึกษาในระดับมากขึ้นไป 

เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 70 



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64)

กราฟแสดงผลลัพธต์ัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที ่7.2 ผลลัพธด์้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน๎า 7.2/16

(4) ตัวชี้วัดด้านการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4.1 จ านวนครัง้ในการให้ความรูแ้ละการวิเคราะห์ทบทวนกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4.1 จํานวนคร้ังในการให๎ความร๎ูและการวเิคราะห๑ทบทวนกลํุมผ๎ูรับบริการและผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสีย งป.61 งป.62 งป.63 งป.64

จํานวนคร้ังในการให๎ความร๎ูและการวิเคราะห๑ทบทวนกลํุมผ๎ูรับบริการ 2
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4.1 จ านวนครั้งในการให้ความรู้และการวิเคราะห์ทบทวนกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เป้าหมาย ≥ 1 ครั้ง 



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64)

กราฟแสดงผลลัพธต์ัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที ่7.2 ผลลัพธด์้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน๎า 7.2/17

(4) ตัวชี้วัดด้านการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4.2 ร้อยละของจ านวนข้อร้องเรียนที่มีการจัดการแล้วเสร็จ

4.3 ร้อยละของจ านวนข้อร้องเรียนที่มีการจัดการเก่ียวกับการคัดเลือกเข้าเป็น นรจ.

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64

4.2 ร้อยละของจ านวนขอ้ร้องเรียนที่มกีารจดัการแลว้เสร็จ 0.00 100.00 75.00 100.00

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64
4.3 รอ้ยละของจ านวนข้อรอ้งเรยีนทีม่ีการจัดการเก่ียวกับการคัดเลือกเข้าเป็น นรจ. 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
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4.2 ร้อยละของจ านวนข้อร้องเรียนที่มีการจัดการแล้วเสร็จ 

เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 70 
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4.3 ร้อยละของจ านวนข้อร้องเรียนที่มีการจัดการเกี่ยวกับการคัดเลือกเข้าเป็น 
นรจ. 

เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 50 



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64)

กราฟแสดงผลลัพธต์ัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที ่7.2 ผลลัพธด์้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน๎า 7.2/18
(4) ตัวชี้วัดด้านการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4.4 ร้อยละของจ านวนหน่วยใน ยศ.ทร. ที่น าข้อเสนอแนะน ามาปรับปรุงแก้ไข

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64
4.4 รอ้ยละของจ านวนหน่วยทีน่ าข้อเสนอแนะน ามาปรบัปรงุแก้ไข 0.00 0.00 100.00 100.00
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4.4 ร้อยละของจ านวนหน่วยที่น าข้อเสนอแนะน ามาปรับปรุงแก้ไข 

เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 50 



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64)
กราฟแสดงผลลัพธต์ัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที ่7.2 ผลลัพธด์้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน๎า 7.2/19

(4) ตัวชี้วัดด้านการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4.5 จ านวนเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนการแนะแนวการศึกษาเข้าเป็น นรจ.

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64
4.5 จ านวนเครอืข่ายทีใ่ห้ความรว่มมือสนับสนุนการแนะแนวการศึกษาเข้าเป็น นรจ. 0 0 0 5
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4.5 จ านวนเครือข่ายท่ีให้ความร่วมมือสนับสนุนการแนะแนวการศึกษาเข้าเป็น นรจ. 

เป้าหมาย ≥ 3 เครือข่าย 



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64)
หน๎า 7.2/20

หมายเหตุ  ข้อมูลอ้างอิง
รายละเอียดประกอบตัวชี้วัดที่ 4.1 จ านวนครัง้ในการให้ความรูแ้ละวิเคราะห์ทบทวนกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
งป.63 -

รายละเอียดประกอบตัวชี้วัดที่ 4.4 ร้อยละของจ านวนหน่วยใน ยศ.ทร. ที่น าข้อเสนอแนะน ามาปรับปรุงแก้ไข
งป.63 จํานวน 1 หนํวย

1 รร.พจ.ฯ ปรับปรุงแอร๑ห๎องเรียนรวม โดยนําขอ๎เสนอแนะของ พจน.งป.63 มาแกไ๎ข
และปรับปรุงการรับประทานอาหารในห๎วงโควิด-19 จากการนั่งกลํุม เป็นบุฟเฟต๑และเว๎นระยะหํางจากโต๏ะละ 8 นาย เหลือ 4 นาย ทั้งสองพื้นที่ โดยนําขอ๎เสนอแนะของ นพจ.งป.64 มาแกไ๎ข

รายละเอียดประกอบตัวชี้วัดที่ 4.5 จ านวนเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนการแนะแนวการศึกษา
งป.63 -



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64) หน๎า 7.3/1

การบรรลุผลลัพธต์ามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร (เชื่อมโยงหลักกับหมวด 5  : กธก.ฯ)

เป็นการวัดความสําเร็จของการดําเนินการด๎านการบริหารบุคคล การพัฒนา และการสร๎างการมีสํวนรํวมของบุคลากรของสํวนราชการ เพื่อให๎มีสมรรถนะสูง
ที่ คํา

เปาูหมา
ผลลัพธ์การด าเนนิการ แนว

เปาู งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 โนม๎
หมาย ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ +/-
งป.64

5 ตัวชี้วัดด้านขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร (มว.5 : กธก.ฯ)
หน่วยปฏิบัต ิ: กธก.ฯ, ทุกหนํวย, นกร.ฯ, รร.ชุมพลฯ

5.1 ร๎อยละของจํานวนกําลังพลที่ได๎รับการบรรจจุําแนกตามกลํุมชั้นยศ ≥ 60 6,258 3,278 52.38 3,222 3,938 122.22 1,548 1,831 118.28 1,491 1,665 111.67 -
ตํอจํานวนอัตรากําลังพลทั้งหมด (กธก.ฯ)
พล.ร.ท. 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100

พล.ร.ต. 7 7 100 7 7 100 7 7 100 7 7 100

น.อ.พิเศษ 36 36 100 35 37 105.71 35 37 105.71 35 39 111.43

น.อ. 91 74 81.32 77 75 97.40 63 79 125.40 70 76 108.57

น.ท. 134 112 83.58 111 126 113.51 103 125 121.36 104 107 102.88

น.ต. 163 101 61.96 132 70 53.03 104 67 64.42 98 61 62.24

ร.ต.-ร.อ. 361 295 81.72 230 216 93.91 180 150 83.33 177 216 122.03

พ.จ.อ.พิเศษ 507 406 80.08 282 267 94.68 20 16 80.00 24 22 91.67

พ.จ.อ. 885 320 36.16 353 233 66.01 243 245 100.82 243 235 96.71

จ.ต.-จ.อ. 385 40 10.39 154 863 560.39 219 239 109.13 219 219 100.00

ลูกจา๎ง/พนักงานราชการ 559 247 44.19 229 74 32.31 419 188 44.87 229 72 31.44

พลทหาร 3,129 1,639 52.38 1,611 1,969 122.22 154 677 439.61 284 610 214.79

7.3

ตัวชี้วัด



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64) หน๎า 7.3/2

ที่ คํา
เปาูหมา

ผลลัพธ์การด าเนนิการ แนว
เปาู งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 โนม๎

หมาย ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ +/-
งป.64

5.2 ร๎อยละของจํานวนกําลังพลที่ได๎รับการบรรจจุําแนกตามจําพวกงาน ≥ 60 82 82 100 82 82 100 82 87 106.10 161 174 108.07 +

(สายวทิยาการของ ยศ.ทร.) ตํอจํานวนอัตรากําลังพลสายวทิยาการของ 
ยศ.ทร.) ทั้งหมดของ ยศ.ทร. ทั้งหมด (กธก.ฯ)
น.อ.พิเศษ 3 1 33.33 3 1 33.33 3 2 66.67 6 23 383.33

น.อ. 9 21 233.33 9 22 244.44 9 25 277.78 14 37 264.29

น.ท. 21 29 138.10 21 27 128.57 21 26 123.81 40 57 142.50

น.ต. 35 8 22.86 35 8 22.86 35 6 17.14 63 14 22.22

ร.ต. - ร.อ. 14 23 164.29 14 24 171.43 14 28 200.00 38 43 113.16

5.3 ร๎อยละของจํานวนกําลังพลของ ยศ.ทร. (น.สัญญาบัตร) ที่สอบภาษา ≥ 50 751 660 87.88 +
อังกฤษผํานเกณฑ๑ CEFR ตามนโยบายของ ผบ.ทร. ตํอจํานวนกําลังพล
ของ ยศ.ทร. (น.สัญญาบัตร) ที่เขา๎สอบทั้งหมด  (กธก.ฯ)

5.4 ร๎อยละของจํานวนกําลังพลของ ยศ.ทร. (น.ประทวน) ที่สอบภาษา ≥ 50 375 375 100 +
อังกฤษผํานเกณฑ๑ CEFR ตามนโยบายของ ผบ.ทร. ตํอจํานวนกําลังพล
ของ ยศ.ทร. (น.ประทวน) ที่เขา๎สอบทั้งหมด  (กธก.ฯ)

ตัวชี้วัด



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64) หน๎า 7.3/3

ที่ คํา
เปาูหมา

ผลลัพธ์การด าเนนิการ แนว
เปาู งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 โนม๎

หมาย ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ +/-
งป.64

5.5 จํานวนกจิกรรมที่มีกําลังพลของ ยศ.ทร.ที่ได๎รับการแตํงต้ังเป็นกรรมการ/
คณะทํางาน

≥ 3 3 กจิกรรม 4 กจิกรรม 8 กจิกรรม 25 กจิกรรม +
(4) หรือเขา๎รํวมกจิกรรมกบัเครือขาํยภายนอกในระดับชาติ/นานาชาติ

(ทุกหนํวย)
-จํานวนกจิกรรมที่มีบุคลากรของ ฝวก.ฯ เขา๎รํวมกจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม 1 กจิกรรม 2 กจิกรรม

-จํานวนกจิกรรมที่มีบุคลากรของ ศยร.ฯ เขา๎รํวมกจิกรรม 3 กจิกรรม 3 กจิกรรม 2 กจิกรรม 7 กจิกรรม

-จํานวนกจิกรรมที่มีบุคลากรของ วทร.ฯ เขา๎รํวมกจิกรรม 8 กจิกรรม

-จํานวนกจิกรรมที่มีบุคลากรของ รร.ชุมพลฯ เขา๎รํวมกจิกรรม กจิกรรม 1 กจิกรรม 5 กจิกรรม 7 กจิกรรม

-จํานวนกจิกรรมที่มีบุคลากรของหนํวยอื่นๆ ใน ยศ.ทร. เขา๎รํวมกจิกรรม 1 กจิกรรม

หมายเหตุ ให๎ระบุชื่อกจิกรรม ชื่อบุคลากร วดป.และสถานที่ที่เขา๎รํวมกจิกรรม
งป.64 รวม 7+12 = 19 กิจกรรม   สน.1+ รร.ชมุพล3+วทร.8
ฝวก.ฯ ม ี2 กิจกรรม
1. น.อ.ยุทธนา อกัษรศรี   รอง หน.ฝวก.ฯ เปน็กรรมการสมาคมกฬีาแขํงเรือใบแหงํประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ๑ ณ  26 พ.ค.63
2. กรรมการและอาจารย๑ประจําหลักสูตรบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ๑  ณ 9 ส.ค.61
หน.ฝวก.ฯ, รอง ผบ.รร.สธ.ทร.ฯ, รอง หน.ฝวก.ฯ, รอง เศธ.ยศ.ทร.ฯ, ผอ.กศษ.ฯ ผอ.กวมศ.ฝวก.ฯ, รอง ผอ.กวสธ.ฝวก.ฯ เปน็กรรมการ
น.อ.หญิง อรัญญา ศรียัพ (ฝวก.ฯ) , น.อ.หสัไชยญ๑ มั่งค่ัง (ศยร.ฯ) เปน็อาจารย๑
วทร.ฯ ม ี8 กิจกรรม
1. พ.ร.ต.พเิศษ ขันแข็ง ผบ.วทร.ฯ เปน็คณะกรรมการระดับปฏบิติัการในคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา
2. น.อ.หตัถกรนนัท๑ ศิริธนพรพชัร๑ รอง ผบ.วทร.ฯ เข๎ารํวมประชุมกบัคณะกรรมการระดับปฏบิติัการในคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา คร้ังที่ 1 เมื่อ 3 มี.ค.64
ณ หอ๎ง 432 ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค๑ สปท.
3. น.อ.หญิง สุณิสา วัลยะเพช็ร๑ อนก.วทร.ฯ เข๎ารํวมประชุมกลํุมยํอย คร้ังที่ 1 ด๎านระบบการศึกษาของกองทพั กบัคณะอนกุรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา
เร่ือง "การศึกษาของกองทพัรองรับศตวรรษที่ 21" เมื่อ 26 ม.ีค.64 ณ หอ๎งประชุมคณะกรรมาธิการ (สว.) หมายเลข 411 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

ตัวชี้วัด



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64) หน๎า 7.3/4

4. น.อ.พรีะพล ใบกว๎าง ผอ.กศษ.วทร.ฯ เข๎ารํวมประชุมเชิงปฏบิติัการจัดทําภาพอนาคต หวัข๎อ "การศึกษาของกองทพัไทยต๎องเปล่ียนแปลงไปในรูปแบบใดในป ีคศ.2040"
เมื่อ 5-8 เม.ย.64 ณ ศูนย๑ศึกษายุทธศาสตร๑กองทพัไทย เฉลิมพระเกยีรติ 80 พรรษา จว.ชลบรีุ
5. น.อ.พรีะพล ใบกว๎าง ผอ.กศษ.วทร.ฯ เข๎ารํวมเสวนาทางวิชาการออนไลน๑ กบัคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา เร่ิอง "คุณลักษณะขีดความสามารถของกําลังพล
ของกองทพัไทยในศตวรรษที่ 21" จํานวน 2 คร้ัง เมื่อ 19-20 เม.ย.64 และ 26-27 ม.ิย.64 ณ วสท.สปท.
6. น.อ.พรีะพล ใบกว๎าง ผอ.กศษ.วทร.ฯ เข๎ารํวมประชุมกลํุมยํอย คร้ังที่ 2 ด๎านระบบการศึกษาของกองทพั กบัคณะอนกุรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา 
หวัข๎อ "ระบบการศึกษาของกองทพัไทยในปจัจุบนั " เมื่อ 23 เม.ย.64 ณ หอ๎งประชุมคณะกรรมาธิการ (สว.) หมายเลข 411 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา
7. น.อ.พรีะพล ใบกว๎าง ผอ.กศษ.วทร.ฯ เข๎ารํวมประชุมออนไลน๑ 21 27 ก.ค.64 เตรียมการจัดงานแถลงยุทธศาสตร๑ชาติ และผลงานยุทธศาสตร๑ทหารรํวม 4 สถาบนั เพื่อนําเสนอตํอ นรม.
ศยร.ฯ ม ี7 กิจกรรม
1. น.อ.ดุสิต ยมจินดา ร อง ผอ.กศร.ศยร.ฯ เข๎ารํวมประชุม Senior leader Symposium (SLS) ผํานระบบประชุมทางไกล จาก กองบญัชาการ United States Naval Forcas NT) 
Center Command (USNAVCENT) ราชอาณาจักรบาห๑เรน  มายังหอ๎ง War Room ชั้น 3 บก.ทร. ใน 26-28 ต.ค.63
2. น.อ.ณัฐกร ใหศิ๎ริกลุ นกัสงครามทางเรือ กศร.ศยร.ฯ เข๎ารํวมประชุมสนทนายุทธศาสตร๑ คร้ังที่ 1/2564 เร่ือง "การแขํงขันการใช๎  Soft Powerซ : ระหวํางสหรัฐอเมริกากบัสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ตํอประเทศไทย" ใน 27 พ.ย.63 ณ หอ๎ง บฑว.1 สปท.
3. น.อ.ณัฐกร ใหศิ๎ริกลุ นกัสงครามทางเรือ กศร.ศยร.ฯ เข๎ารํวมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เร่ือง "ลํุมแมนํ้ําน้ําโขง : ดินแดนแหงํความขัดแย๎งหรือความรํวมมอื" ใน 18 พ.ย.63  

ณ หอ๎งประชุมกรรมาธิการ หมายเลข 402-403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เกยีกกาย
4. พล.ร.ต.สนทิ โมธินา ผอ.ศยร.ฯ และ น.อ.ณัฐกร ใหศิ๎ริกลุ นกัสงครามทางเรือ กศร.ศยร.ฯ เข๎ารํวมโประชุมคณะผ๎ูเชี่ยวชาญฝุายไทยด๎านความมั่นคงทางทะเลในกรอบการประชุม 
รมว.กห.อาเซียน และ รมว.กห. ประเทศคํูเจรจา (ADMM Plus EWG on MS) คร้ังที่ 1 ใน 1 ก.พ.64 ณหอ๎งปชะชุม บก.ทร. ชั้น 3 บก.ทร.
5. น.อ.ณัฐกร ใหศิ๎ริกลุ นกัสงครามทางเรือ กศร.ศยร.ฯ เประชุมเตรียมการจัดประชุมคณะทํางานผ๎ูเชี่ยวชาญด๎านความมั่นคงทางทะเล คร้ังที่ 14 กบัผ๎ูแทนฝุายสหรัฐอเมริกา ใน 17 ก.พ.64 

ณ หอ๎งประชุมหลักเมอืง 1 ชั้น 3 ในศาลาวําการกระทรวงกลาโหม
6. น.อ.เพญ็ชัย อนิสิงห๑ และวําที่ น.อ.ณัฐกร ใหศิ๎ริกลุ ประชุม Indian Ocean Symposium (IONS) 2021 ผํานส่ืออเิล็กทรอนกิส๑ ใน 29-1 ก.ค.64 ณอาคาร บก.ทร. ชั้น 5
7. พล.ร.ต.สนทิ โมทนิา น.อ.กระแสร๑ เมงํอําพนั น.อ.เพญ็ชัย อนิสิงห๑ วําที่ น.อ.ณัฐกร ใหศิ๎ริกลุ ประชุมคณะทํางานผ๎ูเชี่ยวชาญฝุายไทยด๎านความมั่นคงทางทะเล ในกรอบการประชุม รมว.กห.
อาเซียน และรมว.กห.ประเทศคํูเจรจา (ADMM-Plus Ewg on MS) คร้ังที่ 4 ผํานส่ืออเิล็กทรอนกิส๑ ระหวําง 1-2 ก.ค.64 ณ อาคาร บก.ทร. ชั้น 4
รร.ชมุพลฯ ม ี3 กิจกรรม
1. จ.อ. นาวิน สิงสาท จนท.คลังเคร่ืองมอืเดินเรือและการเรือ แผนกวิชาเดินเรือและการเรือ ปฏบิติัหนา๎ที่นกักฬีาวินด๑เซิร๑ฟ เตรียมความพร๎อมเข๎ารํวมการแขํงขันระดับนานาชาติ 
ณ หาดจอมเทยีน อ.สัตหบี จ.ชลบรีุ 22ก.พ.64 - 31 ธ.ค. 64
2. ร.อ.หญิง วันดี คําเอี่ยม ครูพลศึกษา แผนกวิชาสัญญาณและพลศึกษา กศษฯ ปฏบิติัหนา๎ที่ผ๎ูฝึกสอนฯนกักฬีายกน้ําหนกั ในการแขํงขันกฬีาซีเกมส๑ คร่ังที่ 31 ณ ศูนย๑ฝึกยกน้ําหนกั ปตท.
ภายในกองพนัพฒันาที3่ อ.แมริํม จ.เชียงใหม ํ12 ม.ีค.64 -30 ก.ย.64
3. จ.ท.กรีะติ บวัลง เสมยีน บก.รร.ชุมพลฯ (ปฏบิติัหนา๎ที่นกักฬีา) จ.ต.นาวี ธรรมสุนทร เสมยีน บก.รร.ชุมพลฯ (ปฏบิติัหนา๎ที่ผ๎ูฝึกสอน) นกักฬีาเรือใบทมีชาติไทยรํวมการแขํงขันรายการ 
MUSSANAH OPEN CHAMPIONSHOP 2021 ณ.รัฐสุลตํานโอมาน  25 ม.ีค.64 - 10 เม.ย.64
หน่วยอ่ืน ๆ ใน ยศ.ทร. ม ี1 กิจกรรม



1. พล.ร.ต.วชิรพร วงศ๑นครสวําง ผทค.ทร. ชํวยปฏบิติัราชการ ยศ.ทร.เข๎ารํวมประชุมและบรรยายระหวํางการประชุมความมั่นคงระหวํางประเทศ คร้ังที่ 9 ณ สหพนัธรัฐรัสเซีย

ใน 21-25 ม.ิย.64 โดยบรรยายในหวัข๎อ "บทบาทของรัสเซียและประเทศไทยในการกอํต้ังระบบควบคุมาวุธในภมูภิาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต๎"

รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64) หน๎า 7.3/5

ที่ คํา
เปาูหมา

ผลลัพธ์การด าเนนิการ แนว
เปาู งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 โนม๎

หมาย ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ +/-
งป.64

6 ตวัชี้วัดดา้นบรรยากาศการท างาน (มว.5 : กธก.ฯ)
หน่วยปฏบิัต ิ: กธก.ฯ

6.1 จํานวนคร้ังในการจดักจิกรรม 5 ส. (กธก.ฯ) ≥ 2 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 2 คร้ัง +
งป.64  มี 4 ครัง้
ยศ.ทร. ใน 29 ม.ีค.64
รร.ชุมพลฯ ใน 16 พ.ย.63

6.2 ร๎อยละของจํานวนผ๎ูที่ได๎รับการสงเคราะห๑ ตํอจํานวนผ๎ูขอรับการ ≥ 90 246 246 100 240 240 100 200 101 50.50 77 77 100 +
สงเคราะห๑ทั้งหมด
-กูย๎มืเงิน 65 65 100 54 54 100 34 34 100 59 59 100

-ฌาปนกจิสงเคราะห๑ 31 31 100 23 23 100 19 19 100 18 18 100

-ทุนการศึกษา 150 150 100 163 163 100 147 48 32.65 #DIV/0! รอ

7 ตัวชี้วัดด้านการท าให้บุคลากรมีความผูกพัน (มว.5 : กธก.ฯ)
หน่วยปฏิบัต ิ: กธก.ฯ

7.1 จํานวนผ๎ูขอยา๎ยออกนอกหนํวย (กธก.ฯ) ≤ 10 65 85 46 80 -
7.2 จํานวนผ๎ูขอยา๎ยเขา๎หนํวย (กธก.ฯ) ≥ 10 21 162 106 129 +

ตัวชี้วัด



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64) หน๎า 7.3/6

ที่ คํา
เปาูหมา

ผลลัพธ์การด าเนนิการ แนว
เปาู งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 โนม๎

หมาย ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ +/-
งป.64

7.3 จํานวนคร้ังในการจดักจิกรรมที่สร๎างความผูกพัน/เสริมสร๎างขวัญและ ≥ 3 3 คร้ัง 3 คร้ัง 5 คร้ัง +
กําลังใจ เชํน แขงํขนักฬีา งานสถาปนาหนํวย งานสังสรรค๑ แจกชุด (กธก.ฯ)
หมายเหตุ ให๎ระบุชื่อกจิกรรม  วดป. และสถานที่จดักจิกรรม
งป.64  ม ี2+3 = 5 ครั้ง   รร.พจ.2+ ชมุพล1
1. ยศ.ทร. แจกชุดเคร่ืองแบบปฏบิติังานใหก๎บักําลังพลของ ยศ.ทร.
2. ยศ.ทร. แจกชุดชุดกฬีาใหก๎บักําลังพลของ ยศ.ทร.
3. รร.ชุมพลฯ จัดกจิกรรมแขํงขันกฬีาสี นรจ.ประจําปกีารศึกษา 2563 เมื่อ 29 ธ.ค. 63
4. รร.พจ.ฯ จัดกจิกรรมแขํงขันกฬีากอํนปดิหลักสูตร พจน. ใน 25 พ.ย.63 ชุด ชุด ชุด
5. รร.พจ.ฯ จัดกจิกรรมแขํงขันกฬีากอํนปดิหลักสูตร นพจ. รํุนที่ 1 ใน 24 ม.ค.64

8 ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาผู้น าของส่วนราชการ (มว.5 : กธก.ฯ)
หน่วยปฏิบัต ิ: รร.ชุมพลฯ, ฝวก.ฯ, ศภษ.ฯ, รร.พจ.ฯ, กอศ.ฯ, ศยร.ฯ, ทุกหนํวย

8.1 ร๎อยละของจํานวนบุคลากรหลักที่ได๎รับการพัฒนาเพิ่มพูนความร๎ูและ ≥ 60 214 207 96.73 219 196 89.50 214 207 96.73 232 200 86.21 -

(2) ประสบการณ๑ตรงตามหน๎าที่ ตํอจํานวนบุคลากรหลักทั้งหมด
-ครู รร.ชุมพลฯ 119 117 98.32 122 122 100 126 126 100 132 132 100

-อาจารย๑ ฝวก.ฯ 40 40 100 35 35 100 36 36 100 33 33 100
-อาจารย๑ ศภษ.ฯ 12 11 91.67 12 11 91.67 11 7 63.64 10 9 90
-อนุศาสนาจารย๑ 8 4 50 8 4 50 12 5 41.67 9 0 0
-นักวิจยั 3 3 100 4 4 100 3 0 0 18 15 83.33

ตัวชี้วัด



-ขา๎ราชการสาย  กปศ.ฯ 19 19 100 25 7 28 20 0 0 19 0 0

-ขา๎ราชการ กปภ.ฯ   13 13 100 13 13 100 11 11 100 11 11 100

รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64) หน๎า 7.3/7

ที่ คํา
เปาูหมา

ผลลัพธ์การด าเนนิการ แนว
เปาู งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 โนม๎

หมาย ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ +/-
งป.64

8.2 จํานวนคร้ังในการจดัอบรม/ฝึกซ๎อม/บรรยายให๎ความร๎ูกําลังพลของ ยศ.ทร. ≥ 3 20 คร้ัง +

เชํน โปรแกรมสําเร็จรูป ดับเพลิง กูช๎ีพ เศรษฐกจิพอเพียง จติอาสา (กธก.ฯ)
หมายเหตุ ให๎ระบุชื่อหัวขอ๎การจดัอบรม/ฝึกซ๎อม วดป. และสถานที่จดักจิกรรม
งป. 64 มี 4+16 = 20 ครัง้ +รร.ชุมพล13+ฝวก.2+ รร.สธ.1+รร.พจ.1
กธก.ฯ จดั 3 คร้ัง
1. กธก.ฯ จัดสัมมนาเชิงปฏบิติัการ เร่ือง การดับเพลิงเบื้องต๎น ใน 26 พ.ย.63 ณ รร.พจ.ฯ มผ๎ูีเข๎ารํวม 52 นาย
2. กธก.ฯ สัมมนาเชิงปฏบิติัการ เร่ือง การฝึกวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต๎นและการกู๎ชีพขั้นพื้นฐาน ใน 16 ก.พ.64 ณ หอ๎งประชุม ยศ.ทร. และหอ๎งพกัผํอนชั้น 1 บก.ยศ.ทร. มผ๎ูีเข๎ารํวม 50 นาย
3. กธก.ฯ จัดบรรยาย เร่ือง การรับมอืเมื่อสถานการณ๑โรคติดเชื้อโควิด-19 คล่ีคลาย ใน 7 เม.ย.64 ณ หอ๎งประชุม ยศ.ทร. มผ๎ูีเข๎ารํวม 50 นาย

ฝวก.ฯ จดั 2 คร้ัง
1. ฝวก.ฯ จัดบรรยายใหอ๎าจารย๑ ใน 4 ธ.ค.63
2. ฝวก.ฯ จัดอบรมและถํายทอดความร๎ูระหวํางอาจารย๑อาวุโสและอาจารย๑ใหม ํใน...........

รร.สธ.ทร.ฯ จดั 1 คร้ัง
1. รร.สธ.ทร.ฯ ฝึกปอูงกนัอคัคีภยั ให ๎จนท.รร.สธ.ทร.ฯ ใน 28 ธ.ค.63
รร.ชุมพลฯ จดั 13 คร้ัง
1. รร.ชุมพลฯ ฝึกซ๎อมดับเพลิงและอบรมเจ๎าหนา๎ที่ของ กศษ.รร.ชุมพลฯ ประจําเดือน 29 ต.ค.63 ณ อาคาร 5 ชั้น กศษรร.ชุมพลฯ
2. รร.ชุมพลฯ ฝึกซ๎อมดับเพลิงและอบรมเจ๎าหนา๎ที่ของ กศษ.รร.ชุมพลฯ ประจําเดือน 25 พ.ย.63 ณ อาคาร 5 ชั้น กศษ.รร.ชุมพลฯ
3. รร.ชุมพลฯ ฝึกซ๎อมดับเพลิงด๎วยรถดับเพลิงตามสถานที่ตําง ๆ ประจําเดือน 27 พ.ย.63 ณ คลังเกบ็น้ํามนัเชื้อเพลิง กบก.รร.ชุมพลฯ
4. รร.ชุมพลฯ ฝึกซ๎อมดับเพลิงและอบรมเจ๎าหนา๎ที่ของ กศษ.รร.ชุมพลฯ ประจําเดือน 23 ธ.ค.63 ณ อาคาร5 ชั้น กศษ.รร.ชุมพลฯ
5. รร.ชุมพลฯ ฝึกซ๎อมดับเพลิงด๎วยรถดับเพลิงตามสถานที่ตํางๆ ประจําเดือน 23 ธ.ค.63 ณ สโมสรเรือใบ รร.ชุมพลฯ

ตัวชี้วัด



6. รร.ชุมพลฯ ฝึกซ๎อมดับเพลิงและอบรมเจ๎าหนา๎ที่ของ กศษ.รร.ชุมพลฯ ประจําเดือน 27 ม.ค.64 ณ อาคาร 5 ชั้น กศษฯ รร.ชุมพลฯ
7. รร.ชุมพลฯ ฝึกซ๎อมดับเพลิงและอบรมเจ๎าหนา๎ที่ของ กศษ.รร.ชุมพลฯ ประจําเดือน 24 ก.พ.64 ณ อาคาร 5 ชั้น กศษ.รร.ชุมพลฯ 
รร.พจ. จัด 1 คร้ัง
1.จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงเบื้องต๎นใหแ๎กขํ๎าราชการ รร .พจ.

รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64) หน๎า 7.3/8

8. รร.ชุมพลฯ ฝึกซ๎อมดับเพลิงด๎วยรถดับเพลิงตามสถานที่ตําง ๆ ประจําเดือน 25 ก.พ.64 ณ สโมสรเพชรเกล็ดแกว๎ รร.ชุมพลฯ
9. รร.ชุมพลฯ ฝึกซ๎อมดับเพลิงและอบรมเจ๎าหนา๎ที่ของ กศษ.รร.ชุมพลฯ ประจําเดือน 31 ม.ีค.64 ณ อาคาร 5 ชั้น กศษ.รร.ชุมพลฯ 
10. รร.ชุมพลฯ ฝึกซ๎อมดับเพลิงด๎วยรถดับเพลิงตามสถานที่ตําง ๆ ประจําเดือน 25 ม.ีค.64 ณ สโมสรเพชรเกล็ดแกว๎ รร.ชุมพลฯ
11. รร.ชุมพลฯ ฝึกซ๎อมดับเพลิงและอบรมเจ๎าหนา๎ที่ของ กศษ.รร.ชุมพลฯ ประจําเดือน 28 เม.ย.64 ณ อาคาร 5 ชั้น กศษ.รร.ชุมพลฯ
12. รร.ชุมพลฯ ฝึกซ๎อมดับเพลิงด๎วยรถดับเพลิงตามสถานที่ตําง ๆ ประจําเดือน 27 เม.ย.64 ณ Smart canteen รร.ชุมพลฯ
13. รร.ชุมพลฯ จัดอบรมการกู๎ชีพขั้นพื้นฐานและใช๎เคร่ืองกระต๎ุนไฟฟาูหวัใจ AED ใน 20-23 เม.ย. 64 ณ อาคาร Smart canteen รร.ชุมพลฯ



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64) หน๎า 7.3/9

ที่ คํา
เปาูหมา

ผลลัพธ์การด าเนนิการ แนว
เปาู งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 โนม๎

หมาย ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ +/-
งป.64

8.3 ร๎อยละของจํานวนกําลังพลของ ยศ.ทร.ที่เขา๎รับการทดสอบสมรรถภาพ ≥ 75 3,442 3,202 93.03 4,433 4,427 99.86 #DIV/0! -

รํางกายประจําปี ตํอจํานวนกําลังพลทั้งหมดของ ยศ.ทร. (กธก.ฯ) 2 คร้ัง 2 คร้ัง เล่ือนจัดกจิกรรม

8.4 ร๎อยละของจํานวนกําลังพลของ ยศ.ทร.ที่เขา๎รับการตรวจสุขภาพประจําปี ≥ 60 1,172 370 31.57 -

ตํอจํานวนกําลังพลทั้งหมดของ ยศ.ทร. (กธก.ฯ)

8.5 ร๎อยละของจํานวนกําลังพลของ ยศ.ทร.ที่สอบเล่ือนฐานะได๎ ตํอจํานวน ≥ 10 79 21 26.58 63 16 25.40 56 14 25.00 66 8 12.12 -

(3) กําลังพลของ ยศ.ทร.ที่เขา๎สอบทั้งหมด  (กธก.ฯ) รอผล

8.6 จํานวนผลงาน/บทความ/นวัตกรรม/งานวิจยัของครู/อาจารย๑/นักวิจยั ≥ 12 20 ชิ้น 66 ชิ้น 91 ชิ้น 68 ชิ้น -

(1) -ผลงานของอาจารย๑ ฝวก.ฯ 1 ชิ้น 19 ชิ้น 5 ชิ้น 4 ชิ้น
-ผลงานของนักวิจยั ศยร.ฯ 10 ชิ้น 9 ชิ้น 7 ชิ้น 2 ชิ้น

-ผลงานของครู รร.ชุมพลฯ 9 ชิ้น 37 ชิ้น 78 ชิ้น 60 ชิ้น

-ผลงานของอาจารย๑ ศภษ.ฯ 1 ชิ้น 1 ชิ้น 1 ชิ้น

-ผลงานของ วทร.ฯ 1 ชิ้น

หมายเหตุ ให๎ระบุชื่อผลงาน ชื่อเจา๎ของผลงาน สังกดั และ วดป.ที่นําเสนอผลงาน
งป. 64 รวม 8+60 = 68 ชิ้น
ศยร.ฯ ม ี2 ชิ้น

1. บทความ "การสร๎างสันติภาพของจิ๋นซีฮํองเต๎ บนแนวคิดสันติภาพของมาเคียววิลล่ี" ของ น.ท.นาวาศักด์ิ เอิ้อทวีสัมพนัธ๑ นกัศึกษาวิเคราะห๑ยุทธศ๐สาตร๑ กศย.ศยร.ฯ  ตีพมิพ๑ใน

วารสารนาวิกาธิปตัย๑สาร ฉบบัที่ 101

ตัวชี้วัด



2. บทความ "สันติภาพและความมั่นคงของโลกหลัง Covid-19" ของ น.อ.ดุสิต ยมจินดา ร อง ผอ.กศร.ศยร.ฯ  ตีพมิพ๑ในวารสารนาวิกาธิปตัย๑สาร ฉบบัที่ 101

รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64) หน๎า 7.3/10

ฝวก.ฯ ม ี4 ชิ้น

1. บทความ "อทิธิพลจากการฟื้นฟศิูลปวิทยาการตํอการเกดิสันติภาพและความมั่นคงของเสรีนยิมคลาสสิค" ของ น.อ.หสัไชยญ๑ มงัค่ัง รอง ผอ.กวสธ.ฝวก.ฯ  ตีพมิพ๑ใน

   วารสารนาวิกาธิปตัย๑สาร ฉบบัที่ 101
2. บทความ "สันติภาพที่ถาวรบนการสร๎างระบบถํวงดุลอํานาจระหวํางรัฐ" ของ น.อ.หสัไชยญ๑ มงัค่ัง รอง ผอ.กวสธ.ฝวก.ฯ  ตีพมิพ๑ในวารสารนาวิกาธิปตัย๑สาร ฉบบัที่ 101

3. บทความ "เหตุประการหนึ่งแหงํสันติภาพถาวร ตามหลักคิดของอมิมานเูอลคานต๑ : การวิเคราะห๑องค๑การระหวํางประเทศผํานมมุมองเสรีนยิมเชิงสถาบนั" ของ น.ท.ทวีศิลป ์คงประเสริฐ 

   อจ.กวสท.ฝวก.ฯ ตีพมิพ๑ในวารสารนาวิกาธิปตัย๑สาร ฉบบัที่ 101

4. บทความ "มรดกทางความคิดของเจ๎าจักรวรรดิตํอการสร๎างสันติภาพโลกปจัจุบนั" ของ น.อ.หสัไชยญ๑ มงัค่ัง รอง ผอ.กวสธ.ฝวก.ฯ  ตีพมิพ๑ในวารสารนาวิกาธิปตัย๑สาร ฉบบัที่ 101

วทร.ฯ ม ี1 ชิ้น

1. บทความ "การใช๎การศึกษาเปน็เคร่ืองมอืในการสร๎างสันติภาพบนโลกที่หลากหลายตามแนวคิดทฤษฎสีรรสร๎างนยิม" ของ น.อ.รณยุทธ ขวัญมงคล รอง ผอ.กปค.วทร.ฯ ตีพมิพ๑ใน

วารสารนาวิกาธิปตัย๑สาร ฉบบัที่ 101

ศภษ.ฯ ม ี1 ชิ้น
1. บทเรียนออนไลน๑รองรับการพฒันาการยกระดับความร๎ูภาษาองักฤษเพื่อยกระดับขีดความสามารถทกัษะการใช๎ภาษาองักฤษ ใหก๎บักําลังพลของ ทร . ตามนโยบาย ผบ.ทร.

อา๎งองิมาตรฐาน CEFR ผําน facebook, youtube  และ website ศภษ.ฯ

รร.ชุมพลฯ  ม ี60 ชิ้น

1. วิจัยในชั้นเรียน "การพฒันาทกัษะการใช๎เชือกของนกัเรียนจําชั้นปทีี่ 1 หอ๎ง 1.2 โดยใช๎แบบฝึกพฒันาทกัษะการใช๎เชือก"  น.ต.สมยศ ตันมุํยฮ๎อ

2. วิจัยในชั้นเรียน การใช๎เข็มทศิชาวเรือ ของนกัเรียนจําชั้นปทีี่ 1 หอ๎ง 1.1 โดยใช๎แบบฝึกพฒันาทกัษะการใช๎เข็มทศิชาวเรือ  ร.ท.สริชัย สุวรรณพทิกัษ๑

3. วิจัยในชั้นเรียน การนาเทคนคิการใช๎ Mind Mapping ชํวยการเรียนร๎ู "พ.ร.บ.ปอูงกนัเรือโดนกนัและกฎการเดินเรือสากล" สาหรับ นรจ.ชั้นปทีี่ 1 หอ๎ง 1.1  ร.ท.ธงชัย จาปาศรี

4. วิจัยในชั้นเรียน การสร๎างกระบวนการเรียนร๎ูและจดจาด๎วย Mind Mapping ชํวยใหน๎กัเรียนจดจาเนื้อหาบทเรียน ประเภทของเรือ การแบงํประเภทของเรือ การแบงํชั้นของเรือ และการต้ังชื่อ

   เรือหลวง วิชาการเรือ 1 ของนกัเรียนจํา พรรค นว.ป.(กร.) ชั้นปทีี่ 1 หอ๎ง 1.4  ร.ต.แดนไพร ทาสถาน

5. วิจัยในชั้นเรียน การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนร๎ูโดยกระบวนการ Active Learning ในการบรูณาการการใช๎เทคโนโลยีในรายวิชาเดินเรือ ของนกัเรียนจําทหารเรือ ชั้นปทีี่ 1 ร.ต.ธวัชชัย ด๎วงเอยีด



6. วิจัยในชั้นเรียน การพฒันาผลสัมฤทธิท์างการเรียนโดยกระบวนการสอนแบบ Active Learning ในการบรูณาการการใช๎เทคโนโลยี ในการพฒันาทกัษะวิชาอาวุธใต๎นา๎ 1 ของนกัเรียนจําชั้นปทีี่ 1 

   หอ๎ง 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 และ 1.6 น.ต.ชัยวัฒน๑ โกมารศรี

7. วิจัยในชั้นเรียน การพฒันาผลสัมฤทธิท์างการเรียนโดยกระบวนการสอนแบบ Active Learning ในการบรูณาการการใช๎เทคโนโลยี ในการพฒันาทกัษะวิชาอาวุธใต๎นา๎ 3 ของนกัเรียนจําชั้นปทีี่ 1 

   หอ๎ง 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 และ 1.6  ร.อ.สมยั นพพนัธ๑

รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64) หน๎า 7.3/11

8. วิจัยในชั้นเรียน การพฒันาผลสัมฤทธิท์างการเรียนโดยกระบวนการสอนแบบ Active Learning ในการบรูณาการการใช๎เทคโนโลยี ส่ือออนไลน๑ ของนกัเรียนจําชั้นปทีี่ 1 หอ๎ง 1.1 1.5 1.11 
    และ 1.16 ร.อ.ยุทธศาสตร๑ แสงแกว๎
9. วิจัยในชั้นเรียน การพฒันาทกัษะการเรียกชื่อสํวนประกอบของลูกปนืที่ใช๎ในราชนาวี ของ นรจ.ชั้นปทีี่ 1 หอ๎ง 1.4 ร.อ.เสกสรรค๑ นอ๎ยเกตุ
10. วิจัยในชั้นเรียน การประเมนิความพงึพอใจของนกัเรียนจําทหารเรือที่มตํีอการใช๎ Power Point เปน็ส่ือการเรียนร๎ูในการจัดการเรียนการสอนของนกัเรียนจําทหารเรือ รายวิชาปนืใหญํเบื้องต๎น
     โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ร.ท.ไตรภพ คงควร
11. วิจัยในชั้นเรียน การประเมนิความพงึพอใจของนกัเรียนจําทหารเรือที่มตํีอเอกสารประกอบการเรียนวิชา การปนื นว.3 (40-60) ร.ท.จรินทร๑ กล่ันมาก
12. วิจัยในชั้นเรียน ความต๎องการจําเปน็ของนกัเรียนกลาโหมพลเรือนชั้นตํากวําสัญญาบตัร รร.ชุมพลทหารเรือ ที่ต๎องการศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรเพิ่มเติม รร.ชุมพลทหารเรือ ร.ต.สารวย หอมจัด
13. วิจัยในชั้นเรียน ความต๎องการจําเปน็ของ นรจ.ชั้นปทีี่ 2 รร.ชุมพลทหารเรือที่ต๎องการศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรพเิศษของกองทพัเรือ พ.จ.อ.วิษณุ เรืองรํุง
14. วิจัยในชั้นเรียน การพฒันาความร๎ูความเข๎าใจเกี่ยวกบั ชื่อทาํ คําบอก คาส่ัง วิชาทหาร 1 (ปฏบิติั) พ.จ.อ.ธนวัฒน๑ หอมทรง
15. วิจัยในชั้นเรียน การพฒันาผลสัมฤทธิท์างการเรียนโดยกระบวนการสอนแบบ Active Learning ในการบรูณาการการใช๎เทคโนโลยี ในการพฒันาทกัษะวิชาอาวุธใต๎นา๎ 2 ของนกัเรียนจําชั้นปทีี่ 1
    หอ๎ง 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 และ 1.6 พ.จ.อ.ปรีดา แสงแตง
16. วิจัยในชั้นเรียน การพฒันาความร๎ูความเข๎าใจเกี่ยวกบั ชื่อทาํ คําบอก คาส่ัง วิชาทหาร 1 (ปฏบิติั) โดยการประยุกต๑ใช๎เทคโนโลยี QR code พ.จ.อ.วีระพงษ๑ วิใจ
17. วิจัยในชั้นเรียน การพฒันาความร๎ูความเข๎าใจเกี่ยวกบั ชื่อทาํ คําบอก วิชาทหารราบปฏบิติั ของนกัเรียนจํา ชั้นปทีี่ 2 หอ๎ง 2.4 โดยใช๎คํูมอืการฝึกวําด๎วยแบบฝึกบคุคลทาํมอืเปลํา พระราชทาน
     พ.จ.อ.บรรลือศักด์ิ ผองขา
18. วิจัยในชั้นเรียน การพฒันาความร๎ูความเข๎าใจเกี่ยวกบั ชื่อทาํ คําบอก วิชาทหารราบปฏบิติั ของนกัเรียนจํา ชั้นปทีี่ 2 หอ๎ง 2.5 โดยใช๎คํูมอืการฝึกวําด๎วยแบบฝึกบคุคลทาํมอืเปลํา พระราชทาน 
     จ.อ.ยุทธภมู ิวงเวียน
19. วิจัยในชั้นเรียน การพฒันาความร๎ูความเข๎าใจเกี่ยวกบั ชื่อทาํ คําบอก วิชาทหารราบปฏบิติั ของนกัเรียนจํา ชั้นปทีี่ 2 หอ๎ง 2.12 โดยใช๎คํูมอืการฝึกวําด๎วยแบบฝึกบคุคลทาํมอืเปลํา พระราชทาน 
     จ.อ.สุรัฐชัย จิตต๑ทวีธรรม
20. วิจัยในชั้นเรียน  การพฒันาการสอนวิชาไฟฟาูพื้นฐาน 2 โดยใช๎วิธีการสอนแบบเนน๎ผ๎ูเรียนเปน็สําคัญ สําหรับ นรจ.ชั้นปทีี่ 1 หอ๎ง 1.9 น.ต.จันดี ขุมาลี
21. วิจัยในชั้นเรียน การพฒันาผลสัมฤทธิท์างการเรียนโดยกระบวนการสอนแบบ Active Learning ในการบรูณาการการใช๎เทคโนโลยี ในการพฒันาทกัษะรายวิชาปอูงกนัความเสียหาย ของ
     นกัเรียนจําชั้นปทีี่ 1 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ร.ท.สมศักด์ิ จิตหวัง



22. วิจัยในชั้นเรียน การพฒันาผลสัมฤทธิท์างการเรียนโดยกระบวนการสอนแบบ Active Learning ในการบรูณาการการใช๎เทคโนโลยี ในการพฒันาทกัษะรายวิชาเคร่ืองจักรชํวย 3 
     ของนกัเรียนจําชั้นปทีี่ 2 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ร.ท.จิรพฒัน๑ คุณชื่น
23. วิจัยในชั้นเรียน การพฒันาผลสัมฤทธิท์างการเรียนโดยกระบวนการสอนแบบ Active Learning ในการบรูณาการการใช๎เทคโนโลยี ในการพฒันาทกัษะรายวิชาไฟฟาูพื้นฐาน 3 
    ของนกัเรียนจําชั้นปทีี่ 1 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ร.ต.บญุเรือง ศิริบบุผา

รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64) หน๎า 7.3/12

24. วิจัยในชั้นเรียน เร่ืองการพฒันาการจัดการเรียนการสอนวิชาเคร่ืองยนต๑เบื้องต๎น 3 โดยใช๎วิธีการสอนแบบเนน๎ผ๎ูเรียน ร.ต.สัมภาษณ๑ เบดิศรี
25. วิจัยในชั้นเรียน การพฒันาผลสัมฤทธิท์างการเรียนโดยกระบวนการสอนแบบ Active Learning ในการบรูณาการการใช๎เทคโนโลยี ในการพฒันาทกัษะวิชาคอมพวิเตอร๑เบื้องต๎น 
    ของนกัเรียนจําชั้นปทีี่ 1 หอ๎ง 1.7 1.9 และ 1.18 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ พ.จ.อ.นวิัตร แหวนแกว๎
26. วิจัยในชั้นเรียน การพฒันาผลสัมฤทธิท์างการเรียนโดยกระบวนการสอนแบบ Active Learning ในการบรูณาการการใช๎เทคโนโลยี ในการพฒันาทกัษะวิชาคอมพวิเตอร๑เบื้องต๎น 
    ของนกัเรียนจําชั้นปทีี่ 1 หอ๎ง 1.15 1.16 และ 1.17 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ พ.จ.อ.ประสิทธิ ์ขาตา
27. วิจัยในชั้นเรียน การพฒันาผลสัมฤทธิท์างการเรียนรายวิชาไฟฟาู เร่ือง อปุกรณ๑ไฟฟาูและชํางไฟฟาูของนกัเรียนชั้นปทีี่ 1 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ โดยใช๎แบบฝึกทกัษะการปฏบิติั 
     พ.จ.อ.วรพงษ๑ เชิดชมกล่ิน
28. วิจัยในชั้นเรียน การพฒันาการจัดการเรียนการสอนวิชา เคร่ืองยนต๑เบื้องต๎น 2 โดยวิธีการสอนแบบเนน๎ผ๎ูเรียนเปน็สําคัญ สาหรับ นรจ.ชั้นปทีี่ 1 พ.จ.อ.ศิริพงษ๑ จันทร๑ลอยเมฆ
29. วิจัยในชั้นเรียน การพฒันาผลสัมฤทธิท์างการเรียนโดยกระบวนการสอนแบบ Active Learning ในการบรูณาการการใช๎เทคโนโลยี ในการพฒันาทกัษะรายวิชาเอกสารพรรคกลิน 1 
     ของนกัเรียนจําชั้นปทีี่ 1 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ พ.จ.อ.นพรัตน๑ มหาศร
30. วิจัยในชั้นเรียน การพฒันาผลสัมฤทธิท์างการเรียน รายวิชาเคร่ืองจักรไอนา๎ เร่ืองการบํารุงรักษาเคร่ืองกาเนดิไอน้ํา ของนกัเรียนจําชั้นปทีี่ 1 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ 
     โดยใช๎เอกสารประกอบการเรียน จ.อ.อนศัุกด์ิ กาจรนาวิน
31. วิจัยในชั้นเรียน การใช๎แต๎มคะแนนชํวยเพิ่มผลสัมฤทธิท์างการเรียน รายวิชาปอูงกนัความเสียหาย ชั้นปทีี่ 1 จ.อ.ชานนทร๑ นวํมคง
32. วิจัยในชั้นเรียน เร่ืองการพฒันาการจัดการเรียนการสอนวิชาปอูงกนัความเสียหาย 1 โดยใช๎วิธีการสอนแบบเนน๎ผ๎ูเรียน จ.อ.สุนทร กอ๎งสมทุร
33. วิจัยในชั้นเรียน การพฒันาแบบฝึกทกัษะการหาอนพุนัธ๑ของฟงัก๑ชันและการประยุกต๑ของอนพุนัธ๑ วิชาแคลคูลัสพื้นฐาน ของนกัเรียนจําชั้นปทีี่ 2 หอ๎ง 2.7 ร.อ.หญิง ปยิะมาศ กานวล
34. วิจัยในชั้นเรียน การพฒันาทกัษะการจาแนกชนดิสัตว๑ทะเล วิชาคณิตศาสตร๑ 1 ของนกัเรียนชั้นปทีี่ 1 หอ๎ง 1.14 โดยใช๎แบบฝึกการจําแนกชนดิสัตว๑ทะเล ร.ท.หญิง เบญจรัตน๑ ดีกระจําง
35. วิจัยในชั้นเรียน การใช๎เกมคําศัพท๑ภาษาองักฤษที่มผีลตํอการพฒันาความสามารถในการเรียนร๎ูคําศัพท๑ภาษาองักฤษของนกัเรียนจําทหารเรือชั้นปทีี่ 1 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ  
     ร.ท.หญิง วิริญา สุวรรณรินทร๑
36. วิจัยในชั้นเรียน การพฒันาการจัดการเรียนร๎ูวิชาวิทยาศาสตร๑ 4 โดยใช๎วิธีสอนเนน๎ผ๎ูเรียนเปน็สําคัญ สําหรับนกัเรียนจําชั้นปทีี่ 2 ร.ต.วรนาถ สักกะพลางกรู
37. วิจัยในชั้นเรียน การพฒันาการจัดการเรียนร๎ูวิชาคณิตศาสตร๑พื้นฐานอตุสาหกรรม โดยใช๎วิธีสอนเนน๎ผ๎ูเรียนเปน็สาคัญของนกัเรียนจําชั้นปทีี่ 1 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ร.ต.นวพล พวํงทอง
38. วิจัยในชั้นเรียน  การพฒันากระบวนการสอนแบบผ๎ูเรียนเปน็สําคัญในการยกระดับคิดวิเคราะห๑ของนกัเรียนจําชั้นปทีี่ 1 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ร.ต.หญิง พมิลา ศรีวสุธากลุ



39. วิจัยในชั้นเรียน  การสํงเสริมการทอํงคําศัพท๑จากบทเรียนของนกัเรียนจําทหารเรือชั้นปทีี่ 1 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ นายนาวิน นยิมวัน
40. วิจัยในชั้นเรียน เร่ืองการพฒันาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาโดยใช๎วิธีการสอนแบบเนน๎ผ๎ูเรียน น.ต.หญิง วาริศา อมัพรมหา
41. วิจัยในชั้นเรียน การพฒันาคํูมอืการเรียนชุดวิชาศูนย๑ยุทธการและการส่ือสารเบื้องต๎น นกัเรียนจําโรงเรียนชุมพลทหารเรือสาขาทหารสามญัและทหารการปนื ร .ท.วิเชียร บญุสม

รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64) หน๎า 7.3/13

42. วิจัยในชั้นเรียน  การพฒันาทกัษะการวํายนา๎ของ นรจ.ชั่นปทีี่ 1 โดยใช๎แบบฝึกทกัษะการเตะเทา๎ การหมนุแขน และการหายใจ ร.ต.ชาตรี นวลจันทร๑
43. วิจัยในชั้นเรียน การพฒันาการจัดการเรียนการสอนวิชาสัญญาณ โดยวิธีสอนเนน๎ผ๎ูเรียนเปน็สําคัญ สําหรับนกัเรียนจํา ชั้นปทีี่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2563 หอ๎ง 2.1 
     ร.ต.หญิง สุนสิา โคตรสีเมอืง
44. วิจัยในชั้นเรียน  การพฒันาการจัดการเรียนการสอนวิชาสัญญาณ โดยใช๎วิธีสอนเนน๎ผ๎ูเรียนเปน็สาคัญ สําหรับนกัเรียนจํา ชั้นปทีี่ 2 หอ๎ง 2.1 2.5 และ 2.6 พ.จ.อ.เกยีรติคุณ เรือนนาค
45. วิจัยในชั้นเรียน การพฒันาทกัษะการฝึกกายบริหารแบบราชนาวี ตอนที่ 1 “ยกเขําเปล่ียนกนั” พ.จ.อ.ธงชัย ชมพฒันา
46. วิจัยในชั้นเรียน การพฒันาทกัษะการเรียนวํายนา๎ของนกัเรียนจําชั้นปทีี่ 1 (สาหรับนกัเรียนที่วํายนา๎ไมถํูกต๎อง) พ.จ.อ.มาโนช ดวงคล๎าย
47. วิจัยในชั้นเรียน การพฒันาทกัษะการฝึกกายบริหารแบบราชนาวี ตอนที่ 1 “เต๎นเปล่ียนเทา๎ยกมอื” จ.อ.สุรินทร๑ บตุรดีวงษ๑
48. วิจัยในชั้นเรียน การพฒันาทกัษะกฬีาทหารเรือ(วิง่ 4 ขา) โดยใช๎แบบฝึกทกัษะของนกัเรียนจําทหารเรือ ชั้นปทีี่ 1 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ จ.อ.ชยพล เหลําสุพรรณ๑
49. วิจัยในชั้นเรียน  การพฒันาทกัษะการวํายนา๎เพื่อเพิ่มระยะทางของ นรจ.ชั้นปทีี่ 2 จ.อ.นฐัพล ชานาญเวช
50. วิจัยในชั้นเรียน การพฒันาทกัษะการฝึกกายบริหารแบบราชนาวี ตอนที่ 1 “ยกเขําเปล่ียนกนั” จ.อ.พรมจิตร นนัดี
51. วิจัยในชั้นเรียน  การพฒันาทกัษะการฝึกกายบริหารแบบราชนาวี ตอนที่ 1 “ชูแขนขยับเอว” จ.อ.ชัยวัฒน๑ รัตใส
52. วิจัยในชั้นเรียน เร่ืองการพฒันาการจัดการเรียนการสอนวิชาฝึกโรงงาน(ชํางกลึง) โดยใช๎วิธีการสอนเนน๎ผ๎ูเรียน พ.จ.อ.จิรภทัร อมัวงศ๑ศา
53. วิจัยในชั้นเรียน  การพฒันาการเรียนร๎ูในวิชา ฝึกโรงงาน (ชํางตีเหล็ก) โดยกจิกรรมอธิบายเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน สาหรับ นรจ. ชั้นปทีี่ 1 หอ๎ง 1.18 พ.จ.อ.อานาจ นลิอาพร
54. ชุดฝึกทกัษะปฏบิติัการเชื่อมไฟฟาู (Arc Welding) ของนกัเรียนจํา พรรคกลิน ชั้นปทีี่ 1 หอ๎ง 1.9 พ.จ.อ.พรศิษย๑ จูหอ๎ง
55. ชุดฝึกทกัษะปฏบิติัการเชื่อมไฟฟาู (Arc Welding) ของนกัเรียนจํา พรรคกลิน ชั้นปทีี่ 1 หอ๎ง 1.10 พ.จ.อ.ชูชาติ ศรีสุวอ
56. ชุดฝึกทกัษะปฏบิติัการเชื่อมไฟฟาู (Arc Welding) ของนกัเรียนจํา พรรคกลิน ชั้นปทีี่ 1 หอ๎ง 1.10 พ.จ.อ.วิษณุ นลีเสวี
57. ชุดฝึกทกัษะปฏบิติัการเชื่อมไฟฟาู (Arc Welding) ของนกัเรียนจํา พรรคกลิน ชั้นปทีี่ 1 หอ๎ง 1.9 พ.จ.อ.อนวุัต สุขผล
58. ชุดฝึกทกัษะปฏบิติัการเชื่อมไฟฟาู (Arc Welding) ของนกัเรียนจํา พรรคกลิน ชั้นปทีี่ 1 หอ๎ง 1.10 จ.อ.ชัยณรงค๑ รอดทยอย
59. ชุดฝึกทกัษะปฏบิติัการเชื่อมไฟฟาู (Arc Welding) ของนกัเรียนจํา พรรคกลิน ชั้นปทีี่ 1 หอ๎ง 1.9 จ.อ.สมเกยีรต์ิ แกว๎วิไล
60. ชุดฝึกทกัษะปฏบิติัการเชื่อมไฟฟาู (Arc Welding) ของนกัเรียนจํา พรรคกลิน ชั้นปทีี่ 1 หอ๎ง 1.9 จ.อ.คารณ สารวย



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64)
กราฟแสดงผลลัพธต์ัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที ่7.3 การบรรลุผลลัพธต์ามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร หน๎า 7.3/14

(5) ตัวชี้วัดด้านขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร

5.1 ร้อยละของจ านวนก าลังพลที่ได้รับการบรรจุจ าแนกตามกลุ่มชั้นยศ

5.1 ร๎อยละของจํานวนกําลังพลที่ได๎รับการบรรจุจําแนกตามกลํุมชั้นยศ งป.61 งป.62 งป.63 งป.64
พล.ร.ท. 100.00 100.00 #### 100.00
พล.ร.ต. 100.00 100.00 #### 100.00
น.อ.พเิศษ 100.00 105.71 #### 111.43
น.อ. 81.32 97.40 #### 108.57
น.ท. 83.58 113.51 #### 102.88
น.ต. 61.96 53.03 64.42 62.24
ร.ต.-ร.อ. 81.72 93.91 83.33 122.03
พ.จ.อ.พเิศษ 80.08 94.68 80.00 91.67
พ.จ.อ. 36.16 66.01 #### 96.71
จ.ต.-จ.อ. 10.39 560.39 #### 100.00
ลูกจ๎าง/พนกังานราชการ 44.19 32.31 44.87 31.44
พลทหาร 52.38 122.22 #### 214.79
รวม 52.38 122.22 #### 111.67
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5.1 ร้อยละของจ านวนก าลังพลท่ีได้รับการบรรจุจ าแนกตามกลุ่มชั้นยศ  

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 60 



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64)
กราฟแสดงผลลัพธต์ัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที ่7.3 การบรรลุผลลัพธต์ามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร หน๎า 7.3/15

(5) ตัวชี้วัดด้านขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร
5.2 ร้อยละของจ านวนก าลังพลที่ได้รับการบรรจุจ าแนกตามสายวิทยากร ยศ.ทร.

5.2 ร๎อยละของจํานวนกําลังพลที่ได๎รับการบรรจุจําแนกตามสายวิทยากร ยศ.ทร. งป.61 งป.62 งป.63 งป.64
น.อ.พเิศษ 33.33 33.33 66.67 383.33
น.อ. 233.33 244.44 277.78 264.29
น.ท. 138.10 128.57 123.81 142.50
น.ต. 22.86 22.86 17.14 22.22
ร.ต.-ร.อ. 164.29 171.43 200.00 113.16
รวม 100.00 100.00 106.10 108.07
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กลุ่มชั้นยศ 

5.2 ร้อยละของจ านวนก าลังพลที่ได้รับการบรรจุจ าแนกตามสายวิทยากร ยศ.ทร. 

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 60 



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64)

กราฟแสดงผลลัพธต์ัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที ่7.3 การบรรลุผลลัพธต์ามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร หน๎า 7.3/16

(5) ตัวชี้วัดด้านขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร

5.3 ร้อยละของจ านวน น.สัญญาบัตร ที่สอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ CEFR

5.4 ร้อยละของจ านวน น.ประทวน ที่สอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ CEFR

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64

5.3 ร๎อยละของจํานวน น.สัญญาบตัร ที่สอบภาษาองักฤษผํานเกณฑ๑ CEFR 87.88

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64
5.4 ร๎อยละของจํานวน น.ประทวน ที่สอบภาษาองักฤษผํานเกณฑ๑ CEFR 100.00
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5.4 ร้อยละของจ านวน น.ประทวน ท่ีสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ CEFR 
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5.3 ร้อยละของจ านวน น.สัญญาบัตร ที่สอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ CEFR 

เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 50 เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 50 



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64)
กราฟแสดงผลลัพธต์ัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที ่7.3 การบรรลุผลลัพธต์ามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร หน๎า 7.3/17

(5) ตัวชี้วัดด้านขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร
5.5 จ านวนกิจกรรมที่มีก าลังพลของ ยศ.ทร.ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือเข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายภายนอก

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64
5.5 จํานวนกจิกรรมที่มกีําลังพลของ ยศ.ทร.ที่ได๎รับการแตํงต้ังเปน็กรรมการหรือเข๎า 3 4 8 25
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5.5 จ านวนกิจกรรมที่มีก าลังพลของ ยศ.ทร.ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือเข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายภายนอก 

เป้าหมาย ≥ 3 กิจกรรม 



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64)
กราฟแสดงผลลัพธต์ัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที ่7.3 การบรรลุผลลัพธต์ามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร หน๎า 7.3/18

(6) ตัวชี้วัดด้านบรรยากาศการท างาน
6.1 จ านวนครัง้ในการจัดกิจกรรม 5 ส. 

6.2 ร้อยละของจ านวนผู้ที่ได้รับการสงเคราะห์

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64
6.1 จํานวนคร้ังในการจัดกจิกรรม 5 ส. 1 1 1 2

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64
6.2 ร๎อยละของจํานวนผ๎ูที่ได๎รับการสงเคราะห๑ 100 100 50.50 1000
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6.1 จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรม 5 ส.  
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6.2 ร้อยละของจ านวนผู้ที่ได้รับการสงเคราะห ์
เป้าหมาย ≥ 2 คร้ัง เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 90 



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64)

กราฟแสดงผลลัพธต์ัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที ่7.3 การบรรลุผลลัพธต์ามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร หน๎า 7.3/19

(7) ตัวชี้วัดด้านการท าให้บุคลากรมีความผูกพัน

7.1 จ านวนผู้ยา้ยออก

7.2 จ านวนผู้ยา้ยเข้า

7. ตัวชี้วัดด๎านการทําใหบ๎คุลากรมคีวามผูกพนั งป.61 งป.62 งป.63 งป.64
7.1 จํานวนผ๎ูย๎ายออก 65 85 46 80

7. ตัวชี้วัดด๎านการทําใหบ๎คุลากรมคีวามผูกพนั งป.61 งป.62 งป.63 งป.64
7.2 จํานวนผ๎ูย๎ายเข๎า 21 162 106 129
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7.1 จ านวนผู้ย้ายออก 
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7.2 จ านวนผู้ย้ายเข้า 

เป้าหมาย ≤ ร้อยละ 10 

เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 10 



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64)
กราฟแสดงผลลัพธต์ัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที ่7.3 การบรรลุผลลัพธต์ามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร หน๎า 7.3/20

(7) ตัวชี้วัดด้านการท าให้บุคลากรมีความผูกพัน
7.3 จ านวนครัง้ในการจัดกิจกรรมที่สร้างความผูกพัน/เสริมสร้างขวัญและก าลังใจ

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64
7.3 จํานวนคร้ังในการจัดกจิกรรมที่สร๎างความผูกพนั/เสริมสร๎างขวัญและกําลังใจ 0 3 3 5
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7.3 จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรมท่ีสร้างความผูกพัน/เสริมสร้างขวัญและก าลังใจ 

เป้าหมาย ≥ 3 ครั้ง 



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64)
กราฟแสดงผลลัพธต์ัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที ่7.3 การบรรลุผลลัพธต์ามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร หน๎า 7.3/21

(8) ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาผู้น าของส่วนราชการ
8.1 ร้อยละของจ านวนบุคลากรหลักที่ได้รับการพัฒนาเพ่ิมพูนความรูแ้ละประสบการณ์ตรงตามหน้าที่

8.1 ร๎อยละของจํานวนบคุลากรหลักที่ได๎รับการพฒันาเพิ่มพนูความร๎ูและ งป.61 งป.62 งป.63 งป.64
-ครู รร.ชุมพลฯ 98 100 100 100
-อาจารย๑ ฝวก.ฯ 100 100 100 100
-อาจารย๑ ศภษ.ฯ 92 92 64 90
-อนศุาสนาจารย๑ 50 50 42 0
-นกัวิจัย 100 100 0 83
-ข๎าราชการสาย  กปศ.ฯ 100 28 0 0
-ข๎าราชการ กปภ.ฯ   100 100 100 100
รวม 97 89 97 86
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กลุ่มบุคลากรหลัก 

 8.1 ร้อยละของจ านวนบุคลากรหลักที่ได้รับการพัฒนา 

งป.61 

งป.62 

งป.63 

งป.64 

เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 60 



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64)
กราฟแสดงผลลัพธต์ัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที ่7.3 การบรรลุผลลัพธต์ามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร หน๎า 7.3/22

(8) ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาผู้น าของส่วนราชการ
8.2 จ านวนครัง้ในการจัดอบรม/ฝึกซ้อม/บรรยายให้ความรูก้ าลังพลของ ยศ.ทร.

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64
8.2 จํานวนคร้ังในการจัดอบรม/ฝึกซ๎อม/บรรยายใหค๎วามร๎ูกําลังพลของ ยศ.ทร. 0 0 0 20
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8.2 จ านวนครั้งในการจัดอบรม/ฝึกซ้อม/บรรยายให้ความรู้ก าลังพลของ ยศ.ทร. 

เป้าหมาย ≥ 3 คร้ัง 



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64)
กราฟแสดงผลลัพธต์ัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที ่7.3 การบรรลุผลลัพธต์ามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร หน๎า 7.3/23

(8) ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาผู้น าของส่วนราชการ
8.3 ร้อยละของจ านวนก าลังพลของ ยศ.ทร.ที่เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจ าปี

8.4 ร้อยละของจ านวนก าลังพลของ ยศ.ทร.ที่เข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปี

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64
8.3 ร๎อยละของจํานวนกําลังพลของ ยศ.ทร.ที่เขา๎รับการทดสอบสมรรถภาพประจําปี0 93.03 99.86 #DIV/0!

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64
8.4 ร๎อยละของจํานวนกําลังพลของ ยศ.ทร.ที่เขา๎รับการตรวจสุขภาพประจําปี 0 0 0 32
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8.4 ร้อยละของจ านวนก าลังพลของ ยศ.ทร.ที่เข้ารับการ 
ตรวจสุขภาพประจ าปี  
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ปีงบประมาณ 

8.3 ร้อยละของจ านวนก าลังพลของ ยศ.ทร.ท่ีเข้ารับการ 
ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจ าปี 

เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 75 

เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 60 



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64)
กราฟแสดงผลลัพธต์ัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที ่7.3 การบรรลุผลลัพธต์ามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร หน๎า 7.3/24

(8) ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาผู้น าของส่วนราชการ
8.5 ร้อยละของจ านวนก าลังพลของ ยศ.ทร.ที่สอบเลื่อนฐานะได้

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64
8.5 ร๎อยละของจํานวนกําลังพลของ ยศ.ทร.ที่สอบเล่ือนฐานะได๎ 26.58 25.40 25.00 12.12
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8.5 ร้อยละของจ านวนก าลังพลของ ยศ.ทร.ที่สอบเลื่อนฐานะได้ 

เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 10 



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64)

กราฟแสดงผลลัพธต์ัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที ่7.3 การบรรลุผลลัพธต์ามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร หน๎า 7.3/25

(8) ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาผู้น าของส่วนราชการ

8.6 จ านวนผลงาน/บทความ/นวัตกรรม/งานวิจัยของครู/อาจารย/์นักวิจัย

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64
8.6 จํานวนผลงาน/บทความ/นวตักรรม/งานวจิัยของครู/อาจารย๑/นักวจิัย 20 66 91 68
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ปีงบประมาณ 

8.6 จ านวนผลงาน/บทความ/นวัตกรรม/งานวิจัยของครู/อาจารย์/นักวิจัย 

เป้าหมาย ≥ 12 



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64)
หมายเหตุ  ข้อมูลอ้างอิง หน๎า 7.3/26
รายละเอียดประกอบตัวชี้วัดที่ 5.5 จ านวนกิจกรรมที่มีก าลังพลเป็นกรรมการ/คณะท างาน/เข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายภายนอกในระดับชาต/ินานาชาติ
งป.63 รวม 8 กิจกรรม

1 แตํงต้ังคณะกรรมการและอาจารย๑ประจําบัณฑิตวิทยาลัย จฬุาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย มีขา๎ราชการ ยศ .ทร. (ฝวก.ฯ) จํานวน 12 นาย เป็นคณะกรรมการฯ
2 สัมนาทางวิชาการออนไลน๑ (หัวขอ๎ความมั่นคงในภูมิภาคลํุมแมํน้าํโขง) กบั APCSS สหรัฐอเมริกา ใน 10 ก.ค.63  มี น.อ.อชิตะสิน กํามะณี (ศยร.) เขา๎รํวมสัมมนา
3 การประชุม Navy to Navy Strategy Talks คร้ังที่ 11 ระหวําง ทร.-ทร.ออสเตรเลีย ผํานระบบวีดีทัศน๑ ใน 15 มิ.ย.63 มีขา๎ราชการ ศยร.ฯ จํานวน 2 นาย เขา๎รํวมประชุม
4 แตํงต้ังกรรมการสมาคมเรือใบแหํงประเทศไทย มี น.อ.ยทุธนา อักษรศรี เป็นกรรมการ
5 แตํงต้ัง ผ๎ูประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.มีขา๎ราชการ ยศ.ทร. จํานวน 3 นาย เป็นกรรมการ
6 การประชุม Dialogue of BIMSTEC Think  คร้ังที่ 2 ณ กรุงนิวเดลฮี สาธารณรัฐอินเดีย ใน 27-29 พ.ย.62 มี น.อ.วชิรพร วงศ๑นครสวําง รอง เสธ.ยศ.ทร.เขา๎รํวมประชุม
7 งาน 16 th Maritime Security and Coastal Suveillance 2019ณ สิงคโปร๑ ใน 2-4 ธ.ค.62 มี น.อ.วชิรพร วงศ๑นครสวําง รอง เสธ.ยศ.ทร. และคณะ รวม 4 นาย เขา๎รํวมประชุม
8 สัมมนา Asia-Pacific Naval College Seminar คร้ังที่ 23 ณประเทศญีปุุ่น ใน 22ก.พ.-4 มี.ค.63 มี น.อ.วชิรพร วงศ๑นครสวําง รอง เสธ.ยศ.ทร. เป็นผ๎ูแทน ยศ.ทร.เขา๎รํวมสัมมนา

รายละเอียดประกอบตัวชี้วัดที่ 7.3 จ านวนครัง้ในการจัดกิจกรรมสร้างความผูกพัน/เสริมสร้างขวัญและก าลังใจ
งป.63 รวม 3 ครัง้

1 แจกชุดเคร่ืองแบบปฏบิัติงานและชุดกีฬา
2 จัดเล้ียงสังสรรค๑ปีใหมํ
3 แขํงขันกีฬาภายใน

รายละเอียดประกอบตัวชี้วัดที่ 8.2 จ านวนครัง้ในการจัดอบรม/ฝึกซ้อม/บรรยายให้ความรูก้ าลังพล
งป.63 ไมํมีขอ๎มูล



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64)
หน๎า 7.3/27

รายละเอียดประกอบตัวชี้วัดที่ 8.6 จ านวนผลงาน/บทความ/งานวิจัย/นวัตกรรมของครู/อาจารย/์นักวิจัย
งป.63 รวม 91 ชิ้น

1 บทความ เร่ือง "ระเบียบโลกใหมํกบัองค๑กรระหวํางประเทศ" ของ น.ท.ทวีศิลป์ คงประเสริฐ (ฝวก.ฯ) ในวารสารนาวิกาธิปัตย๑สาร ฉบับที่ 99
2 บทความ เร่ือง "ความสัมพันธ๑จนี-สหรัฐอเมริกา กบัเสถยีรภาพในอินโดแปซิฟิกจากมุมมองระบบโลกเสรี" ของ น.อ.ดร.หัสไชยญ๑ มั่งค่ัง (ฝวก.ฯ) 

ในวารสารนาวิกาธิปัตย๑สาร ฉบับที่ 99
3 บทความ เร่ือง "สมุททานุภาพ" ของ น.อ.กติติพงศ๑ จนัทร๑สมบูรณ๑ (ฝวก.ฯ) ในวารสารนาวิกาธิปัตย๑สาร ฉบับที่ 99
4 บทความ เร่ือง "หลักการทําสงคราม" ของ น.อ.สถาพร วาจรัตน๑ (ฝวก.ฯ) ในวารสารนาวิกาธิปัตย๑สาร ฉบับที่ 99
5 บทความ เร่ือง "เคลาเซวิทซ๑ในฐานะนักคิดสัจนิยมกบัปฏิบัติการที่มีรากฐานมาจากสภาวะที่ต๎องการ" ของ น.อ.ดร.หัสไชยญ๑ มั่งค่ัง (รอง ผอ.กวสธ.ฝวก.ฯ) 

ในวารสารนาวิกาธิปัตย๑สาร ฉบับที่ 100
6 บทความ เร่ือง "พื้นฐาน Operational Art และ Opertional Design และความสําคัญตํอการวางแผนตามกระบวนการวางแผนทางทหารของ ทร.ไทย" 

ของ น.ท.ณัฐวุฒิ ศิรธรานนท๑ (อจ.กวยศ.ฝวก.ฯ) ในวารสารนาวิกาธิปัตย๑สาร ฉบับที่ 100
7 บทความ เร่ือง "เหตุไฉนการเตรียมกําลังรบด๎านการขาํวจงึกลายเป็นการเตรียมสภวะแวดล๎อมทางยทุธศสตร๑ขาํวกรอง" ของ น.ท.นาวาศักด์ิ เอื้อทวีพันธ๑ 

(นักศึกษาวิเคราะห๑ยทุธศาสตร๑ กศย.ศยร.ฯ) ในวารสารนาวิกาธิปัตย๑สาร ฉบับที่ 100
8 บทความ เร่ือง "การพัฒนาการวางแผนทางทหารจาก Threat Base สํู Objective & Effect Base Planning" ของ น.ท.เกรียงไกร เกาะเจริญ (อจ.กวสท.ฝวก.ฯ) 

ในวารสารนาวิกาธิปัตย๑สาร ฉบับที่ 100
9 บทความ เร่ือง "Big Data Wargame" ของ น.ท.อนุรักษ๑ เจริญศรี (นักศึกษาวิเคราะห๑สงครามทางเรือ กศร.ศยร.ฯ) ในวารสารนาวิกาธิปัตย๑สาร ฉบับที่ 100

10 บทความเร่ือง "SIAM On War 2484 : ประเทศไทยกบัการเขา๎สํูสงครามในชํวง WW II" ของ น.อ.สถาพร วาจรัตน๑ ผอ.กศร.ศยร.ฯ ในวารสารนาวิกาธิปัตย๑สาร ฉบับที่ 100
11 บทความเร่ือง "ทฤษฎีจติสามภาคกบัสามเหล่ียมสงคราม" ของ น.ท.นาวาศักด์ิ เอื้อทวีสัมพันธ๑ นักศึกษาวิคราะห๑ยทุธศาสตร๑ กศย.ศยร.ฯ ในวารสารนาวิกาธิปัตย๑สาร ฉบับที่ 100
12 บทความเร่ือง "อิทธพลของลัทธิเต๐าตํอตําราพิชัยซุนวู" ของ น.ท.นาวาศักด์ิ เอื้อทวีสัมพันธ๑ นักศึกษาวิคราะห๑ยทุธศาสตร๑ กศย.ศยร.ฯ ในวารสารนาวิกาธิปัตย๑สาร ฉบับที่ 100
13 Application ส่ือการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบอเมริกนั (ALC) บน App Store และ Coogle Play Store เพื่อให๎ขา๎ราชการ ทร.ได๎พัฒนาทักษะด๎วยตนเอง ของ ศภษ.ฯ

วิจยัในชั้นเรียนของครู รร.ชุมพลฯ จํานวน 78 ชิ้น 
14 งานวิจยัในชั้นเรียน เร่ือง การพัฒนาทักษะการแบํงประเภทเรือหลวง ของนักเรียนจาํชั้น 1 ห๎อง 1.3 ของ น.ต.สมยศ ตันมุํยฮ๎อ



15 งานวิจยัในชั้นเรียน เร่ือง การพัฒนาทักษะการถกัเชือกเง่ือนสันปลาชํอนหุ๎มราวบันได ของนักเรียนจาํชั้นปีที่ 1 โดยกจิกรรมเพื่อนชํวยเพื่อน ของ ร.ท.สิริชัย สุวรรณพิทักษ๑

รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64)
หน๎า 7.3/28

16 งานวิจยัในชั้นเรียน เร่ือง การพัฒนาการจดัการเรียนการสอนวิชาเดินเรือ 1 โดยใช๎วิธีสอนแบบเน๎นผ๎ูเรียนเป็นสําคัญ ของ ร.ต.ธวัชชัย ด๎วงเอียด
17 งานวิจยัในชั้นเรียน เร่ือง การพัฒนาการจดัการเรียนการสอนวิชาการเรือปฏิบัติ โดยใช๎วิธีการสอนแบบเน๎นผ๎ูเรียนเป็นสําคัญ ของ พ.จ.ต.อลงกรณ๑ โตรา
18 งานวิจยัในชั้นเรียน เร่ือง การพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนจาํทหารเรือชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการทหาร รายวิชาทหาร 1 โดยการเรียนแบบผ๎ูเรียนเป็นศูนย๑กลาง ของ

น.ต.สุรภาพ เกดิสิน

19 งานวิจยัในชั้นเรียน เร่ือ งการพัฒนาทักษะการถอดแยกและประกอบตัวลูกเล่ือน ปืนกล 20 มม.แบบ 22 เออริคอน GAM Co - 1 ของ ร.ท.โกมล  สะอาดพรรค

20 งานวิจยัในชั้นเรียน เร่ือง การพัฒนาการจดัการเรียนการสอนวิชาทหาร 1 (ทฤษฎี)  โดยใช๎วิธีการสอนแบบเน๎นผ๎ูเรียน ของ ร.ต.นรินทร๑ คงมั่น

21 งานวิจยัในชั้นเรียน เร่ือง การพัฒนาทักษะการถอดแยกและประกอบตัวลูกเล่ือน ปืนกล 20 มม.แบบ 22 เออริคอน GAM Co - 1 ของ จ.อ.บุญสิน คําภูงา

22 งานวิจยัในชั้นเรียน เร่ือง การพัฒนาความร๎ูความเขา๎ใจเกีย่วกบั ชื่อทํา คําบอกวิชาทหารราบปฏิบัติ ชั้น 1 ห๎อง 1.7 ของ จ.อ.มานะ จอมเจริญ

23 งานวิจยัในชั้นเรียน เร่ือง การพัฒนาความร๎ูความเขา๎ใจเกีย่วกบั ชื่อทํา คําบอกวิชาทหารราบปฏิบัติ ชั้น 2 ห๎อง 2.14 ของ จ.อ.ปัญจชัย ประดิษฐ๑ผล

24 งานวิจยัในชั้นเรียน เร่ือง การพัฒนาความร๎ูความเขา๎ใจเกีย่วกบั ชื่อทํา คําบอกวิชาทหารราบปฏิบัติ ชั้น 2 ห๎อง 2.14 ของ จ.อ.ชนินทร๑ แสงอุไร

25 งานวิจยัในชั้นเรียน เร่ือง การพัฒนาการจดัการเรียนการสอนวิชาเคร่ืองกงัหันก๏าซ 2 โดยใช๎วิธีการสอนแบบเน๎นผ๎ูเรียน ของ น.ต.มนตรี ดีการ

26 งานวิจยัในชั้นเรียน เร่ือง การพัฒนาการสอนวิชาไฟฟูาพื้นฐาน 1 โดยใช๎วิธีการสอนแบบเน๎นผ๎ูเรียน ของ น.ต.จนัดี ขมุาลี

27 งานวิจยัในชั้นเรียน เร่ือง การพัฒนาการสอนวิชาไฟฟูาพื้นฐาน 1 โดยใช๎วิธีการสอนแบบเน๎นผ๎ูเรียน ของ ร.อ.พีรณัฐ หอมนาน 

28 งานวิจยัในชั้นเรียน เร่ือง การพัฒนาการจดัการเรียนการสอนวิชาการกลทั่วไป 1 โดยใช๎วิธีการสอนแบบเน๎นผ๎ูเรียน ของ ร.ท.อภิวัติ พิมพิลา

29 งานวิจยัในชั้นเรียน เร่ือง การพัฒนาการจดัการเรียนการสอนวิชาการปูองกนัความเสียหาย 3 โดยใช๎วิธีการสอนแบบเน๎นผ๎ูเรียน ของ ร.ต.อรรคพล เนมี

30 งานวิจยัในชั้นเรียน เร่ือง การพัฒนาการจดัการเรียนการสอนวิชาการปูองกนัความเสียหาย 1 โดยใช๎วิธีการสอนแบบเน๎นผ๎ูเรียน ของ ร.ต.สมศักด์ิ จติหวัง
31 งานวิจยัในชั้นเรียน เร่ือง การพัฒนาการจดัการเรียนการสอนวิชาเขยีนแบบ 1 โดยใช๎วิธีการสอนแบบเน๎นผ๎ูเรียน ของ ร.ต.ระพิน ธรรมกจินา
32 งานวิจยัในชั้นเรียน เร่ือง การพัฒนาการจดัการเรียนการสอนวิชาอิเล็กทรอนิกส๑พื้นฐาน 3 โดยใช๎วิธีการสอนแบบเน๎นผ๎ูเรียน ของ ร.ต.ระพิน ธรรมกจินา
33 งานวิจยัในชั้นเรียน เร่ือง การพัฒนาการจดัการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร๑เบื้องต๎น 1 โดยใช๎วิธีการสอนแบบเน๎นผ๎ูเรียน ของ พ.จ.อ.ประสิทธิ ์ขําตา
34 งานวิจยัในชั้นเรียน เร่ือง การพัฒนาการจดัการเรียนการสอนวิชาเคร่ืองยนต๑เบื้องต๎น 1 โดยใช๎วิธีการสอนแบบเน๎นผ๎ูเรียน ของ พ.จ.ท.ศิริพงษ๑ จนัทร๑ลอยเมฆ
35 งานวิจยัในชั้นเรียน เร่ือง การพัฒนาการจดัการเรียนการสอนวิชาปูองกนัความเสียหาย 1 โดยใช๎วิธีการสอนเน๎นผ๎ูเรียน ของ จ.อ.สุนทร  กอ๎งสมุทร
36 งานวิจยัในชั้นเรียน เร่ือง การใช๎เกมคําศัพท๑ภาษาอังกฤษที่มีผลตํอการพัฒนาความสามารถการเรียนร๎ูคําศัพท๑ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนจาํทหารเรือชั้นปีที่ 1 ของ



ร.ต.หญิง วิริญา สุวรรณรินทร๑
37 งานวิจยัในชั้นเรียน เร่ือง การพัฒนาการจดัการเรียนร๎ูวิชาวิทยาศาสตร๑ 3 โดยใช๎วิธีการสอนแบบเน๎นผ๎ูเรียน ของ ร.ต.วรนาถ สักกะพลางกรู

รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64)
หน๎า 7.3/29

38 งานวิจยัในชั้นเรียน เร่ือง การพัฒนาการจดัการเรียนร๎ูวิชาคณิตศาสตร๑พื้นฐานอุตสาหกรรม โดยใช๎วิธีการสอนแบบเน๎นผ๎ูเรียน ของ น.ส.พิมลา ศรีสุธากลุ
39 งานวิจยัในชั้นเรียน เร่ือง การพัฒนาการจดัการเรียนการสอนวิชาสัญญาณ โดยใช๎วิธีการสอนแบบเน๎นผ๎ูเรียน ของ พ.จ.อ.ไพฑูรย๑ ค๎ุมกระทึก
40 งานวิจยัในชั้นเรียน เร่ือง การพัฒนาคํูมือการเรียนชุดวิชาศูนย๑ยทุธการและการส่ือสารเบื้องต๎น โดยใช๎วิธีการสอนเน๎นผ๎ูเรียน ของ พ.จ.อ.ทวี พึ่งพา
41 งานวิจยัในชั้นเรียน เร่ือง การพัฒนาการจดัการเรียนการสอนวิชาสัญญาณ โดยใช๎วิธีการสอนแบบเน๎นผ๎ูเรียน ของ พ.จ.อ.พงษ๑กมล ถวิลวงษ๑      
42 งานวิจยัในชั้นเรียน เร่ือง การพัฒนาการจดัการเรียนการสอนวิชาวํายน้าํ โดยใช๎วิธีการสอนแบบเน๎นผ๎ูเรียน ของ พ .จ.ท.ศักด์ิดา พวงแกว๎ 
43 งานวิจยัในชั้นเรียน เร่ือง การพัฒนาการจดัการเรียนการสอนวิชาสัญญาณ โดยใช๎วิธีการสอนแบบเน๎นผ๎ูเรียน ของ พ.จ.ท.สุทัศน๑ พรามกระโทก 
44 งานวิจยัในชั้นเรียน เร่ือง แรงจงูใจในการออกกําลังกายของ นักเรียนจาํทหารเรือ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ  ของ จ.อ.สุรศักด์ิ ประสานยทุธ  
45 งานวิจยัในชั้นเรียน เร่ือง การพัฒนาทักษะกฬีาทหารเรือ (กระเชียงบก) โดยใช๎แบบฝึกทักษะ ของ จ.อ.เกชา วาดนิ่ม
46 งานวิจยัในชั้นเรียน เร่ือง การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวํายน้าํ โดยใช๎วิธีการสอนแบบเน๎นผ๎ูเรียน ของ จ.อ.กําภู อุนอวยชัย 
47 งานวิจยัในชั้นเรียน เร่ือง การพัฒนาการจดัการเรียนการสอนวิชาสัญญาณ โดยใช๎วิธีการสอนแบบเน๎นผ๎ูเรียน ของ จ.อ.กําภู อุนอวยชัย 
48 งานวิจยัในชั้นเรียน เร่ือง การพัฒนาการจดัการเรียนการสอนวิชาสัญญาณ โดยใช๎วิธีการสอนแบบเน๎นผ๎ูเรียน ของ จ.อ.ดิเรก ชาติศักด์ิยทุธ 
49 งานวิจยัในชั้นเรียน เร่ือง การพัฒนาคํูมือการเรียนชุดวิชาศูนย๑ยทุธการและการส่ือสารเบื้องต๎น โดยใช๎วิธีการสอนเน๎นผ๎ูเรียน ของ จ.อ.กติติศักด์ิ บูญรัตน๑
50 งานวิจยัในชั้นเรียน เร่ือง การพัฒนาคํูมือการเรียนชุดวิชาศูนย๑ยทุธการและการส่ือสารเบื้องต๎น โดยใช๎วิธีการสอนเน๎นผ๎ูเรียน ของ จ.อ.ไชยนัต๑ สีสอง
51 งานวิจยัในชั้นเรียน เร่ือง การพัฒนาการจดัการเรียนการสอนวิชาฝึกโรงงาน (ชํางเชื่อมประสาน) โดยใช๎วิธีการสอนเน๎นผ๎ูเรียน ของ ร.ท.วินัย หร่ังเจริญ
52 งานวิจยัในชั้นเรียน เร่ือง การพัฒนาการจดัการเรียนการสอนวิชาฝึกโรงงาน (ชํางปรับ) โดยใช๎วิธีการสอนเน๎นผ๎ูเรียน ของ ร.ท.ณรงค๑ จติสกลุชัย
53 งานวิจยัในชั้นเรียน เร่ือง การพัฒนาการจดัการเรียนการสอนวิชาฝึกโรงงาน (ชํางตีเหล็ก) โดยใช๎วิธีการสอนเน๎นผ๎ูเรียน ของ ร.ท.อนันต๑ เพชรทอง
54 งานวิจยัในชั้นเรียน เร่ือง การพัฒนาการจดัการเรียนการสอนวิชาฝึกโรงงาน (ชํางกลึง) โดยใช๎วิธีการสอนเน๎นผ๎ูเรียน ของ ร.ต.อนุชิต ศรีพุํม
55 งานวิจยัในชั้นเรียน เร่ือง การพัฒนาการจดัการเรียนการสอนวิชาฝึกโรงงาน (ชํางเชื่อมประสาน) โดยใช๎วิธีการสอนเน๎นผ๎ูเรียน ของ พ.จ.อ.วิษณุ นีลเสวี
56 งานวิจยัในชั้นเรียน เร่ือง การใช๎ส่ือการสอนเชิงมัลติมีเดีย ของ ร.ท.สมชาย ฟักเขยีว
57 งานวิจยัในชั้นเรียน เร่ือง การพัฒนาการจดัการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาโดยใช๎วิธีการสอนแบบเน๎นผ๎ูเรียน ของ น .ต.หญิง วาริศา อัมพรมหา
58 งานวิจยัในชั้นเรียน เร่ือง การพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนร๎ูเคร่ืองทําความเยน็ โดยจดักจิกรรมการสอนแบบ Learning by doing ของ น.ต.วันชัย เนียมแสง
59 งานวิจยัในชั้นเรียน เร่ือง การพัฒนาการจดัการเรียนการสอนวิชาเคร่ืองจกัรชํวย 3 โดยใช๎วิธีการสอนแบบเน๎นผ๎ูเรียน ของ ร.ท.จริพัฒน๑ คุณชื่น



60 งานวิจยัในชั้นเรียน เร่ือง การพัฒนาการจดัการเรียนการสอนวิชาเคร่ืองจกัรไอน้าํ 1 โดยใช๎วิธีการสอนแบบเน๎นผ๎ูเรียน ของ ร.อ.ปรีชา มัชฌิมะ

รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64)
หน๎า 7.3/30

61 งานวิจยัในชั้นเรียน เร่ือง การศึกษาพฤติกรรมการเรียนร๎ูโดยการใช๎รูปแบบการสอนแบบสาธิต ของ ร .อ.สุรศักด์ิ ราเลิศ
62 งานวิจยัในชั้นเรียน เร่ือง การพัฒนาการจดัการเรียนการสอนวิชาไฟฟูาเบื้องต๎นโดยใช๎วิธีการสอนแบบเน๎นผ๎ูเรียน ของ ร.อ.ทัตพงษ๑ ไพบูลย๑
63 งานวิจยัในชั้นเรียน  เร่ือง การพัฒนาการจดัการเรียนการสอนวิชา นว.3 โดยใช๎วิธีการสอนแบบเน๎นผ๎ูเรียน ของ ร.ท.จรินทร๑ กล่ันมาก
64 งานวิจยัในชั้นเรียน เร่ือง การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนจาํทหารเรือที่มีตํอการใช๎อุปกรณ๑จริงเป็นส่ือการสอน ของ ร.ท.ไตรภพ คงควร
65 งานวิจยัในชั้นเรียน เร่ือง การพัฒนาทักษะการเรียกชื่อสํวนประกอบของทุํนหมายเขต แบบ 3 วิชาอาวุธใต๎น้าํ ของ น.ต.ชัยวัฒน๑ โกมารศรี
66 งานวิจยัในชั้นเรียน เร่ือง การพัฒนาทักษะการเรียกชื่อสํวนประกอบของลูกปืนที่ใช๎ในราชนาวี ของ นรจ.ชั้นปีที่ 1 ห๎อง 1.6 ของ น.ต.โกมาน โพธิท์อง
67 งานวิจยัในชั้นเรียน เร่ือง การพัฒนาวิธีการประกอบสํวนที่สําคัญของทุํนระเบิดโดยใช๎การฝึกจากทุํนระเบิด MK.6 ของจริง ของ ร.อ.สมัย นพพันธ๑
68 งานวิจยัในชั้นเรียน เร่ือง การพัฒนาทักษะการถอดและประกอบตัวลูกเล่ือนปืนกล 20 มม. แบบ 22 เออริคอน GAM CO - 1 ของ ร.อ.สมัย นพพันธ๑
69 งานวิจยัในชั้นเรียน เร่ือง Google Platform กบัการสนับสนุนการเรียนร๎ู   ของ ร.ท.ธงชัย จําปาศรี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
70 งานวิจยัในชั้นเรียน เร่ือง การพัฒนาทักษะการทิ้งด่ิงน้าํต้ืนโดยใช๎แบบฝึก ของ น.ต.วสุพล สินธพทอง
71 งานวิจยัในชั้นเรียน เร่ือง การพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนร๎ูวิชาการเรือโดยจดักจิกรรมการสอนแบบ Learning by doing ของ ร.ต.แดนไพร ทาสถาน
72 งานวิจยัในชั้นเรียน เร่ือง การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาการเรือ ด๎วยระบบ e-learning ของ ร.อ.ธันยา ปานแดง
73 งานวิจยัในชั้นเรียน เร่ือง การพัฒนาทักษะกฬีาทหารเรือ (อุ๎มหมูใสํเล๎า) โดยใช๎แบบฝึกทักษะ ของ น.ต.บรรเล็ง อํอนพุทธา
74 งานวิจยัในชั้นเรียน เร่ือง ความพึงพอใจผ๎ูมาใช๎ห๎องยกน้าํหนัก รร.ชุมพลฯ ของ น.ต.บรรเล็ง อํอนพุทธา
75 งานวิจยัในชั้นเรียน เร่ือง การพัฒนาเอกสารประกอบการจดัการเรียนร๎ูรายวิชาศูนย๑ยทุธการและการส่ือสารเบื้องต๎น ของ ร .ท.สมควร ขนุจําเริญ
76 งานวิจยัในชั้นเรียน เร่ือง แรงจงูใจในการออกกําลังกาย ของนักเรียนจาํชั้นปีที่ 1 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ของ พ.จ.อ.ปรีชา ผิวแดง
77 งานวิจยัในชั้นเรียน เร่ือง แรงจงูใจในการออกกําลังกาย ของนักเรียนจาํทหารเรือ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ของ พ.จ.อ.วิชาญ จําปา
78 งานวิจยัในชั้นเรียน เร่ืองการพัฒนาทักษะวํายน้าํของนักกฬีาวํายน้าํนักเรียนจาํ ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ของ จ.อ.มีชัย บัวภา
79 งานวิจยัในชั้นเรียน เร่ือง แรงจงูใจในการเรียนและความผูกพัน ตํอ พรรค - เหลํา กลิน ของนักเรียนจาํชั้นปีที่ 2 ของ พ.จ.อ.นพรัตน๑ มหาศร
80 งานวิจยัในชั้นเรียน เร่ือง การพัฒนาการจดัการเรียนการสอนวิชาไฟฟูาพื้นฐาน 1 โดยใช๎วิธีการสอนแบบเน๎นผ๎ูเรียน ของ พ.จ.อ.วรพงษ๑ เชิดชมกล่ิน
81 งานวิจยัในชั้นเรียน เร่ือง การพัฒนาทักษะการเรียกชื่อสํวนประกอบของลูกระเบิดลึก MK.6 วิชาอาวุธใต๎น้าํ โดยใช๎แบบฝึกทักษะการเรียกชื่อสํวนประกอบของลูกระเบิดลึก MK.6 ของ

พ.จ.อ.ปรีดา แสงแตง



82 งานวิจยัในชั้นเรียน เร่ือง ความต๎องการจําเป็นของนักเรียนกลาโหมพลเรือนชั้นตํ่ากวําสัญญาบัตร รร.ชุมพลทหารเรือ ที่ต๎องการศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรเพิ่มเติม รร.ชุมพลทหารเรือ ของ
พ.จ.อ.สํารวย หอมจดั

รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64)
หน๎า 7.3/31

83 งานวิจยัในชั้นเรียน เร่ือง ความพึงพอใจของนักเรียนจาํ ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนชุมพลทหารเรือตํอการจดัการเรียนการสอนหลักสูตรพลแมํนปืน ของ พ.จ.อ.ธนวัตร หอมทรง
84 งานวิจยัในชั้นเรียน เร่ือง การพัฒนาความร๎ูความเขา๎ใจเกีย่วกบัชื่อทําคําบอกวิชาทหาร 1 (ปฏิบัติ) ของนักเรียนจาํ ชั้นปีที่ 1 ห๎อง 1.10 พรรคกลิน 

โดยการประยกุต๑ใช๎เทคโนโลยคิีวอาร๑โค๎ดประกอบการจดัการเรียนการสอน ของ พ .จ.อ.วีรพงษ๑ วิใจ
85 งานวิจยัในชั้นเรียน เร่ือง ความต๎องการจําเป็นของ นรจ.ชั้นปีที่ 2 รร.ชุมพลทหารเรือ ที่ต๎องการศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรพิเศษของกองทัพเรือ ของ พ.จ.อ.วิษณุ เรืองรํุง
86 งานวิจยัในชั้นเรียน เร่ือง การพัฒนาความร๎ูความเขา๎ใจเกีย่วกบัชื่อทําคําบอกวิชาทหารราบปฏิบัติของนักเรียนจาํ ชั้นปีที่ 2 ห๎อง 2.7 พรรค นว.สห. 

โดยใช๎คํูมือการฝึกวําด๎วยแบบฝึกบุคคลทํามือเปลําพระราชทาน ของ จ.อ.อดิศักด์ิ พูลเสม
87 งานวิจยัในชั้นเรียน เร่ือง การพัฒนาความรึความเขา๎ใจเกีย่วกบัชื่อทําคําบอกวิชาทหารราบปฏิบัติของนักเรียนจาํ ชั้นปีที่ 1 ห๎อง 1.6 พรรค นว.ป.(สอ.รฝ.) 

โดยใช๎คํูมือการฝึกวําด๎วยแบบฝึกบุคคลทํามือเปลําพระราชทาน ของ จ.อ.ยทุธภูมิ วงเวียน
88 งานวิจยัในชั้นเรียน เร่ือง การพัฒนาความร๎ูความเขา๎ใจเกีย่วกบัชื่อทําคําบอกวิชาทหารราบปฏิบัติของนักเรียนจาํ ชั้นปีที่ 1 ห๎อง 1.4 พรรค นว.ป.กร. โดยใช๎คํูมือการฝึก

วําด๎วยแบบฝึกบุคคลทํามือเปลําพระราชทาน ของ จ.อ.บรรลือศักด์ิ   ผองขํา
89 งานวิจยัในชั้นเรียน เร่ือง การพัฒนาการเลํนกายบริหารแบบราชนาวีทํายาก ของ พ.จ.อ.ชาตรี นวลจนัทร๑
90 งานวิจยัในชั้นเรียน เร่ือง การพัฒนาทักษะกฬีาทหารเรือ (วิง่ 4 ขา) โดยใช๎แบบฝึกทักษะของนักเรียนจาํทหารเรือ  ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ของ จ.อ.ชยพล เหลําสุพรรณ๑
91 งานวิจยัในชั้นเรียน เร่ือง การพัฒนาทักษะวํายน้าํของนักกฬีาวํายน้าํนักเรียนจาํชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ของ จ.อ.อรรถกร ผักไหม



รายละเอียดประกอบรายงานผลลพัธ์การด าเนินการตามตวัชีว้ัดทีส่ าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที ่3 ประจ าป ีงป.64 (ขอ้มลู งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64) หนา๎ 7.4/1

ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การและการก ากับดูแล (เชือ่มโยงหลักกับ มว.1 : กศษ.ฯ)
ที่ คํา

เปูาหมา
ผลลัพธก์ารด าเนินการ แนว

เปูา งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 โน๎ม
หมาย ทัง้หมด ท าได้ ร้อยละ ทัง้หมด ท าได้ ร้อยละ ทัง้หมด ท าได้ ร้อยละ ทัง้หมด ท าได้ ร้อยละ +/-
งป.64

9 ตวัชีว้ัดดา้นการน าองค์การ (มว.1 : กศษ.ฯ)
หน่วยปฏบิตัิ : มว.1, ทุกหนวํย

9.1 ร๎อยละของจํานวนวิธีการส่ือสารในการถํายทอดวิสัยทัศน๑และคํานยิม ≥ 50 4 4 100 4 4 100 4 4 100 9 9 100 +
สํูการปฏบิติัในลักษณะสองทิศทาง ตํอจํานวนวิธีการส่ือสารทั้งหมด
ประชุม        

หนงัสือเวียน  

ประกาศ  

ปาูยประชาสัมพันธ๑  

เว็บไซต๑        

ผ๎ูบริหารถํายทอดใหผ๎ู๎ใต๎บงัคับบญัชา        

การเลําสํูกนัฟัง  

ไลน๑กลํุม        

กจิกรรมประชาสัมพันธ๑หนวํย  

9.2 ร๎อยละของจํานวนกําลังพลที่รับร๎ูวิสัยทัศน๑ คํานยิม และนโยบาย ≥ 70 571 571 100 764 764 100 736 736 100 624 624 100.00 -

ของหนวํย ตํอจํานวนกําลังพลที่มกีารสํารวจทั้งหมด

7.4
ตัวชีว้ดั



รายละเอียดประกอบรายงานผลลพัธ์การด าเนินการตามตวัชีว้ัดทีส่ าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที ่3 ประจ าป ีงป.64 (ขอ้มลู งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64) หนา๎ 7.4/2

ที่ คํา
เปูาหมา

ผลลัพธก์ารด าเนินการ แนว

เปูา งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 โน๎ม
หมาย ทัง้หมด ท าได้ ร้อยละ ทัง้หมด ท าได้ ร้อยละ ทัง้หมด ท าได้ ร้อยละ ทัง้หมด ท าได้ ร้อยละ +/-
งป.64

9.3 จํานวนกจิกรรมที่มกีารจัดทําการทบทวนหลังการปฏบิติังาน ≥ 3 6 กิจกรรม 11 กิจกรรม 32 กิจกรรม +
(After Action Review : AAR)
หมายเหตุ ใหร๎ะบชุือ่กจิกรรม วดป.และสถานที่จัดกจิกรรม
งป.64 ม ี5+27 = 32 กิจกรรรม   ศภษ.1+กอศ.1+กปภ.3+รร.ชมุพล5+กง.1+กธก1+วทร.+กหส2+กปศ.2+พจ.3+ฝวก.4+กบศ.1+กบ.1
1. กธก.ฯ มี 1 กิจกรรม คือ ทบทวนการปฏิบัติหลังการจัดงานวนัสถาปนา ยศ.ทร.
2. กศษ.ฯ มี 2 กิจกรรม
   1) ทบทวนการปฏิบัติหลังการจัดงานวนัสถาปนา ยศ.ทร.
   2) ทบทวนการปฏิบัติหลังการรับสมัคร นรจ.
3. กบ.ฯ มี 1 กิจกรรม คือ ทบทวนการปฏิบัติหลังจัดกิจกรรม KM

4. กง.ฯ มี 1 กิจกรรม คือ ทบทวนการปฏิบัติหลังจัดกิจกรรม KM
5. ฝวก.ฯ มี 4 กิจกรรม คือ
   1) ทบทวนการปฏิบัติหลังการฝึก FTX ทร.64
   2) ทบทวนการปฏิบัติหลังการจบหลักสูตร นว., ทป., อส.
   3) ทบทวนการปฏิบัติหลังการฝึก Tempo Game หลักสูตร วทร.
   4) ทบทวนการปฏิบัติหลังการฝึกยทุธกีฬาหลักสูตร นว.
6. วทร.ฯ มี 1+1 = 2 กิจกรรม
   1) ทบทวนการปฏิบัติหลังฝึกซ๎อมพิธพีระราชทานปริญญาบัตร วฒิุบัตร และเข็มวทิยฐานะผ๎ูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร วทร .
   2) ทบทวนการปฏิบัติหลังการไปดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศภายในประเทศ
7. รร.สธ.ทร.ฯ มี 1 กิจกรรม คือ ทบทวนการปฏิบัติหลังฝึกซ๎อมพิธพีระราชทานปริญญาบัตร วฒิุบัตร และเข็มวทิยฐานะผ๎ูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร สธ .ทร.รํุนที ่79
8. รร.ชต.ฯ ไมํมีข๎อมูล
9. รร.พจ.  มี 3 กิจกรรม คือ ทบทวนการปฏิบัติหลังจากส้ินสุดการศึกษาในแตํละหลักสูตร ใน 5 ม.ค.64  7 เม.ย.64 และ 20 ก.ค.64
10. กหส.ยศ.ทร. มี 2 กิจกรรม คือ
1) ปรับกระบวนการ sp8.2 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศประเภทส่ือส่ิงพิมพ๑ โดยการลดขัน้ตอนการทํางานลง 5 ขัน้ตอน
2) เพือ่ปูองกันการแพรํระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนํา 2019 การจัดทํากลํองฆําเชือ้โรคบนทรัพยากรสารสนเทศหลังจากได๎รับคืนจากผ๎ูใช๎ยริการด๎วยแสง uvc

ตัวชีว้ดั



11. กบศ.ยศ.ทร. มี 1 กิจกรรม คือ งานฝึก ทร.64 จัดทํารูปมอบเป็นทีร่ะลึกนายทหารชัน้ผ๎ูใหญํบน ร.ล.จักรีนฤเบศร



12 กปภ.ยศ.ทร. มี 3 กิจกรรม คือ
1) กจิกรรมการจัดสัมมนาเชิงปฏบิติัการในการพัฒนาการดําเนนิงานประกนัคุณภาพการศึกษาสําหรับสถานศึกษาของ ทร . ระดับตํ่ากวําปริญญา มกีารทบทวนหลังจากที่ได๎มกีารจัดสัมมนา 
ป ีงป.63 ในเร่ืองของปญัหาการจัดซ้ือ/จัดจ๎าง ดอกไม ๎ธูปเทียน การเชําหอ๎งสัมมนาของโรงแรม 
2) กจิกรรมการตรวจเยีย่มการดําเนนิงานประกนัคุณภาพการศึกษา มกีารทบทวนหลังจากได๎มกีารตรวจเยีย่มครบทั้ง 9 สถานศึกษาเกีย่วกบัการวางแผนการดําเนนิงานภายใต๎สถานการณ๑
การแพรํระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ซ่ึงทําใหม๎ผีลกระทบในการตรวจเยีย่มไมไํด๎ตามแผนที่กําหนด จึงมแีนวคิดที่จะทําแผนสํารองในรูปแบบตรวจเยีย่มผํานทางระบบสาสรสนเทศ
3) เนือ่งจากแผนกสถิติและวิเคราะห๑ข๎อมลูได๎รับมอบใหเ๎ปน็ผ๎ูรับผิดชอบในการประเมนิคุณภาพการฝึกอบรมเปน็ปแีรก ทําใหม๎ขี๎อผิดพลาดหลายประการ โดยเฉพาะการเตรียมข๎อมลู
สําหรับคณะทํางานประเมนิได๎นําไปศึกษามรีะยะเวลานอ๎ย เหตุเพราะสถานศึกษาสํงเลํมประเมนิใหลํ๎าช๎า จึงได๎นําข๎อมลูปญัหาที่เกดิขึน้ไปวางแผนประเมนิคุณภาพอบรมใหม๎รีะยะเวลา
ที่เหมาะสมสําหรับการเตรียมข๎อมลูใหค๎ณะทํางานใหม๎ากกวํานีตํ้อไป

รายละเอียดประกอบรายงานผลลพัธ์การด าเนินการตามตวัชีว้ัดทีส่ าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที ่2 ประจ าป ีงป.64 (ขอ้มลู งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64) หนา๎ 7.4/3

10. รร.ชุมพลฯ มี 5 กิจกรรม คือ
     1) ทบทวนการปฏิบัติหลังการฝึกหมูรํบและทหารราบทัว่ไปของ นรจ. ประจําปีการศึกษา 2563
     2) ทบทวนการปฏิบัติหลังการฝึกหลักสูตรการดําน้ําด๎วยเคร่ืองชํวยหายใจใต๎น้ําเบือ้งต๎นแกํ นรจ . ชัน้ปีที ่2
     3) ทบทวนการปฏิบัติหลังการฝึกภาคปฏิบัติทางใช๎การในทะเลของ นรจ. ประจําปีการศึกษา 2563
     4) ทบทวนการปฏิบัติหลังการฝึกภาคปฏิบัติทางสายวทิยาการ ของ นรจ. ประจําปีการศึกษา 2563
     5) ทบทวนการปฏิบัติหลังการฝึกอบรมหลักสูตรข๎าราชการกลาโหมพลเรือนตํ่ากวาํสัญญาบัตร งป .64
11. ศยร.ฯ มี 2 กิจกรรม คือ ทบทวนการปฏิบัติหลังการฝึกยทุธกีฬาหลักสูตร นว.และหลักสูตร สธ.ทร.
12. ศภษ.ฯ มี 1 กิจกรรม คือ เมือ่เสร็จส้ินการอบรมในทุกหลักสูตรแล๎ว มีการจัดปัจฉิมนิเทศเพือ่วเิคราะห๑ผลประเมินนํามาใช๎ปรับปรุงนือ้หาหลักสูตรและซํอมบํารุงอุปกรณ๑
    เคร่ืองชํวยการศึกษาให๎พร๎อมใช๎งาน 
13. กบศ.ฯ ไมํมีข๎อมูล

14. กปภ.ฯ มี 1 กิจกรรม คือ เมือ่เสร็จส้ินการจัดสัมมนาการพัฒนาการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาระดับตํ่ากวาํ ป .ตรี  ในงป.63 มีการทบทวนปัญหาข๎อขัดข๎อง

    ในการดําเนินการ แล๎วนํามาแก๎ไขใน งป.64 เรียบร๎อย (เร่ืองการจัดซ้ือ/จัดจ๎างดอกไม๎ธปูเทียนในพิธเีปิด-ปิดการสัมมนา)

15. กปศ.ฯ มี 2 กิจกรรม คือ

     1) ทบทวนการปฏิบัติหลังจากการจัด KM
     2) ทบทวนการปฏิบัติหลังจากการจัดนิทรรศการวนัสถาปนา ยศ.ทร.
16. กอศ.ฯ มี 1 กิจกรรม คือ ทบทวนการปฏิบัติงานหลังจากการจัดกิจกรรมศาสนพิธตํีาง ๆ เสร็จส้ิน
17. สน.รนภ.ฯ ไมํมีข๎อมูล
18. กหส.ฯ มี 1 กิจกรรม คือ ทวบทวนกระบวนการ SP8.2 กระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทส่ือส่ิงพิมพ๑ โดยปรับลดขัน้ตอนการทํางานลง 5 ขัน้ตอน
19. กอง สน.ฯ ไมํมีข๎อมูล



รายละเอียดประกอบรายงานผลลพัธ์การด าเนินการตามตวัชีว้ัดทีส่ าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที ่3 ประจ าป ีงป.64 (ขอ้มลู งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64) หนา๎ 7.4/4

ที่ คํา
เปูาหมา

ผลลัพธก์ารด าเนินการ แนว

เปูา งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 โน๎ม
หมาย ทัง้หมด ท าได้ ร้อยละ ทัง้หมด ท าได้ ร้อยละ ทัง้หมด ท าได้ ร้อยละ ทัง้หมด ท าได้ ร้อยละ +/-
งป.64

9.4 ร๎อยละของจํานวนข๎อเสนอแนะของผ๎ูบริหารระดับสูงที่ได๎นําไปปรับปรุง ≥ 20 26 26 100.00 +

องค๑การและนําไปสํูการปฏบิติัจนสําเร็จและเกดิประโยชน๑ ตํอจํานวน
ข๎อเสนอแนะทั้งหมดของผ๎ูบริหารระดับสูง
หมายเหตุ ผ๎ูบริหารระดับสูง : จก.ยศ.ทร. และผ๎ูบริหารในสํานกังานผ๎ูบงัคับบญชา
งป.64 มี จ านวน 24/25 ข้อ  ศภษ.1+กอศ.1+กปภ.5+รร.ชต.1+กธก2+วทร.5/3+ศยร.4+รร.ชุมพล7/7+กหส.1+พจ.1
1. กธก.ฯ มีข้อเสนอแนะ 2/2 ข้อ
    1) ให้จัดกิจกรรมออกก าลังกายตอนเทีย่ง เพือ่ป้องกันโรคโควดิ-19 ตามนโยบายของ ทร. โดยน ามาจากข้อเสนอแนะของ จก.ยศ.ทร.
    2) จัดก าลังพลเข้าร่วมการแข่งขันไตรกีฬาตามนโยบายของ ทร.  โดยน ามาจากการส่ังการของ จก.ยศ.ทร.
2. กศษ.ฯ ไมํมีข๎อมูลการปรับปรุง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ็นระบบในการเรียนโดยใช๎ข๎อมูลจริง จะเสริมเพิม่ความสามารถขององค๑การในการพัฒนาในทุกด๎าน เสริมเสริงศักยภาพในการก๎าวสํูความเป็นเลิศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
3. กบ.ฯ ไมํมีข๎อมูลการปรับปรุง
4. กง.ฯ ไมํมีข๎อมูลการปรับปรุง
5. ฝวก.ฯ ไมํมีข๎อมูลการปรับปรุง
6. วทร.ฯ มีข๎อเสนอแนะ 5/3 ข๎อ
    1) ควรจัดให๎นายทหารมิตรประเทศทีเ่ข๎ารับการศึกษาหลักสูตรตําง ๆ ของ ทร . มีการเยีย่มชมชุมชนตามรอยประวติัศาสตร๑วถิีชีวติชุมชนริมฝ่ังคลองบางกอกน๎อย 
ซ่ึงเป็นข๎อเสนอแนะของ ผบ.ทร.ในโอกาสตรวจเยีย่ม วทร. เมือ่ 1 มี.ค.64 ในสํวนนี ้วทร. ยงัไมํได๎ดําเนินการ เนือ่งจากใน งป.64 ไมํมีนายทหารมิตรประเทศเข๎าศึกษา
    2) การจัดการศึกษออนไลน๑ให๎แกํ นศ. และ นทน.หลักสูตรตําง ๆ ควรดําเนินการในลักษณะกลํุมประชุมและหมุนเวยีนผลัดเปล่ียนไปสถานทีตํ่าง ๆ หรือทีพ่ัก จะเป็นการเพิม่โอกาสในการสร๎าง

ตัวชีว้ดั



ความสัมพันธ๑มากขึน้ ซ่ึงเป็นข๎อเสนอแนะของ ผบ.ทร.ในโอกาสตรวจเยีย่ม วทร. เมือ่ 1 มี.ค.64 ในสํวนนี ้วทร. ยงัไมํได๎ดําเนินการ เนือ่งจากยงัอยูใํนชํวงการปฏิบัติตามมาตรการปูองกัน
โควดิ-19 ระลอกใหมํ
    3) วางแผนและตรวจสอบความถูกต๎อง กํากับ ติดตามการเบิกจํายงบประมาณอยาํงใกล๎ชิดและตํอเนือ่ง เพือ่ให๎สามารถใช๎จํายงบประมาณได๎รวดเร็วและมีประสิทธภิาพสูงสุด 
ซ่ึงเป็นข๎อเสนอแนะของ จก.ยศ.ทร. ในทีป่ระชุม นขต.ยศ.ทร.คร้ังที ่10/63 ซ่ึง วทร.ฯ ได๎ปรับปรุงและดําเนินการตามแนวทางดังกลําวอยาํงตํอเนือ่ง
    4) ในการเชิญอาจารย๑หรือวทิยากรมาบรรยายให๎ความร๎ูหลักสูตรตําง ๆ ให๎พิจารณาสรรหาจากผ๎ูทีไ่มํมีแนวคิดตํอต๎านสถาบัน
ซ่ึงเป็นข๎อเสนอแนะของ จก.ยศ.ทร. ในทีป่ระชุม นขต.ยศ.ทร.คร้ังที ่10/63 ซ่ึง วทร.ฯ ได๎ดําเนินการปรับปรุงการเชิญอาจารย๑ตามแนวทางดังกลําวอยาํงเครํงครัด
5) การปรับยา๎ยกําลังพลและการขอตัวกําลังพลชํวปฏิบัติราชการ ขอให๎ประสานกับหนํวยเจ๎าของอัตรา/หน.สายวทิยาการ เพือ่ขอความเห็นชอบกํอนดําเนินการ
7. รร.สธ.ทร.ฯ ไมํมีข๎อมูลการปรับปรุง

รายละเอียดประกอบรายงานผลลพัธ์การด าเนินการตามตวัชีว้ัดทีส่ าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที ่3 ประจ าป ีงป.64 (ขอ้มลู งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64) หนา๎ 7.4/5

8. รร.ชต.ฯ ปรับปรุงปรุงระบบรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที ่โดยการติดต้ังกล๎องวงจรปิด โดยนํามาจากข๎อเสนอแนะของ จก .ยศ.ทร.
9. รร.พจ.ฯ ปฎิบัติตามมาตรการการปูองกันโรคติดเชือ้ COVID-19 โดยนํามาจากข๎อเสนอแนะในมติทีป่ระชุม นขต.ยศ.ทร. ใน 16 เม.ย.64
10. รร.ชุมพลฯ มีข๎อเสนอแนะ 7/7 ข๎อ
    1) กวดขันและกําชับกําลังพลให๎ปฎิบัติตามมาตรการการปูองกันโรคติดเชือ้ COVID-19 โดยนํามาจากข๎อเสนอแนะในมติทีป่ระชุม นขต.ยศ.ทร. คร้ังที ่10/2563
    2) ปรับปรุงพิจารณาเสนอโครงการไปศึกษาดูงานตํางประเทศ โดยใช๎เงินรายรับสถานศึกษา โดยนํามาจากข๎อเสนอแนะในมติทีป่ระชุม นขต .ยศ.ทร. คร้ังที ่10/2563
    3) ปรับปรุงคลังสรรพาวธุอยูใํนความรับผิดชอบ ให๎ปฏิบัติตามข๎อบังคับ (ขกส.38) อยาํงเครํงครัด โดยนํามาจากข๎อเสนอแนะในมติทีป่ระชุม นขต.ยศ.ทร. คร้ังที ่11/2563
    4) ปรับปรุง ตรวจสอบเตรียมการและดําเนินการฝึกการปูองกันความเสียหายของอาคารสถานทีตํ่าง ๆ ของหนํวยอยาํงน๎อยเดือนละ 2 คร้ัง โดยนํามาจากข๎อเสนอแนะ
        ในมติทีป่ระชุม นขต.ยศ.ทร. คร้ังที ่11/2563
   5) ปรับปรุงการแบํงกําลังพลปฏิบัติงานเป็นชุด Work from home โดยต๎องสามารถติดตํอได๎ตลอดเวลาปฏิบัติงาน โดยนํามาจากข๎อเสนอแนะในมติทีป่ระชุม นขต.ยศ.ทร.คร้ังที ่3/2564
   6) ปรับปรุง แผนการเรียนการสอนเป็นรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน๑ เพือ่ให๎มีความสอดคล๎องตามนโยบาย รอง จก .ยศ.ทร โดยนํามาจากข๎อเสนอแนะในมติทีป่ระชุม นขต.ยศ.ทร.
       คร้ังที ่3/2564
   7) ปรับปรุงคัดกรองและตรวจดูอาการของ นรจ.ให๎มีความพร๎อมสําหรับพิธปีระดับยศ นรจ.ให๎เป็นไปตามที ่ศบค. ศปก.ทร.กําหนดโดยเครํงครัด โดยนํามาจากข๎อเสนอแนะ
       ในมติทีป่ระชุม นขต.ยศ.ทร คร้ังที ่3/2564
11. ศยร.ฯ มีข๎อเสนอแนะ 4/4 ข๎อ
     1) ติดตามและศึกษาพืน้ทีพ่ัฒนารํวมไทย-มาเลเซีย (Thai-Malaysia-Joint Development Area) ซ่ึงรัฐบาลทัง้สองประเทศได๎ลงนามในบันทึกความเข๎าใจพือ่กํอต้ังองค๑กรรํวมไทย-มาเลเซีย 
        โดยนํามาจากข๎อเสนอแนะของ จก.ยศ.ทร.
     2) รํวมพิจารณาหาผ๎ูประกอบการรํวมดําเนินงานของศูนย๑สมุททานุภาพกองทัพเรือ โดยนํามาจากข๎อเสนอแนะของ จก .ยศ.ทร.
     3) เตรียมการเร่ืองการตรวจเยีย่ม ทรภ .3 ของประธาน ศปษ.ผบ.ทร.  โดยนํามาจากข๎อเสนอแนะของ จก.ยศ.ทร.
12. ศภษ.ฯ ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผํานส่ือสารสนเทศ เชํน facebook, youtube และ website เพือ่รองรับนโยบาย ผบ.ทร.ประจําปี งป.64 และ จก.ยศ.ทร.
     ในการยกระดับขีดความสามารถทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR 



13. กบศ.ฯ ไมํมีข๎อมูลการปรับปรุง
14. กปภ.ฯ มีข๎อเสนอแนะ 5 ข๎อ
    1) ปรับปรุงกรอบมาตรฐานคุณภาพการศึกษาสําหรับสถานศึกษาตามแนวทางรับราชการ (สํวนการศึกษาทีห่นึง่) พ.ศ.2561 และอนุมัติเรียบร๎อยแล๎ว เป็น พ.ศ.2564  : มาจากข๎อเสนอแนะ
        ของ รอง จก.ยศ.ทร. (สายงานการศึกษา)
    2) ประสาน กศษ.บก.ยศ.ทร. เสนอเพิม่งบประมาณในโครงการศึกษาอบรมของ ทร. ปี งป.65 (เพิม่เติม) ในการพัฒนาครูของสถานศึกษาของทร. ระดับตํ่ากวาํ ป.ตรี
        มาจากข๎อเสนอแนะของ รอง จก.ยศ.ทร. (สายงานการศึกษา)
    3) จัดทํารูปแบบและแนวทางการเขียนรายงานผลการดําเนินงานให๎แกํหนํวยสนับสนุนการจัดการศึกษา (ศยร.ฯ, กบศ.ฯ กหส.ฯ และ กอง สน.ฯ)
        มาจากข๎อเสนอแนะของ รอง จก.ยศ.ทร. (สายงานการศึกษา)
    4) ทบทวนปรับปรุงมาตรฐานวชิาชีพของ นรจ. นดย. และ นชร. พ.ศ.2556 อยูรํะหวาํงดําเนินการ  : มาจากข๎อเสนอแนะของ รอง จก.ยศ.ทร. (สายงานการศึกษา)
5) ประสาน กพ.ทร. ควรให้มีการทบทวนและปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และคู่มือฯ โดยเฉพาะเกณฑ์การให้คะแนนในตัวบ่งชีเ้ชิงปริมาณ มาจาก รอง จก .ยศ.ทร.(สายงานการศึกษา)

รายละเอียดประกอบรายงานผลลพัธ์การด าเนินการตามตวัชีว้ัดทีส่ าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที ่3 ประจ าป ีงป.64 (ขอ้มลู งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64) หนา๎ 7.4/6

15. กปศ.ฯ ไมํมีข๎อมูลการปรับปรุง

16. กอศ.ฯ ปรับปรุงการจัดอบรมศีลธรรมผํานระบบอินเตอร๑เน็ตของหนํวย โดยนํามาจากข๎อเสนอแนะของ รอง เสธ.ยศ.ทร.

17. สน.รนภ.ฯ ไมํมีข๎อมูลการปรับปรุง

18. กหส.ฯ ประชาสัมพันธ๑ทรัพยากรสารสนเทศทีไ่ด๎มาใหมํ ให๎ผ๎ูรับบริการทราบ ผํานทาง facebook และ line ของห๎องสมุด โดยนํามาจากข๎อเสนอแนะของ รอง เสธ.ยศ.ทร.

19. กอง สน.ฯ ไมํมีข๎อมูลการปรับปรุง



รายละเอียดประกอบรายงานผลลพัธ์การด าเนินการตามตวัชีว้ัดทีส่ าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที ่3 ประจ าป ีงป.64 (ขอ้มลู งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64) หนา๎ 7.4/7

ที่ คํา
เปูาหมา

ผลลัพธก์ารด าเนินการ แนว

เปูา งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 โน๎ม
หมาย ทัง้หมด ท าได้ ร้อยละ ทัง้หมด ท าได้ ร้อยละ ทัง้หมด ท าได้ ร้อยละ ทัง้หมด ท าได้ ร้อยละ +/-
งป.64

9.5 จํานวนรางวัลที่ได๎รับการยกยํองจากหนวํยงานภายนอก ≥ 1 2 รางวลั 2 รางวลั 2 รางวลั 0 รางวลั -

(1) หมายเหตุ ใหร๎ะบชุือ่ผลงาน ชือ่รางวัล หนวํยงานที่ใหร๎างวัล วดป.และสถานที่ที่มอบรางวัล
10 ตวัชีว้ัดดา้นการก ากับดแูลองค์การ (มว.1 : กศษ.ฯ)

10.1 ร๎อยละของจํานวนข๎อส่ังการในมติที่ประชุม นขต.ยศ.ทร. ที่ถูกนําไปปฏบิติั ≥ 80 131 131 100 +

ตํอจํานวนข๎อส่ังการทั้งหมดในมติที่ประชุม นขต.ยศ.ทร. (มว.1)

11 ตวัชีว้ัดดา้นกฎหมายและกฎระเบยีบขอ้บงัคับ (มว.1 : กศษ.ฯ)
11.1 จํานวนคร้ังในการทบทวน/ปรับแกไ๎ขระเบยีบ ข๎อบงัคับตําง ๆ ใหม๎ี ≥ 1 6 คร้ัง +

ความเหมาะสมและทันสมยัสอดคล๎องกบัสถานการณ๑ปจัจุบนั (มว.1)
หมายเหตุ ใหร๎ะบชุือ่ระเบยีบที่ปรับปรุง
งป.64 ม ี1+5 = 6 ครั้ง
1.  กศษ.ฯ เสนอปรับปรุงแกไ๎ขระเบยีบ ทร. วําด๎วยการศึกษา พ.ศ.2530  ใหท๎ันสมยั และปรับปรุง ระเบยีบ ทร .วําด๎วยการยกระดับขีดความสามารถทางภาษาองักฤษ 
2.  กบศ.ฯ เสนอปรับปรุงแกไ๎ขระเบยีบ กบศ.ฯ วําด๎วยการปฏบิติัเกีย่วกบัอคัคีภยั พ .ศ.2564
3.  วทร.ฯ ปรับปรุง อทร.8101 การกําหนดยุทธศาสตร๑
4.  วทร.ฯ ปรับปรุง อทร.8004 หลักนยิม ทร.

ตัวชีว้ดั



5.  วทร.ฯ ปรับปรุง อทร.8307 การวางแผนทางทหาร
12 ตัวชีว้ดัด้านการประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และจริยธรรม (มว.1 : กศษ.ฯ)

หน่วยปฏบิตัิ :  กธก.ฯ
12.1 ร๎อยละของจํานวนกําลังพลที่ไมถํูกร๎องเรียนวําทุจริต ตํอจํานวน ≥ 99 1,689 1,689 100 3,938 3,937 99.97 1,831 1,830 99.95 1,641 1,641 100 +

กําลังพลทั้งหมด 4,151 4,150 99.98 2,024 2,023 99.95 1,278 1,277 99.92
มี 1 คน มี 1 คน มี 0 คน

1,256 1,255 99.92

รายละเอียดประกอบรายงานผลลพัธ์การด าเนินการตามตวัชีว้ัดทีส่ าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที ่3 ประจ าป ีงป.64 (ขอ้มลู งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64) หนา๎ 7.4/8

ที่ คํา
เปูาหมา

ผลลัพธก์ารด าเนินการ แนว

เปูา งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 โน๎ม
หมาย ทัง้หมด ท าได้ ร้อยละ ทัง้หมด ท าได้ ร้อยละ ทัง้หมด ท าได้ ร้อยละ ทัง้หมด ท าได้ ร้อยละ +/-
งป.64

13 ตัวชีว้ดัด้านสังคมและชุมชน (มว.1 : กศษ.ฯ)
หน่วยปฏบิตัิ :  กธก.ฯ, นกร.ฯ, กอง สน., รร.ชุมพลฯ

13.1 จํานวนกจิกรรมที่สนบัสนนุชุมชนและสังคม เชํน วันเด็ก วันขึน้ปใีหมํ ≥ 6 6 กิจกรรม 8 กิจกรรม 13 กิจกรรม 37 กิจกรรม +

 วันสถาปนาหนวํย เทิดพระเกยีรติ วิ่งการกศุล หรือบริการสังคม
บริจาคโลหติ/ส่ิงของ สอนวํายน้ํา สอนภาคฤดูร๎อน
-พื้นที่ ยศ.ทร. (นกร.ฯ) 6 กิจกรรม 8 กิจกรรม 7 กิจกรรม 14 กิจกรรม

-วทร.ฯ 2 กิจกรรม

-รร.สธ.ทร.ฯ 2 กิจกรรม

-รร.ชต.ฯ 2 กิจกรรม

-รร.พจ.ฯ 4 กิจกรรม

-พื้นที่ รร.ชุมพลฯ (รร.ชุมพลฯ) 6 กิจกรรม 13 กิจกรรม

หมายเหตุ ใหร๎ะบชุือ่กจิกรรม วดป.และสถานที่ในการจัดกจิกรรม
งป.64 มี 22+13 =35 กิจกรรม
ฝวก.ฯ มี 2 กิจกรรม
1. ฝวก.ฯ ลดการใช๎กระดาษ ด๎วยระบบ E-Learning 
2. ฝวก.ฯ กําหนดมาตรการการประหยดัพลังงาน โดยการควบคุมการปิดปิดหลอดไฟ และเคร่ืองปรับอากาศ ตามเวลาทีก่ําหนด

ตัวชีว้ดั



รร.สธ.ทร.ฯ มี 1+1 = 2 กิจกรรม
1. รร.สธ.ทร.ฯ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.9 โดยการบริจาคโลหิต ให้กับธนาคารเลือด รพ.สมเด็นพระปิน่เกล้าฯ ใน 15 ธ.ค.63 ณ ห้องโถงชัน้ 1 อาคาร สรส.
2. รร.สธ.ทร.ฯ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.9 โดยการบริจาคโลหิต ให้กับธนาคารเลือด คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล ใน 22 มี.ค.64 ณ ห้องโถงชัน้ 1 อาคาร สรส.
รร.ชต.ฯ มี 2 กิจกรรม
1. รร.ชต.ฯ จัดกิจกรรมแบ่งปันจากพีสู่่น้อง ใน 11 มี.ค.64 โดยมอบอุปกรณ์การเรียนและเส้ือกันหนาว ให้กับ นร.รร.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จว.เชียงใหม่
2. รร.ชต.ฯ จัดกิจกรรมแบ่งปันจากพีสู่่น้อง ใน 30 พ.ย.63 โดยมอบอุปกรณ์กีฬา ให้กับ นร.รร.เบ้านโพนยางค า ต.โนนหอม อ.เมือง จว.สกลนคร

รายละเอียดประกอบรายงานผลลพัธ์การด าเนินการตามตวัชีว้ัดทีส่ าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที ่3 ประจ าป ีงป.64 (ขอ้มลู งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64) หนา๎ 7.4/9

นกร.ฯ มี 9+5=14 กิจกรรม
1. กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์เนือ่งในวนักองทัพเรือ - ก าจัดวชัพืชและผักตบชวาในคลองสามบาท ใน 24 พ.ย.63 (จ านวน 200 คน)
2. กิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดีเพือ่ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาคลองสามบาทและบริเวณโดยรอบ เพือ่เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล ใน 17 พ.ย.63 (จ านวน 120 คน)
3. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนือ่งในวนัคล้ายวนัสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ใน 13 ต.ค.63 ณ วดัพระงาม พระอารามหลวง
จว.นครปฐม (20 คน)
4. จิตอาสาพัฒนา เนือ่งในวนัส าคัญของไทยในเดือนธนัวาคม เนือ่งในวนัคล้ายวนัพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ใน 5 ธ.ค.63 ณ ประตูน้ าชลประทานคลองเจดียบ์ูชา จว.นครปฐม (จ านวน 19 คน)
5. จิตอาสาพัฒนา เนือ่งในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ใน 28 ธ.ค.63 คลองเจดียบ์ูชา (องค์การบริหารส่วนต าบลวงัตะกู) จว.นครปฐม (จ านวน 18 คน)
6. จิตอาสาพัฒนา ท าความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ เนือ่งในวนัคล้ายวนัปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราช ใน 23 ธ.ค.63 ณ วดัหทัยนเรศวร์ จว.นครปฐม (จ านวน 18 คน)
7. กิจกรรมมอบส่ิงของเคร่ืองใช้ เงินทุน มูลนิธเิด็กก าพร้า เนือ่งในวนัปีใหม่ ใน 23 ธ.ค.63 ณ มูลนิธเิด็กบ้านทานตะวนั (จ านวน 10 คน)
8. บริจาคโลหิตตาม “โครงการกองทัพไทยร่วมบริจาคโลหิตแก้วกิฤต COVID – 19” คร้ังที ่1 ใน 3 ก.พ.64 ณ บก.ยศ.ทร. (จ านวน 54 คน)
9. ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ในพืน้ที ่ต้ังจุดบริการประชาชน เนือ่งในเทศกาลปีใหม่ ใน 30 ธ.ค.63- 5 ม.ค.64  บริเวณหน้าสวนพุทธมณฑล จว.นครปฐม (จ านวน 21 คน)
10. จิตอาสาพัฒนา ทําความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน๑ เนือ่งในวนัจักรี ใน 6 เม.ย.64 ณ วดัดอนยายหอม จว.นครปฐม (จํานวน 13 คน)
11. จิตอาสาพัฒนา ทําความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน๑ เนือ่งในวนัคณะกรรมการหมูบํ๎าน (กม.) ใน 8 มี.ค.64 ณ ศูนย๑ราชการทีวาํการอําเอพุทธมณฑล จว.นครปฐม (จํานวน 18 คน)
12. จิตอาสาพัฒนา ตามแผนแมํบทบริหารจัดการและพัฒนาคลองเจดีย๑บูชาอยาํงยัง่ยนื ใน 19 มี.ค.64 ณ วดัเสนํหาพระอารามหลวง จว.นครปฐม (จํานวน 13 คน)
13. รํวมกับสํวนราชการตํางๆ ในพืน้ที ่ต้ังจุดบริการประชาชน เนือ่งในเทศกาลสงกรานต๑ ใน 10-16 เม.ย.64  บรอเวณหน๎าสวนพุทธมณฑล จว.นครปฐม (จํานวน 21 คน)
14. กิจกรรมมอบส่ิงของ ข๎าวสาร อาหารแห๎ง และอืน่ ๆ ของสามเณรทีบ่ิณฑบาตในโครงการบรรพชาสามเณร นรจ .ชัน้ปีที ่2 ประจําปี 2564 ให๎กับมูลนิธเิด็กวยัอนุบาล ใน 8 เม.ย.64 
(จํานวน 10 คน)
รร.พจ.ฯ มี 4 กิจกรรม
1. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน๑ของข๎าราชการ และ พจน. ใน 16 ธ.ค.63  ณ รร.และวดัปุามหาชัย จว.สมุทรสาคร 
2. กิจกรมบริจาคโลหิต ของหลักสูตร นพจ.รํุนที ่1 ใน 8 มี.ค.64



3. กิจกรรมวนัสถาปนาหนํวย เมือ่ 4 ส.ค.64 
รร.ชุมพลฯ มี 10+3=13 กิจกรรม
1. ร่วมบริจาคโลหิตในวนักองทัพเรือ วนัที ่16 พ.ย. 63 ทีห่น่วยงาน กร.

2. กิจกรรมบริจาคโลหิตเนือ่งในวนัคลายวนัพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วนัที ่4 ธ.ค.63 ทีส่โมสรสัญญาบัตร ฐท.สส.

4. จิตอาสา “ปณิธานความดี ท าดีเร่ิมได้ทีใ่จเรา” เนือ่งในวนัคล้ายวนัสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วนัที ่13 ต.ค.63 
ณ บริเวณคลองบ้านน้ าเมา และชายหาดบ้านน้ าเมา หมูท่ี ่2 ต.นาจอมเทียน จ านวน 10 นาย

รายละเอียดประกอบรายงานผลลพัธ์การด าเนินการตามตวัชีว้ัดทีส่ าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที ่3 ประจ าป ีงป.64 (ขอ้มลู งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64) หนา๎ 7.4/10

5. จิตอาสา “ปณิธานความดี ท าดีเร่ิมได้ทีใ่จเรา” เนือ่งในวนัคลายวนัพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัว วนัที ่16 ต.ค.63 
ณ โรงเรียนวดัหนองจับเต่า หมูท่ี ่5 ต.นาจอมเทียน จ านวน 10 นาย
6. จิตอาสา “ปณิธานความดี ท าดีเร่ิมได้ทีใ่จเรา” เนือ่งในวนัคล้ายวนัสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัว วนัที ่23 ต.ค. 63 ณ วดับางเสร่คงคาราม จ านวน 10 นาย
7. จิตอาสา “ปณิธานความดี ท าดีเร่ิมได้ทีใ่จเรา” เนือ่งในวนัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ัว (วนัสมเด็จพระมหาธรีราชเจ้า) วนัที ่25 พ.ย.63 
ณ โรงเรียนบ้านเขาบายศรี หมูท่ี ่5 ต.พลูตาหลวง 10 นาย
8. จิตอาสา “ปณิธานความดี ท าดีเร่ิมได้ทีใ่จเรา” วนัที ่3 ธ.ค. 63 ณ สวนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ จ านวน 10นาย
9. จิตอาสา “ปณิธานความดี ท าดีเร่ิมได้ทีใ่จเรา” เนือ่งในวนัคลายวนัพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วนัที ่5 ธ.ค.63 
ณ ชุมชนเขาช้าง ศูนยฝึ์ก สอ.รฝ. หมูท่ี ่5 ต.บางเสร่ จ านวน 10 นาย
10. จิตอาสา “ปณิธานความดี ท าดีเร่ิมได้ทีใ่จเรา” เนือ่งในวนัทีร่ะลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย วนัที ่24 ก.พ.64 ณ วดัเขาบายศรี หมูท่ี ่5 ต.พลูตาหลวง จ านวน 10 นาย
11. จิตอาสา “เราท าความดีด้วยหัวใจ” เนือ่งในวนัคล้ายวนัพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่ัว วนัที ่31 มี.ค.64 ณ วดัสัตหีบ (ศาลาอเนกประสงค์)
12. จิตอาสา “เราท าความดีด้วยหัวใจ” เนือ่งในวนัคล้ายวนัพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วนัที ่2 เม.ย. 64 ณ วหิารหลวงพ่อด า ต.แสมสาร
13. จิตอาสา “เราท าความดีด้วยหัวใจ” เนือ่งในวนัจักรี วนัที ่7 เม.ย. 64 ณ วดัอัมพาราม หมู ่4 ต.นาจอมเทียน

3. โครงการกองทัพไทยร่วมบริจาคโลหิตแก้วกิฤต COVIT 19 วนัที ่8-10 ก.พ.64 ที ่รพ. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ



รายละเอียดประกอบรายงานผลลพัธ์การด าเนินการตามตวัชีว้ัดทีส่ าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที ่3 ประจ าป ีงป.64 (ขอ้มลู งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64) หนา๎ 7.4/11

ที่ คํา
เปูาหมา

ผลลัพธก์ารด าเนินการ แนว

เปูา งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 โน๎ม
หมาย ทัง้หมด ท าได้ ร้อยละ ทัง้หมด ท าได้ ร้อยละ ทัง้หมด ท าได้ ร้อยละ ทัง้หมด ท าได้ ร้อยละ +/-
งป.64

13.2 จํานวนคร้ังในการจัดกจิกรรมที่ลดผลกระทบตํอสภาพแวดล๎อม (CRS) ≥ 6 3 คร้ัง 7 คร้ัง 23 คร้ัง +
เชํน ลอกคลอง แยกขยะ จัดทําปุย๋หมกั รณรงค๑ขีจ่ักรยาน 
ใช๎กระดาษ 2 หนา๎ อนรัุกษ๑พลังงาน
-กจิกรรมที่ นกร.ฯ รับผิดชอบ 2 5 9
-กจิกรรมที่ กธก.ฯ รับผิดชอบ 1 0 0
-กจิกรรมที่ กอง สน.ฯ รับผิดชอบ 3
-กจิกรรมที่ รร.ชุมพลฯ รับผิดชอบ 0 2 11

หมายเหตุ ใหร๎ะบชุือ่กจิกรรม วดป. และสถานที่ในการจัดกจิกรรม
งป.64 มีจ านวน 16+7 = 23 ครัง้

กอง สน.ฯ มี 3 คร้ัง
1. เกษตรอินทรีย๑ปลอดสารพิษ (ปลูกผักปลอดสารพิษ, นาข๎าวอินทรีย๑, ปุย๋หมักอินทรีย๑)
2. กังหังพลังงานแสงอาทิตย๑บําบัดน้ําเสีย
3. โคมไฟโซลาซลล๑สํองถนน
นกร.ฯ มี 6+3=9 คร้ัง

1. กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณะประโยชน๑เนือ่งในวนักองทัพเรือ - กําจัดวชัพืชและผักตบชวาในคลองสามบาท ใน 24 พ.ย.63 (จํานวน 200 คน)
2. กิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดีเพือ่ ชาติ ศาสน๑ กษัตริย๑” พัฒนาคลองสามบาทและบริเวณโดยรอบ เพือ่เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล ใน 17 พ.ย.63 (จํานวน 120 คน)

ตัวชีว้ดั



3. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนือ่งในวนัคล๎ายวนัสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ใน 13 ต.ค.63 ณ วดัพระงาม พระอารามหลวง
จว.นครปฐม (20 คน)

4. จิตอาสาพัฒนา เนือ่งในวนัสําคัญของไทยในเดือนธนัวาคม เนือ่งในวนัคล๎ายวนัพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ใน 5 ธ.ค.63 ณ ประตูน้ําชลประทานคลองเจดีย๑บูชา จว.นครปฐม (จํานวน 19 คน)

รายละเอียดประกอบรายงานผลลพัธ์การด าเนินการตามตวัชีว้ัดทีส่ าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที ่3 ประจ าป ีงป.64 (ขอ้มลู งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64) หนา๎ 7.4/12

5. จิตอาสาพัฒนา เนือ่งในสมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราช ใน 28 ธ.ค.63 คลองเจดีย๑บูชา (องค๑การบริหารสํวนตําบลวงัตะกู) จว.นครปฐม (จํานวน 18 คน)
6. จิตอาสาพัฒนา ทําความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน๑ เนือ่งในวนัคล๎ายวนัปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ๎าตากสิน มหาราช ใน 23 ธ.ค.63 ณ วดัหทัยนเรศวร๑ จว.นครปฐม (จํานวน 18 คน)
7. จิตอาสาพัฒนา ท าความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ เนือ่งในวนัจักรี ใน 6 เม.ย.64 ณ วดัดอนยายหอม จว.นครปฐม (จ านวน 13 คน)
8. จิตอาสาพัฒนา ท าความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ เนือ่งในวนัคณะกรรมการหมูบ่้าน (กม.) ใน 8 มี.ค.64 ณ ศูนยร์าชการทีวา่การอ าเอพุทธมณฑล จว.นครปฐม (จ านวน 18 คน)
9. จิตอาสาพัฒนา ตามแผนแม่บทบริหารจัดการและพัฒนาคลองเจดียบ์ูชาอยา่งยัง่ยนื ใน 19 มี.ค.64 ณ วดัเสน่หาพระอารามหลวง จว.นครปฐม (จ านวน 13 คน)
รร.ชุมพลฯ มี 7+4=11 คร้ัง
1. จิตอาสา “ปณิธานความดี ทําดีเร่ิมได๎ทีใ่จเรา” เนือ่งในวนัคล๎ายวนัสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วนัที ่13 ต.ค.63 
ณ บริเวณคลองบ๎านน้ําเมา และชายหาดบ๎านน้ําเมา หมูทํี ่2 ต.นาจอมเทียน จํานวน 10 นาย
2. จิตอาสา “ปณิธานความดี ทําดีเร่ิมได๎ทีใ่จเรา” เนือ่งในวนัคลายวนัพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล๎าเจ๎าอยูหํัว วนัที ่16 ต.ค.63 
ณ โรงเรียนวดัหนองจับเตํา หมูทํี ่5 ต.นาจอมเทียน จํานวน 10 นาย
3. จิตอาสา “ปณิธานความดี ทําดีเร่ิมได๎ทีใ่จเรา” เนือ่งในวนัคล๎ายวนัสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูหํัว วนัที ่23 ต.ค. 63 ณ วดับางเสรํคงคาราม จํานวน 10 นาย
4. จิตอาสา “ปณิธานความดี ทําดีเร่ิมได๎ทีใ่จเรา” เนือ่งในวนัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูหํัว (วนัสมเด็จพระมหาธรีราชเจ๎า) วนัที ่25 พ.ย.63 
ณ โรงเรียนบ๎านเขาบายศรี หมูทํี ่5 ต.พลูตาหลวง 10 นาย
5. จิตอาสา “ปณิธานความดี ทําดีเร่ิมได๎ทีใ่จเรา” วนัที ่3 ธ.ค. 63 ณ สวนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ จํานวน 10 นาย
6. จิตอาสา “ปณิธานความดี ทําดีเร่ิมได๎ทีใ่จเรา” เนือ่งในวนัคลายวนัพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วนัที ่5 ธ.ค.63 
ณ ชุมชนเขาช๎าง ศูนย๑ฝึก สอ.รฝ. หมูทํี ่5 ต.บางเสรํ จํานวน 10 นาย

7. จิตอาสา “ปณิธานความดี ทําดีเร่ิมได๎ทีใ่จเรา” เนือ่งในวนัทีร่ะลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล๎านภาลัย วนัที ่24 ก.พ.64 ณ วดัเขาบายศรี หมูทํี ่5 ต.พลูตาหลวง จํานวน 10 นาย

8. จิตอาสา “เราทําความดีด๎วยหัวใจ” เนือ่งในวนัคล๎ายวนัพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล๎าเจ๎าอยูหํัว วนัที ่31 มี.ค.64 ณ วดัสัตหีบ (ศาลาอเนกประสงค๑)
9. จิตอาสา “เราทําความดีด๎วยหัวใจ” เนือ่งในวนัคล๎ายวนัพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ๎า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วนัที ่2 เม.ย.64 ณ วหิารหลวงพํอดํา ต.แสมสาร
10. จิตอาสา “เราทําความดีด๎วยหัวใจ” เนือ่งในวนัจักรี วนัที ่7 เม.ย.64 ณ วดัอัมพาราม หมู ํ4 ต.นาจอมเทียน
11. กิจกรรมปลูกปุาและปลํอยพันธุ๑ปลา เพือ่ถวายเป็นพระราชกุศลแดํพระบาทสมเด็จพระบรมชนิกาธเิบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนือ่งในวนัพํอแหํงชาติ วนัที ่ 4 ธ.ค.63 



ณ บริเวณสนามฮอกกี ้และอํางเก็บน้ํา รร.ชุมพลฯ 

รายละเอียดประกอบรายงานผลลพัธ์การด าเนินการตามตวัชีว้ัดทีส่ าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที ่3 ประจ าป ีงป.64 (ขอ้มลู งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64) หนา๎ 7.4/13

ที่ คํา
เปูาหมา

ผลลัพธก์ารด าเนินการ แนว

เปูา งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 โน๎ม
หมาย ทัง้หมด ท าได้ ร้อยละ ทัง้หมด ท าได้ ร้อยละ ทัง้หมด ท าได้ ร้อยละ ทัง้หมด ท าได้ ร้อยละ +/-
งป.64

13.3 ร๎อยละของจํานวนบคุลากรที่เข๎ารํวมกจิกรรมจิตอาสา ตํอจํานวน ≥ 20 1,639 225 13.73 3,938 301 7.64 1,831 781 42.65 1,626 799 49.14 -
บคุลากรทั้งหมด
-พื้นที่ ยศ.ทร. (นกร.ฯ) 1,639 225 13.73 3,344 196 5.86 1,304 692 53.07 1,074 699 65.08

-พื้นที่ รร.ชุมพลฯ (รร.ชุมพลฯ) 594 105 17.68 527 89 16.89 552 100 18.12

หมายเหตุ ใหร๎ะบชุือ่กจิกรรม วดป. และสถานที่ในการจัดกจิกรรม (รายละเอยีดอยูใํต๎กราฟ)

ตัวชีว้ดั



รายละเอียดประกอบรายงานผลลพัธ์การด าเนินการตามตวัชีว้ัดทีส่ าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที ่3 ประจ าป ีงป.64 (ขอ้มลู งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64)

กราฟแสดงผลลพัธ์ตวัชีว้ัดของ ยศ.ทร. ในมติทิี่ 7.4 ผลลพัธ์ดา้นการน าองค์การและการก ากับดแูล หนา๎ 7.4/14

(9) ตวัชีว้ัดดา้นการน าองค์การ

9.1 ร้อยละของจ านวนวิธีการสือ่สารในการถ่ายทอดวิสยัทศัน์และค่านิยมในลกัษณะของสองทศิทาง

9.2 ร้อยละของจ านวนก าลงัพลทีร่ับรู้วิสยัทศัน์ ค่านิยม และนโยบาย

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64

9.1 ร๎อยละของจํานวนวธิกีารส่ือสารในการถํายทอดวสัิยทัศน๑และคํานิยมในลักษณะ
ของสองทิศทาง

100 100 100 100

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64

9.2 ร๎อยละของจํานวนกําลังพลทีรั่บร๎ูวสัิยทัศน๑ คํานิยม และนโยบาย 100 100 100 100.00
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ปีงบประมาณ 

9.1 ร้อยละของจ านวนวิธีการสื่อสารในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมในลกัษณะ
ของสองทิศทาง 

100 100 100 100.00 
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ปีงบประมาณ 

9.2 ร้อยละของจ านวนก าลังพลที่รับรู้วิสัยทัศน์ ค่านิยม และนโยบาย 

เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 70 

เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 50 



รายละเอียดประกอบรายงานผลลพัธ์การด าเนินการตามตวัชีว้ัดทีส่ าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที ่3 ประจ าป ีงป.64 (ขอ้มลู งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64)
กราฟแสดงผลลพัธ์ตวัชีว้ัดของ ยศ.ทร. ในมติทิี่ 7.4 ผลลพัธ์ดา้นการน าองค์การและการก ากับดแูล หนา๎ 7.4/15

(9) ตวัชีว้ัดดา้นการน าองค์การ
9.3 จ านวนกิจกรรมทีม่กีารจดัท าการทบทวนหลงัการปฏบิตังิาน (AAR)

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64

9.3 จํานวนกจิกรรมที่มกีารจัดทําการทบทวนหลังการปฏบิติังาน 0 6 11 32

(After Action Review : AAR)
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ปีงบประมาณ 

9.3 จ านวนกิจกรรมท่ีมีการจัดท าการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน  

เป้าหมาย ≥ 3 กิจกรรม 



รายละเอียดประกอบรายงานผลลพัธ์การด าเนินการตามตวัชีว้ัดทีส่ าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที ่3 ประจ าป ีงป.64 (ขอ้มลู งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64)
กราฟแสดงผลลพัธ์ตวัชีว้ัดของ ยศ.ทร. ในมติทิี่ 7.4 ผลลพัธ์ดา้นการน าองค์การและการก ากับดแูล หนา๎ 7.4/16

(9) ตวัชีว้ัดดา้นการน าองค์การ
9.4 ร้อยละของจ านวนขอ้เสนอแนะของผู้บริหารระดบัสงูทีไ่ดน้ าไปปรับปรุง

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64

9.4 ร๎อยละของจํานวนข๎อเสนอแนะของผ๎ูบริหารระดับสูงทีไ่ด๎นําไปปรับปรุง 0 0 0 100
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ปีงบประมาณ 

9.4 ร้อยละของจ านวนข้อเสนอแนะของผู้บริหารระดับสูงที่ได้น าไปปรับปรุง 

เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 20 



รายละเอียดประกอบรายงานผลลพัธ์การด าเนินการตามตวัชีว้ัดทีส่ าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที ่3 ประจ าป ีงป.64 (ขอ้มลู งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64)
กราฟแสดงผลลพัธ์ตวัชีว้ัดของ ยศ.ทร. ในมติทิี่ 7.4 ผลลพัธ์ดา้นการน าองค์การและการก ากับดแูล หนา๎ 7.4/17

(9) ตวัชีว้ัดดา้นการน าองค์การ
9.5 จ านวนรางวัลทีไ่ดร้ับการยกยอ่งจากหน่วยงานภายนอก

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64

9.5 จํานวนรางวลัทีไ่ด๎รับการยกยอํงจากหนํวยงานภายนอก 2 2 2 0

งป.61 งป.62 งป.63
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ปีงบประมาณ 

9.5 จ านวนรางวัลที่ได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภายนอก 

เป้าหมาย ≥ 1 รางวัล 



รายละเอียดประกอบรายงานผลลพัธ์การด าเนินการตามตวัชีว้ัดทีส่ าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที ่3 ประจ าป ีงป.64 (ขอ้มลู งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64)
กราฟแสดงผลลพัธ์ตวัชีว้ัดของ ยศ.ทร. ในมติทิี่ 7.4 ผลลพัธ์ดา้นการน าองค์การและการก ากับดแูล หนา๎ 7.4/18

(10) ตวัชีว้ัดดา้นการก ากับดแูลองค์การ
10.1 ร้อยละของจ านวนข้อสัง่การในมติทีป่ระชุม นขต.ยศ.ทร. ทีถู่กน าไปปฏิบัติ 

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64
10.1 ร๎อยละของจํานวนข๎อส่ังการในมติที่ประชุม นขต.ยศ.ทร. ที่ถูกนําไปปฏบิติั 0 0 0 100.00
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ปีงบประมาณ 

10.1 ร้อยละของจ านวนข้อสั่งการในมติที่ประชุม นขต.ยศ.ทร. ที่ถูกน าไปปฏิบัติ  

เป้าหมาย  ≥ ร้อยละ 80 



รายละเอียดประกอบรายงานผลลพัธ์การด าเนินการตามตวัชีว้ัดทีส่ าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที ่3 ประจ าป ีงป.64 (ขอ้มลู งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64)
กราฟแสดงผลลพัธ์ตวัชีว้ัดของ ยศ.ทร. ในมติทิี่ 7.4 ผลลพัธ์ดา้นการน าองค์การและการก ากับดแูล หนา๎ 7.4/19

(11) ตวัชีว้ัดดา้นกฎหมายและกฎระเบยีบขอ้บงัคับ
11.1 จ านวนครัง้ในการทบทวน/ปรับแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมและทันสมัย

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64
11.1 จ านวนครัง้ในการทบทวน/ปรับแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมและทันสมัย0 0 0 6
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11.1 จ านวนคร้ังในการทบทวน/ปรับแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมและทันสมัย 

เป้าหมาย  ≥ 1 ครั้ง 



รายละเอียดประกอบรายงานผลลพัธ์การด าเนินการตามตวัชีว้ัดทีส่ าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที ่3 ประจ าป ีงป.64 (ขอ้มลู งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64)
กราฟแสดงผลลพัธ์ตวัชีว้ัดของ ยศ.ทร. ในมติทิี่ 7.4 ผลลพัธ์ดา้นการน าองค์การและการก ากับดแูล หนา๎ 7.4/20

(12) ตวัชีว้ัดดา้นการประพฤตปิฏบิตัติามหลกันิตธิรรม ความโปร่งใส และจริยธรรม
12.1 ร้อยละของจ านวนก าลงัพลทีไ่มถู่กร้องเรียนว่าทจุริต

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64
12.1 ร๎อยละของจํานวนกําลังพลทีไ่มํถูกร๎องเรียนวาํทุจริต 100.00 99.97 99.95 100.00
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ปีงบประมาณ 

12.1 ร้อยละของจ านวนก าลังพลที่ไม่ถูกร้องเรียนว่าทุจริต 

เป้าหมาย  ≥ ร้อยละ 99 



รายละเอียดประกอบรายงานผลลพัธ์การด าเนินการตามตวัชีว้ัดทีส่ าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที ่3 ประจ าป ีงป.64 (ขอ้มลู งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64)
กราฟแสดงผลลพัธ์ตวัชีว้ัดของ ยศ.ทร. ในมติทิี่ 7.4 ผลลพัธ์ดา้นการน าองค์การและการก ากับดแูล หนา๎ 7.4/21

(13) ตวัชีว้ัดดา้นสงัคมและชมุชน
13.1 จ านวนกิจกรรมทีส่นับสนุนชมุชนและสงัคม

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64
13.1 จ านวนกิจกรรมทีส่นับสนุนชุมชนและสังคม 6 8 13 37
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ปีงบประมาณ 

13.1 จ านวนกิจกรรมท่ีสนับสนุนชุมชนและสังคม 

เป้าหมาย  ≥ 6 กิจกรรม 



รายละเอียดประกอบรายงานผลลพัธ์การด าเนินการตามตวัชีว้ัดทีส่ าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที ่3 ประจ าป ีงป.64 (ขอ้มลู งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64)
กราฟแสดงผลลพัธ์ตวัชีว้ัดของ ยศ.ทร. ในมติทิี่ 7.4 ผลลพัธ์ดา้นการน าองค์การและการก ากับดแูล หนา๎ 7.4/22

(13) ตวัชีว้ัดดา้นสงัคมและชมุชน
13.2  จ านวนกิจกรรมทีล่ดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64
13.2  จ านวนกิจกรรมทีล่ดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 3 7 23

รายละเอียดประกอบรายงานผลลพัธ์การด าเนินการตามตวัชีว้ัดทีส่ าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที ่3 ประจ าป ีงป.64 (ขอ้มลู งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64)
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13.2  จ านวนกิจกรรมท่ีลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 

เป้าหมาย  ≥ 6 กิจกรรม 



กราฟแสดงผลลพัธ์ตวัชีว้ัดของ ยศ.ทร. ในมติทิี่ 7.4 ผลลพัธ์ดา้นการน าองค์การและการก ากับดแูล หนา๎ 7.4/23

(13) ตวัชีว้ัดดา้นสงัคมและชมุชน
13.3 ร้อยละของจ านวนบคุลากรทีเ่ขา้ร่วมกิจกรรมจติอาสา

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64
13.3 ร้อยละของจ านวนบคุลากรทีเ่ขา้ร่วมกิจกรรมจติอาสา 13.73 7.64 42.65 49.14

รายละเอียดประกอบรายงานผลลพัธ์การด าเนินการตามตวัชีว้ัดทีส่ าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที ่3 ประจ าป ีงป.64 (ขอ้มลู งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64)
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13.3 ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 

เป้าหมาย  ≥  ร้อยละ 20 



หมายเหตุ  ข้อมูลอ้างอิง หนา๎ 7.4/24

รายละเอียดประกอบตัวชีว้ดัที ่9.3 จํานวนกิจกรรมทีม่ีการจัดทําการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน
งป.62 (รวม 6 กิจกรรม)
วทร.ฯ มี 3 กิจกรรม

1 กิจกรรม KM วทร.
2 ทบทวนหลังจากดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศหลักสูตร วทร.
3 เพิม่ประสิทธภิาพบริหารหลักสูตร วทร. (หลังจบหลักสูตร)

รร.ชต.ฯ มี 3 กิจกรรม
1 กิจกรรม KM รร.ชต.ฯ
2 ทบทวนหลังจากดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศหลักสูตร รร.ชต.ฯ
3 เพิม่ประสิทธภิาพบริหารหลักสูตร รร.ชต.ฯ (หลังจบหลักสูตร)

งป.63 (รวม 11 กิจกรรม)
ศยร.ฯ มี 5 กิจกรรม

1 ฝึกยทุธกีฬาหลักสูตร นว. คร้ังที ่1 (ฝึกปราบ ด.)
2 ฝึกยทุธกีฬาหลักสูตร นว. คร้ังที ่2 (เรือผิวน้ํา)
3 ฝึกยทุธกีฬาหลักสูตร นว. คร้ังที ่3 (ยทุธกีฬารวม)
4 ฝึกยทุธกีฬาหลักสูตร สธ.ทร.
5 ฝึกรํวม วสท.

วทร.ฯ มี 3 กิจกรรม
1 กิจกรรม KM วทร.ฯ
2 ทบทวนหลังจากดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศหลักสูตร วทร.
3 เพิม่ประสิทธภิาพบริหารหลักสูตร วทร. (หลังจบหลักสูตร)

รร.ชต.ฯ มี 3 กิจกรรม
1 กิจกรรม KM รร.ชต.ฯ
2 ทบทวนหลังจากดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศหลักสูตร รร.ชต.ฯ
3 เพิม่ประสิทธภิาพบริหารหลักสูตร รร.ชต.ฯ (หลังจบหลักสูตร)

รายละเอียดประกอบรายงานผลลพัธ์การด าเนินการตามตวัชีว้ัดทีส่ าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที ่3 ประจ าป ีงป.64 (ขอ้มลู งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64)
หนา๎ 7.4/25



รายละเอียดประกอบตัวชีว้ดัที ่9.4 ร๎อยละของจํานวนข๎อเสนอแนะของผ๎ูบริหารทีไ่ด๎รับการปรับปรุง
งป.63 มี 4 ข้อเสนอแนะ

ศยร.ฯ มี 4 ข๎อ
     1) ประสานหนํวยงานทีเ่กีย่วข๎องและพิจารณาทบทวน เร่ือง "การจัดทําหลักนิยมการยทุธสะเทินน้ําสะเทินบก" โดยนํามาจากข๎อเสนอแนะของ จก.ยศ.ทร.
     2) ตรวจสอบประสานบริษัทผ๎ูรับเหมากํอสร๎างศูนย๑สมุททานุภาพกองทัพเรือ ให๎แก๎ไขปรับปรุงงานทีไ่ด๎สํงมอบและยงัต๎องแก๎ไขให๎เรียบร๎อย โดยนํามาจากข๎อเสนอแนะของ จก .ยศ.ทร.
     3) พิจารณาแนวทางการบริหารศูนย๑สมุททานุภาพกองทัพเรือ เสนอคณะทํางานพิจารณาโครงสร๎างพืน้ฐานการรองรับการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวติกําลังพล ทร .
        และออกแบบเคร่ืองหมายศูนย๑สมุททานุภาพกองทัพเรือ ให๎เหมาะสมและสอดคล๎องกับภารกิจ โดยนํามาจากข๎อเสนอแนะของ จก.ยศ.ทร.
     4) สรุปผลการดําเนินงานโครงการศูนย๑สมุททานุภาพกองทัพเรือ เสนอคณะทํางานพิจารณาโครงสร๎างพืน้ฐานการรองรับการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวติกําลังพล ทร .
     โดยนํามาจากข๎อเสนอแนะของ จก.ยศ.ทร.

รายละเอียดประกอบตัวชีว้ดัที ่9.5 จํานวนรางวลัทีไ่ด๎รับการยกยอํงจากหนํวยงานภายนอก
งป.61  มี 2 รางวลั

1. โลํประกาศเกียรติคุณแบบอาคารอนุรักษ๑พลังงาน จากกระทรวงพลังงาน

2. น.อ.สุรศักด์ิ เฉิดผาด รางวลัชมเชยบทความดีเดํน จากพลเรือเอก กว ีสิงหะ ใน 5 เม.ย.61

งป.62  มี 2 รางวลั

1. รางวลัชมเชยในงานนาววีจิัย 2019 ระบบการเบิกจํายและตรวจสอบอาวธุปืน ด๎วย QR Code ของ รร.ชุมพลฯ

2. รางวลัคชจักร จากสภาส่ือมวลชนเพือ่พระพุทธศานา ใน 7 ก.ค.62

งป.63  มี 2 รางวลั

1. รางวลัชมเชยจากกองทัพไทย :  ให๎ กสน.ยศ.ทร. เมื ่28 ส.ค.63 ประเภทผลงานการนําเศรษฐิจพอเพียงไปใช๎เป็นต๎นแบบในการปฏิบัติงาน
2 ประกาศ ก.ศึกษาธกิาร เมือ่ 11 ธ.ค.62 คัดเลือกให๎ นรจ. กฤตพจน๑ ร่ืนเริง นรจ.รร.ชุมพลฯ เป็นเด็กและเยาวชนดีเดํนทีน่ําชือ่เสียงมาสํูประแทศชาติ ประจําปี 63 

ในงานฉลองวนัเด็กแหํงชาติ

รายละเอยีดประกอบตัวชีว้ัดที่ 11.1  ร๎อยละการทบทวน/ปรับปรุงแกไ๎ขระเบยีบ
งป.63 ไมํมขี๎อมูล

รายละเอียดประกอบรายงานผลลพัธ์การด าเนินการตามตวัชีว้ัดทีส่ าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที ่3 ประจ าป ีงป.64 (ขอ้มลู งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64)
หนา๎ 7.4/26

รายละเอยีดประกอบตัวชีว้ัดที่ 13.1 จํานวนกจิกรรมที่สนบัสนนุชุมชนและสังคม



งป.63 ม ี13 กิจกรรม
1 กจิกรรมบริจาคโลหติในวันกองทัพเรือ
2 กจิกรรมลอกคลองสามบาทในวันกองทัพเรือ
3 กจิกรรมมอบส่ิงของและเงินทุนใหม๎ลูนธิิเด็กบา๎นทานตะวัน
4 กจิกรรมวันเด็กแหงํชาติ
5 กจิกรรมต้ังจุดบริการประชาชนในเทศกาลวันขึน้ปใีหมํ
6 ศูนย๑การเรียนร๎ูเศรษฐกจิพอเพียง ยศ.ทร.
7 กจิกรรมวันรักษ๑ต๎นไม ๎(ปลูกต๎นไม๎)

กจิกรรมจิตอาสาปลูกต๎นไมอ๎นรัุกษ๑ธรรมชาติ พื้นที่ศาลายา
8 กจิกรรมชุมพลอาสาพัฒนาชุมชน หว๎ง พ.ค.62 - เม.ย.63 ณ พื้นที่ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.
9 กจิกรรมบริจาคโลหติ ใน 26-29 พ.ค.63 ณ รพ.สมเด็จพระนางเจ๎าสิริกต์ิิ
10 กจิกรรมสนบัสนนุโครงการรณรงค๑และควบคุมไข๎เลือดออกประจําป ีงป.2563 (ของเทศบาลเกล็ดแกว๎)  ในวันศุกร๑ที่ 28 ก.พ.63 ณ พื้นที่ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.
11 กจิกรรมจิตอาสา “เราทําความดี เพื่อชาติ ศาสน๑ กษตัริย๑” ในวันที่ 6 ก.พ.63 ณ สาธารณะชายหาดบา๎นอําเภอ (ข๎าราชการ 8 นาย)
12 กจิกรรมปรับปรุงภมูทิัศน๑ทําความสะอาดและจัดการขยะมลูฝอย ในวันที่ 17 และ 18 ม.ค.63  ณ โรงเรียนวัดหนองจับเตํา หมูทํี่ 5 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหบี จว.ชลบรีุ และ 

ณ วิหารหลวงพํอดํา หมูทํี่ 3 ต.แสมสาร อ.สัตหบี จว.ชลบรีุ ข๎าราชการ จํานวน 10 นาย
13 กจิกรรมจิตอาสาปลูกต๎นไมอ๎นรัุกษ๑ธรรมชาติ ในวันที่ 30 ก.ค.63 ณ บริเวณข๎างสนามฮอกกี ้รร.ชุมพลฯ (ข๎าราชการ 37 นาย นรจ.50 นาย)

รายละเอยีดประกอบตัวชีว้ัดที่ 13.2 จํานวนคร้ังในการจัดกจิกรรมที่ลดผลกระทบทางส่ิงแวดล๎อม
งป.63 ม ี7 กิจกรรม

1 กจิกรรมบําเพ็ญประโยชน๑วันกองทัพเรือ (ลอกคลอง)
2 กจิกรรมวันรักษ๑ต๎นไม ๎(ปลูกต๎นไม๎)
3 กจิกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองสามบาท
4 กจิกรรมจิตอาสาปลูกต๎นไมอ๎นรัุกษ๑ธรรมชาติ พื้นที่ศาลายา
5 ศูนย๑การเรียนร๎ูเศรษฐกจิพอเพียง ยศ.ทร.
6 กจิกรรมปรับภมูทิัศน๑/ทําความสะอาด/กําจัดขยะมลูฝอย รร.หนองจับเตํา ต.นาจอมเทียน สัตหบี  และวิหารหลวงพํอดํา ต.แสมสาร สัตหบี ใน17-18 ม.ค.63
7 กจิกรรมจิตอาสาปลูกต๎นไมอ๎นรัุกษ๑ธรรมชาติ ใน 30 ก.ค.63 สนามฮอกกี ้รร.ชุมพลฯ



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64) หน๎า 7.5/1

ผลลัพธ์ดา้นงบประมาณการเงนิ และการเตบิโต (เชื่อมโยงหลักกับ มว.1 : กศษ.ฯ)
ที่ คํา

เปาูหมา
ผลลัพธ์การด าเนนิการ แนว

เปาู งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 โนม๎
หมาย ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ +/-
งป.64

14 ตัวชี้วัดด้านผลการด าเนินการด้านงบประมาณ และการเงิน (มว.1 : กศษ.ฯ)
หน่วยปฏิบัต ิ: กบ.ฯ, กง.ฯ

14.1 ร๎อยละของจํานวนเงินที่เบิกจาํยงบประมาณ ตํอจํานวนเงินงบประมาณ 100
149,393,421.30 152,193,757.76

101.87 165,237,261 154,547,550 93.53 126,560,460 126,560,460 100 126,855,026.88 97,339,761.63 76.73 -

ที่ได๎รับจดัสรรทั้งหมด (กบ.ฯ) (ณ 16 ส.ค.64)

14.2 ร๎อยละของจํานวนคร้ังในการจาํยเงินให๎กําลังพลที่ได๎รับตามสิทธิ ถกูต๎อง ≥ 98 1463 1463 100 +
รวดเร็ว ตํอจํานวนคร้ังในการจาํยเงินให๎กําลังพลทั้งหมดที่ได๎รับเงิน
ตามสิทธิ (กง.ฯ)

15 ตัวชี้วัดด้านการเติบโต  (มว.1 : กศษ.ฯ)

15.1 ความสําเร็จ (ความก๎าวหน๎า) ของการจัดต้ังศูนย๑สมุททานุภาพ ≥ 10 101 8 7.92 101 41 40.59 101 89 88.12 +
(ศยร.ฯ)

7.5
ตัวชี้วัด



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64)
กราฟแสดงผลลัพธต์ัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที ่7.5 ผลลัพธด์้านงบประมาณการเงิน และการเติบโต หน๎า 7.5/2

(14) ตัวชี้วัดด้านผลการด าเนินการด้านงบประมาณ และการเงิน
14.1 ร้อยละของจ านวนเงินที่เบิกจ่ายงบประมาณ 

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64
14.1 ร๎อยละของจํานวนเงินที่เบกิจํายงบประมาณ 101.87 93.53 100.00 76.73
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ปีงบประมาณ 

14.1 ร้อยละของจ านวนเงินที่เบิกจ่ายงบประมาณ  

เป้าหมาย  = ร้อยละ 100 



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64)
กราฟแสดงผลลัพธต์ัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที ่7.5 ผลลัพธด์้านงบประมาณการเงิน และการเติบโต หน๎า 7.5/3

(14) ตัวชี้วัดด้านผลการด าเนินการด้านงบประมาณ และการเงิน
14.2 ร้อยละของจ านวนครัง้ในการจ่ายเงินให้ก าลังพลที่ได้รับตามสิทธ ิถูกต้อง รวดเร็ว

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64
14.2 ร๎อยละของจํานวนคร้ังในการจํายเงินใหก๎ําลังพลที่ได๎รับตามสิทธิ ถูกต๎อง 100
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ปีงบประมาณ 

14.2 ร้อยละของจ านวนครั้งในการจ่ายเงินให้ก าลังพลที่ได้รับตามสิทธิ ถูกต้อง 

เป้าหมาย  ≥ ร้อยละ 98 



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64)
กราฟแสดงผลลัพธต์ัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที ่7.5 ผลลัพธด์้านงบประมาณการเงิน และการเติบโต หน๎า 7.5/4

(15) ตัวชี้วัดด้านการเติบโต
15.1 ความส าเร็จ (ความก้าวหน้า) ของการจดัตั้งศูนยส์มทุทานุภาพ

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64
15.1 ความสําเร็จ (ความกา๎วหนา๎) ของการจัดต้ังศูนย๑สมทุทานภุาพ 7.92 40.59 88.12
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15.1 ความส าเร็จ (ความก้าวหน้า)  
ของการจัดตั้งศูนย์สมุททานุภาพ  

เป้าหมาย  ≥ ร้อยละ 10 



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64) หน๎า 7.6/1

ผลลัพธด์้านประสิทธผิลของกระบวนการและการจัดการเครือข่ายอุปทาน (เชื่อมโยงหลักกับหมวด 6 : กปภ.ฯ)
เป็นการวัดความสําเร็จของการดําเนินการบรรลุเปูาหมายด๎านการบริหารจดัการเพื่อการลดต๎นทุน การสร๎างนวัตกรรม และการจดัการกระบวนการ 

คํา
เปาูหมา

ผลลัพธ์การด าเนนิการ แนว
เปาู งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 โนม๎

หมาย ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ +/-
งป.64

16 ตัวชี้วัดด้านประสิทธผิลและประสิทธภิาพของกระบวนการ ( มว.6 : กปภ.ฯ)
หน่วยปฏิบัต ิ: ทุกหนํวย, KM, มว.6

16.1 ร๎อยละของจํานวนตัวชี้วัดในกระบวนการหลักที่ดําเนินการบรรลุความสําเร็จ ≥ 60 ไมไํด๎ประเมนิ 92 67 72.83 102 99 97.06 120 108 90.00 -

ตํอจํานวนตัวชี้วัดทั้งหมดในกระบวนการหลัก
CP1 ด๎านการนําองค๑กรและการบริหารจดัการองค๑กร
CP2 ด๎านการอนุศาสนาจารย๑ 6 6 100 6 6 100 6 6 100

CP3 การผลิตกําลังพลตํ่ากวําชั้นสัญญาบัตร (กศษ.ฯ) 28 15 53.57 20 20 100 5 5 100
CP3 การผลิตกําลังพลตํ่ากวําชั้นสัญญาบัตร (รร.ชุมพลฯ) 18 18 100
CP4 การพัฒนากําลังพลตามแนวทางรับราชการ 37 27 72.97 26 26 100 39 30 76.92
       -ฝวก.ฯ 4 2 50
       -วทร.ฯ (ยงัไมํส้ินสุดการศึกษา) 10 3 30
       -รร.สธ.ทร.ฯ 9 9 100
       -รร.ชต.ฯ (มีเฉพาะข๎อมูลหลักสูตร นว.และ ทป. สํวน กล. ยงัไมํส้ินสุดการศึกษา) 8 8 100

       -รร.พจ.ฯ 8 8 100
CP5 เพิ่มพูนความร๎ูภาษาตํางประเทศ 3 1 33 11 11 100 13 12 92.31

CP6 ฝึกอบรมหลักสูตรขา๎ราชการกลาโหมพลเรือนตํ่ากวําชั้นสัญญาบัตร 5 5 100 8 8 100 8 8 100
CP7 ด๎านการประกนัคุณภาพการศึกษา 3 3 100 6 4 66.67 6 4 66.67
CP8 ศึกษาและวิจยัระดับกองทัพเรือ 1 1 100 6 5 83.33 6 6 100
CP9 สํงกําลังบํารุงพัสดุสายยทุธศึกษา 8 8 100 15 15 100 15 15 100
CP10 ด๎านประวัติศาสตร๑และพิพิธภัณฑ๑ทหาร 1 1 100 4 4 100 4 4 100

หมายเหตุ

7.6

ตัวชี้วัด



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64) หน๎า 7.6/2

คํา
เปาูหมา

ผลลัพธ์การด าเนนิการ แนว
เปาู งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 โนม๎

หมาย ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ +/-
งป.64

16.2 ร๎อยละของจํานวนตัวชี้วัดในกระบวนการสนับสนุนที่ดําเนินการบรรลุ ≥ 60 ไมไํด๎ประเมนิ 36 15 41.67 61 44 72.13 59 48 81.36 +
ความสําเร็จ ตํอจํานวนตัวชี้วัดทั้งหมดในกระบวนการสนับสนุนใน
กระบวนการสนับสนุน
SP1 บริหารงานด๎านกําลังพลและธุรการ 7 5 71.43 7 6 85.71 7 5 71.43
SP2 ตรวจสอบหลักสูตร ตัดสินผล รับรองการศึกษา และการประเมนิวิทยฐานะ 3 0 0 8 8 100 7 7 100
SP3 ด๎านงบประมาณ 2 2 100 3 3 100 3 3 100

SP4 จดัซ้ือ/จา๎ง 2 2 100 2 2 100 2 2 100

SP5 ด๎านการเงิน 5 0 0 5 5 100 5 5 100

SP6 เผยแพรํผลงานทางวิชาการ 3 1 33.33 8 6 75 6 6 100

      -สนง.รนภ.ยศ.ทร. 2 2 100

      -ศยร.ยศ.ทร. 4 4 100

SP7 พัฒนาระบบสารสนเทศ 2 2 100 5 5 100 5 5 100

SP8 บริการของห๎องสมุด 4 0 0 9 7 77.78 9 5 55.56

SP9 สนับสนุนและบริการของ กอง สน. 4 0 0 7 0 0 8 8 100

SP10 การจดัการความร๎ู 4 3 75.00 7 2 28.57 7 2 28.57

ตัวชี้วัด



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64) หน๎า 7.6/3

คํา
เปาูหมา

ผลลัพธ์การด าเนนิการ แนว
เปาู งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 โนม๎

หมาย ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ +/-
งป.64

16.3 ร๎อยละของจํานวนผลงาน/นวัตกรรม/ส่ิงประดิษฐ๑/ส่ือการสอน/บทความ/ ≥ 70 20 20 100 66 66 100 91 91 100 69 69 100 +

งานวิจยั ที่นําไปใช๎เกดิประโยชน๑ตํอการจดัการเรียนการสอน หรือการ
เผยแพรํขอ๎มูลวิทยาการทหารเรือ ตํอจํานวนผลงานฯ ที่มีทั้งหมด
หมายเหตุ ให๎ระบุชื่อผลลงาน เจา๎ของผลงาน และการเผย/แพรํ/นําไปใช๎ประโยชน๑
งป.64 รวม 8+61 = 69 ชิ้น   ชมุพล60+ พจ.1+
ศยร.ฯ  ม ี2 ชิ้น
1. บทความ "การสร๎างสันติภาพของจิ๋นซีฮํองเต๎ บนแนวคิดสันติภาพของมาเคียววิลล่ี" ของ น.ท.นาวาศักด์ิ เอิ้อทวีสัมพนัธ๑ นกัศึกษาวิเคราะห๑ยุทธศ๐สาตร๑ กศย.ศยร.ฯ  ตีพมิพ๑ใน
วารสารนาวิกาธิปตัย๑สาร ฉบบัที่ 101
2. บทความ "สันติภาพและความมั่นคงของโลกหลัง Covid-19" ของ น.อ.ดุสิต ยมจินดา ร อง ผอ.กศร.ศยร.ฯ  ตีพมิพ๑ในวารสารนาวิกาธิปตัย๑สาร ฉบบัที่ 101
ฝวก.ฯ  ม ี4 ชิ้น
1. บทความ "อทิธิพลจากการฟื้นฟศิูลปวิทยาการตํอการเกดิสันติภาพและความมั่นคงของเสรีนยิมคลาสสิค" ของ น.อ.หสัไชยญ๑ มงัค่ัง รอง ผอ.กวสธ.ฝวก.ฯ  ตีพมิพ๑ใน
วารสารนาวิกาธิปตัย๑สาร ฉบบัที่ 101
2. บทความ "สันติภาพที่ถาวรบนการสร๎างระบบถํวงดุลอํานาจระหวํางรัฐ" ของ น.อ.หสัไชยญ๑ มงัค่ัง รอง ผอ.กวสธ.ฝวก.ฯ  ตีพมิพ๑ในวารสารนาวิกาธิปตัย๑สาร ฉบบัที่ 101
3. บทความ "เหตุประการหนึ่งแหงํสันติภาพถาวร ตามหลักคิดของอมิมานเูอลคานต๑ : การวิเคราะห๑องค๑การระหวํางประเทศผํานมมุมองเสรีนยิมเชิงสถาบนั" ของ น.ท.ทวีศิลป ์คงประเสริฐ 
อจ.กวสท.ฝวก.ฯ ตีพมิพ๑ในวารสารนาวิกาธิปตัย๑สาร ฉบบัที่ 101
4. บทความ "มรดกทางความคิดของเจ๎าจักรวรรดิตํอการสร๎างสันติภาพโลกปจัจุบนั" ของ น.อ.หสัไชยญ๑ มงัค่ัง รอง ผอ.กวสธ.ฝวก.ฯ  ตีพมิพ๑ในวารสารนาวิกาธิปตัย๑สาร ฉบบัที่ 101
วทร.ฯ ม ี1 ชิ้น
1. บทความ "การใช๎การศึกษาเปน็เคร่ืองมอืในการสร๎างสันติภาพบนโลกที่หลากหลายตามแนวคิดทฤษฎสีรรสร๎างนยิม" ของ น.อ.รณยุทธ ขวัญมงคล รอง ผอ.กปค.วทร.ฯ ตีพมิพ๑ใน
วารสารนาวิกาธิปตัย๑สาร ฉบบัที่ 101
รร.พจ.ฯ ม ี1 ชิ้น
1. การบริหารจัดการเรียนการสอน ภายใต๎สถานการณ๑โควิด-19
ศภษ.ฯ ม ี1 ชิ้น
1. บทเรียนออนไลน๑รองรับการพฒันาการยกระดับความร๎ูภาษาองักฤษเพื่อยกระดับขีดความสามารถทกัษะการใช๎ภาษาองักฤษ ใหก๎บักําลังพลของ ทร . ตามนโยบาย ผบ.ทร.
อา๎งองิมาตรฐาน CEFR ผําน facebook, you tube  และ website ศภษ.ฯ

ตัวชี้วัด



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64) หน๎า 7.6/4

รร.ชุมพลฯ  ม ี60 ชิ้น
1. วิจัยในชั้นเรียน "การพฒันาทกัษะการใช๎เชือกของนกัเรียนจําชั้นปทีี่ 1 หอ๎ง 1.2 โดยใช๎แบบฝึกพฒันาทกัษะการใช๎เชือก"  น.ต.สมยศ ตันมุํยฮ๎อ
2. วิจัยในชั้นเรียน การใช๎เข็มทศิชาวเรือ ของนกัเรียนจําชั้นปทีี่ 1 หอ๎ง 1.1 โดยใช๎แบบฝึกพฒันาทกัษะการใช๎เข็มทศิชาวเรือ  ร.ท.สริชัย สุวรรณพทิกัษ๑
3. วิจัยในชั้นเรียน การนาเทคนคิการใช๎ Mind Mapping ชํวยการเรียนร๎ู "พ.ร.บ.ปอูงกนัเรือโดนกนัและกฎการเดินเรือสากล" สาหรับ นรจ.ชั้นปทีี่ 1 หอ๎ง 1.1  ร.ท.ธงชัย จาปาศรี
4. วิจัยในชั้นเรียน การสร๎างกระบวนการเรียนร๎ูและจดจาด๎วย Mind Mapping ชํวยใหน๎กัเรียนจดจาเนื้อหาบทเรียน ประเภทของเรือ การแบงํประเภทของเรือ การแบงํชั้นของเรือ 
   และการต้ังชื่อเรือหลวง วิชาการเรือ 1 ของนกัเรียนจํา พรรค นว.ป.(กร.) ชั้นปทีี่ 1 หอ๎ง 1.4  ร.ต.แดนไพร ทาสถาน
5. วิจัยในชั้นเรียน การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนร๎ูโดยกระบวนการ Active Learning ในการบรูณาการการใช๎เทคโนโลยีในรายวิชาเดินเรือ ของนกัเรียนจําทหารเรือ ชั้นปทีี่ 1 ร.ต.ธวัชชัย ด๎วงเอยีด
6. วิจัยในชั้นเรียน การพฒันาผลสัมฤทธิท์างการเรียนโดยกระบวนการสอนแบบ Active Learning ในการบรูณาการการใช๎เทคโนโลยี ในการพฒันาทกัษะวิชาอาวุธใต๎นา๎ 1 ของนกัเรียนจําชั้นปทีี่ 1 
   หอ๎ง 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 และ 1.6 น.ต.ชัยวัฒน๑ โกมารศรี
7. วิจัยในชั้นเรียน การพฒันาผลสัมฤทธิท์างการเรียนโดยกระบวนการสอนแบบ Active Learning ในการบรูณาการการใช๎เทคโนโลยี ในการพฒันาทกัษะวิชาอาวุธใต๎นา๎ 3 ของนกัเรียนจําชั้นปทีี่ 1 
   หอ๎ง 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 และ 1.6  ร.อ.สมยั นพพนัธ๑
8. วิจัยในชั้นเรียน การพฒันาผลสัมฤทธิท์างการเรียนโดยกระบวนการสอนแบบ Active Learning ในการบรูณาการการใช๎เทคโนโลยี ส่ือออนไลน๑ ของนกัเรียนจําชั้นปทีี่ 1 หอ๎ง 1.1 1.5 1.11 
    และ 1.16 ร.อ.ยุทธศาสตร๑ แสงแกว๎
9. วิจัยในชั้นเรียน การพฒันาทกัษะการเรียกชื่อสํวนประกอบของลูกปนืที่ใช๎ในราชนาวี ของ นรจ.ชั้นปทีี่ 1 หอ๎ง 1.4 ร.อ.เสกสรรค๑ นอ๎ยเกตุ
10. วิจัยในชั้นเรียน การประเมนิความพงึพอใจของนกัเรียนจําทหารเรือที่มตํีอการใช๎ Power Point เปน็ส่ือการเรียนร๎ูในการจัดการเรียนการสอนของนกัเรียนจําทหารเรือ รายวิชาปนืใหญํเบื้องต๎น
     โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ร.ท.ไตรภพ คงควร
11. วิจัยในชั้นเรียน การประเมนิความพงึพอใจของนกัเรียนจําทหารเรือที่มตํีอเอกสารประกอบการเรียนวิชา การปนื นว.3 (40-60) ร.ท.จรินทร๑ กล่ันมาก
12. วิจัยในชั้นเรียน ความต๎องการจําเปน็ของนกัเรียนกลาโหมพลเรือนชั้นตํากวําสัญญาบตัร รร.ชุมพลทหารเรือ ที่ต๎องการศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรเพิ่มเติม รร.ชุมพลทหารเรือ ร.ต.สารวย หอมจัด
13. วิจัยในชั้นเรียน ความต๎องการจําเปน็ของ นรจ.ชั้นปทีี่ 2 รร.ชุมพลทหารเรือ ที่ต๎องการศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรพเิศษของกองทพัเรือ พ.จ.อ.วิษณุ เรืองรํุง
14. วิจัยในชั้นเรียน การพฒันาความร๎ูความเข๎าใจเกี่ยวกบั ชื่อทาํ คําบอก คาส่ัง วิชาทหาร 1 (ปฏบิติั) พ.จ.อ.ธนวัฒน๑ หอมทรง
15. วิจัยในชั้นเรียน การพฒันาผลสัมฤทธิท์างการเรียนโดยกระบวนการสอนแบบ Active Learning ในการบรูณาการการใช๎เทคโนโลยี ในการพฒันาทกัษะวิชาอาวุธใต๎นา๎ 2 ของนกัเรียนจําชั้นปทีี่ 1
    หอ๎ง 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 และ 1.6 พ.จ.อ.ปรีดา แสงแตง
16. วิจัยในชั้นเรียน การพฒันาความร๎ูความเข๎าใจเกี่ยวกบั ชื่อทาํ คําบอก คาส่ัง วิชาทหาร 1 (ปฏบิติั) โดยการประยุกต๑ใช๎เทคโนโลยี QR code พ.จ.อ.วีระพงษ๑ วิใจ
17. วิจัยในชั้นเรียน การพฒันาความร๎ูความเข๎าใจเกี่ยวกบั ชื่อทาํ คําบอก วิชาทหารราบปฏบิติั ของนกัเรียนจํา ชั้นปทีี่ 2 หอ๎ง 2.4 โดยใช๎คํูมอืการฝึกวําด๎วยแบบฝึกบคุคลทาํมอืเปลํา พระราชทาน
     พ.จ.อ.บรรลือศักด์ิ ผองขา
18. วิจัยในชั้นเรียน การพฒันาความร๎ูความเข๎าใจเกี่ยวกบั ชื่อทาํ คําบอก วิชาทหารราบปฏบิติั ของนกัเรียนจํา ชั้นปทีี่ 2 หอ๎ง 2.5 โดยใช๎คํูมอืการฝึกวําด๎วยแบบฝึกบคุคลทาํมอืเปลํา พระราชทาน 
     จ.อ.ยุทธภมู ิวงเวียน
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19. วิจัยในชั้นเรียน การพฒันาความร๎ูความเข๎าใจเกี่ยวกบั ชื่อทาํ คําบอก วิชาทหารราบปฏบิติั ของนกัเรียนจํา ชั้นปทีี่ 2 หอ๎ง 2.12 โดยใช๎คํูมอืการฝึกวําด๎วยแบบฝึกบคุคลทาํมอืเปลํา พระราชทาน 
     จ.อ.สุรัฐชัย จิตต๑ทวีธรรม
20. วิจัยในชั้นเรียน  การพฒันาการสอนวิชาไฟฟาูพื้นฐาน 2 โดยใช๎วิธีการสอนแบบเนน๎ผ๎ูเรียนเปน็สําคัญ สําหรับ นรจ.ชั้นปทีี่ 1 หอ๎ง 1.9 น.ต.จันดี ขุมาลี
21. วิจัยในชั้นเรียน การพฒันาผลสัมฤทธิท์างการเรียนโดยกระบวนการสอนแบบ Active Learning ในการบรูณาการการใช๎เทคโนโลยี ในการพฒันาทกัษะรายวิชาปอูงกนัความเสียหาย ของ
     นกัเรียนจําชั้นปทีี่ 1 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ร.ท.สมศักด์ิ จิตหวัง
22. วิจัยในชั้นเรียน การพฒันาผลสัมฤทธิท์างการเรียนโดยกระบวนการสอนแบบ Active Learning ในการบรูณาการการใช๎เทคโนโลยี ในการพฒันาทกัษะรายวิชาเคร่ืองจักรชํวย 3 
     ของนกัเรียนจําชั้นปทีี่ 2 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ร.ท.จิรพฒัน๑ คุณชื่น
23. วิจัยในชั้นเรียน การพฒันาผลสัมฤทธิท์างการเรียนโดยกระบวนการสอนแบบ Active Learning ในการบรูณาการการใช๎เทคโนโลยี ในการพฒันาทกัษะรายวิชาไฟฟาูพื้นฐาน 3 
    ของนกัเรียนจําชั้นปทีี่ 1 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ร.ต.บญุเรือง ศิริบบุผา
24. วิจัยในชั้นเรียน เร่ืองการพฒันาการจัดการเรียนการสอนวิชาเคร่ืองยนต๑เบื้องต๎น 3 โดยใช๎วิธีการสอนแบบเนน๎ผ๎ูเรียน ร.ต.สัมภาษณ๑ เบดิศรี
25. วิจัยในชั้นเรียน การพฒันาผลสัมฤทธิท์างการเรียนโดยกระบวนการสอนแบบ Active Learning ในการบรูณาการการใช๎เทคโนโลยี ในการพฒันาทกัษะวิชาคอมพวิเตอร๑เบื้องต๎น 
    ของนกัเรียนจําชั้นปทีี่ 1 หอ๎ง 1.7 1.9 และ 1.18 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ พ.จ.อ.นวิัตร แหวนแกว๎
26. วิจัยในชั้นเรียน การพฒันาผลสัมฤทธิท์างการเรียนโดยกระบวนการสอนแบบ Active Learning ในการบรูณาการการใช๎เทคโนโลยี ในการพฒันาทกัษะวิชาคอมพวิเตอร๑เบื้องต๎น 
    ของนกัเรียนจําชั้นปทีี่ 1 หอ๎ง 1.15 1.16 และ 1.17 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ พ.จ.อ.ประสิทธิ ์ขาตา
27. วิจัยในชั้นเรียน การพฒันาผลสัมฤทธิท์างการเรียนรายวิชาไฟฟาู เร่ือง อปุกรณ๑ไฟฟาูและชํางไฟฟาูของนกัเรียนชั้นปทีี่ 1 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ โดยใช๎แบบฝึกทกัษะการปฏบิติั 
      พ.จ.อ.วรพงษ๑ เชิดชมกล่ิน
28. วิจัยในชั้นเรียน การพฒันาการจัดการเรียนการสอนวิชา เคร่ืองยนต๑เบื้องต๎น 2 โดยวิธีการสอนแบบเนน๎ผ๎ูเรียนเปน็สําคัญ สาหรับ นรจ.ชั้นปทีี่ 1 พ.จ.อ.ศิริพงษ๑ จันทร๑ลอยเมฆ
29. วิจัยในชั้นเรียน การพฒันาผลสัมฤทธิท์างการเรียนโดยกระบวนการสอนแบบ Active Learning ในการบรูณาการการใช๎เทคโนโลยี ในการพฒันาทกัษะรายวิชาเอกสารพรรคกลิน 1 
     ของนกัเรียนจําชั้นปทีี่ 1 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ พ.จ.อ.นพรัตน๑ มหาศร
30. วิจัยในชั้นเรียน การพฒันาผลสัมฤทธิท์างการเรียน รายวิชาเคร่ืองจักรไอนา๎ เร่ืองการบํารุงรักษาเคร่ืองกาเนดิไอน้ํา ของนกัเรียนจําชั้นปทีี่ 1 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ 
     โดยใช๎เอกสารประกอบการเรียน จ.อ.อนศัุกด์ิ กาจรนาวิน
31. วิจัยในชั้นเรียน การใช๎แต๎มคะแนนชํวยเพิ่มผลสัมฤทธิท์างการเรียน รายวิชาปอูงกนัความเสียหาย ชั้นปทีี่ 1 จ.อ.ชานนทร๑ นวํมคง
32. วิจัยในชั้นเรียน เร่ืองการพฒันาการจัดการเรียนการสอนวิชาปอูงกนัความเสียหาย 1 โดยใช๎วิธีการสอนแบบเนน๎ผ๎ูเรียน จ.อ.สุนทร กอ๎งสมทุร
33. วิจัยในชั้นเรียน การพฒันาแบบฝึกทกัษะการหาอนพุนัธ๑ของฟงัก๑ชันและการประยุกต๑ของอนพุนัธ๑ วิชาแคลคูลัสพื้นฐาน ของนกัเรียนจําชั้นปทีี่ 2 หอ๎ง 2.7 ร.อ.หญิง ปยิะมาศ กานวล
34. วิจัยในชั้นเรียน การพฒันาทกัษะการจาแนกชนดิสัตว๑ทะเล วิชาคณิตศาสตร๑ 1 ของนกัเรียนชั้นปทีี่ 1 หอ๎ง 1.14 โดยใช๎แบบฝึกการจําแนกชนดิสัตว๑ทะเล ร.ท.หญิง เบญจรัตน๑ ดีกระจําง
35. วิจัยในชั้นเรียน การใช๎เกมคําศัพท๑ภาษาองักฤษที่มผีลตํอการพฒันาความสามารถในการเรียนร๎ูคําศัพท๑ภาษาองักฤษของนกัเรียนจําทหารเรือชั้นปทีี่ 1 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ  
     ร.ท.หญิง วิริญา สุวรรณรินทร๑
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36. วิจัยในชั้นเรียน การพฒันาการจัดการเรียนร๎ูวิชาวิทยาศาสตร๑ 4 โดยใช๎วิธีสอนเนน๎ผ๎ูเรียนเปน็สําคัญ สําหรับนกัเรียนจําชั้นปทีี่ 2 ร.ต.วรนาถ สักกะพลางกรู
37. วิจัยในชั้นเรียน การพฒันาการจัดการเรียนร๎ูวิชาคณิตศาสตร๑พื้นฐานอตุสาหกรรม โดยใช๎วิธีสอนเนน๎ผ๎ูเรียนเปน็สาคัญของนกัเรียนจําชั้นปทีี่ 1 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ร.ต.นวพล พวํงทอง
38. วิจัยในชั้นเรียน  การพฒันากระบวนการสอนแบบผ๎ูเรียนเปน็สําคัญในการยกระดับคิดวิเคราะห๑ของนกัเรียนจําชั้นปทีี่ 1 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ร.ต.หญิง พมิลา ศรีวสุธากลุ
39. วิจัยในชั้นเรียน  การสํงเสริมการทอํงคําศัพท๑จากบทเรียนของนกัเรียนจําทหารเรือชั้นปทีี่ 1 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ นายนาวิน นยิมวัน
40. วิจัยในชั้นเรียน เร่ืองการพฒันาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาโดยใช๎วิธีการสอนแบบเนน๎ผ๎ูเรียน น.ต.หญิง วาริศา อมัพรมหา
41. วิจัยในชั้นเรียน การพฒันาคํูมอืการเรียนชุดวิชาศูนย๑ยุทธการและการส่ือสารเบื้องต๎น นกัเรียนจําโรงเรียนชุมพลทหารเรือสาขาทหารสามญัและทหารการปนื ร .ท.วิเชียร บญุสม
42. วิจัยในชั้นเรียน  การพฒันาทกัษะการวํายนา๎ของ นรจ.ชั่นปทีี่ 1 โดยใช๎แบบฝึกทกัษะการเตะเทา๎ การหมนุแขน และการหายใจ ร.ต.ชาตรี นวลจันทร๑
43. วิจัยในชั้นเรียน การพฒันาการจัดการเรียนการสอนวิชาสัญญาณ โดยวิธีสอนเนน๎ผ๎ูเรียนเปน็สําคัญ สําหรับนกัเรียนจํา ชั้นปทีี่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2563 หอ๎ง 2.1
     ร.ต.หญิง สุนสิา โคตรสีเมอืง
44. วิจัยในชั้นเรียน  การพฒันาการจัดการเรียนการสอนวิชาสัญญาณ โดยใช๎วิธีสอนเนน๎ผ๎ูเรียนเปน็สาคัญ สําหรับนกัเรียนจํา ชั้นปทีี่ 2 หอ๎ง 2.1 2.5 และ 2.6 พ.จ.อ.เกยีรติคุณ เรือนนาค
45. วิจัยในชั้นเรียน การพฒันาทกัษะการฝึกกายบริหารแบบราชนาวี ตอนที่ 1 “ยกเขําเปล่ียนกนั” พ.จ.อ.ธงชัย ชมพฒันา
46. วิจัยในชั้นเรียน การพฒันาทกัษะการเรียนวํายนา๎ของนกัเรียนจําชั้นปทีี่ 1 (สาหรับนกัเรียนที่วํายนา๎ไมถํูกต๎อง) พ.จ.อ.มาโนช ดวงคล๎าย
47. วิจัยในชั้นเรียน การพฒันาทกัษะการฝึกกายบริหารแบบราชนาวี ตอนที่ 1 “เต๎นเปล่ียนเทา๎ยกมอื” จ.อ.สุรินทร๑ บตุรดีวงษ๑
48. วิจัยในชั้นเรียน การพฒันาทกัษะกฬีาทหารเรือ(วิง่ 4 ขา) โดยใช๎แบบฝึกทกัษะของนกัเรียนจําทหารเรือ ชั้นปทีี่ 1 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ จ.อ.ชยพล เหลําสุพรรณ๑
49. วิจัยในชั้นเรียน  การพฒันาทกัษะการวํายนา๎เพื่อเพิ่มระยะทางของ นรจ.ชั้นปทีี่ 2 จ.อ.นฐัพล ชานาญเวช
50. วิจัยในชั้นเรียน การพฒันาทกัษะการฝึกกายบริหารแบบราชนาวี ตอนที่ 1 “ยกเขําเปล่ียนกนั” จ.อ.พรมจิตร นนัดี
51. วิจัยในชั้นเรียน  การพฒันาทกัษะการฝึกกายบริหารแบบราชนาวี ตอนที่ 1 “ชูแขนขยับเอว” จ.อ.ชัยวัฒน๑ รัตใส
52. วิจัยในชั้นเรียน เร่ืองการพฒันาการจัดการเรียนการสอนวิชาฝึกโรงงาน(ชํางกลึง) โดยใช๎วิธีการสอนเนน๎ผ๎ูเรียน พ.จ.อ.จิรภทัร อมัวงศ๑ศา
53. วิจัยในชั้นเรียน  การพฒันาการเรียนร๎ูในวิชา ฝึกโรงงาน (ชํางตีเหล็ก) โดยกจิกรรมอธิบายเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน สาหรับ นรจ. ชั้นปทีี่ 1 หอ๎ง 1.18 พ.จ.อ.อานาจ นลิอาพร
54. ชุดฝึกทกัษะปฏบิติัการเชื่อมไฟฟาู (Arc Welding) ของนกัเรียนจํา พรรคกลิน ชั้นปทีี่ 1 หอ๎ง 1.9 พ.จ.อ.พรศิษย๑ จูหอ๎ง
55. ชุดฝึกทกัษะปฏบิติัการเชื่อมไฟฟาู (Arc Welding) ของนกัเรียนจํา พรรคกลิน ชั้นปทีี่ 1 หอ๎ง 1.10 พ.จ.อ.ชูชาติ ศรีสุวอ
56. ชุดฝึกทกัษะปฏบิติัการเชื่อมไฟฟาู (Arc Welding) ของนกัเรียนจํา พรรคกลิน ชั้นปทีี่ 1 หอ๎ง 1.10 พ.จ.อ.วิษณุ นลีเสวี
57. ชุดฝึกทกัษะปฏบิติัการเชื่อมไฟฟาู (Arc Welding) ของนกัเรียนจํา พรรคกลิน ชั้นปทีี่ 1 หอ๎ง 1.9 พ.จ.อ.อนวุัต สุขผล
58. ชุดฝึกทกัษะปฏบิติัการเชื่อมไฟฟาู (Arc Welding) ของนกัเรียนจํา พรรคกลิน ชั้นปทีี่ 1 หอ๎ง 1.10 จ.อ.ชัยณรงค๑ รอดทยอย
59. ชุดฝึกทกัษะปฏบิติัการเชื่อมไฟฟาู (Arc Welding) ของนกัเรียนจํา พรรคกลิน ชั้นปทีี่ 1 หอ๎ง 1.9 จ.อ.สมเกยีรต์ิ แกว๎วิไล
60. ชุดฝึกทกัษะปฏบิติัการเชื่อมไฟฟาู (Arc Welding) ของนกัเรียนจํา พรรคกลิน ชั้นปทีี่ 1 หอ๎ง 1.9 จ.อ.คารณ สารวย
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คํา
เปาูหมา

ผลลัพธ์การด าเนนิการ แนว
เปาู งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 โนม๎

หมาย ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ +/-
งป.64

16.4 จํานวนกระบวนการที่มีการปรับปรุงการทํางาน โดยการลดต๎นทุนคําใช๎จาํย ≥ 1 7 กระบวนการ 19 กระบวนการ 29 กระบวนการ +
(1) หมายเหตุ ให๎ระบุชื่อกระบวนการ ลดต๎นทุนได๎เทําไร คิดเป็นร๎อยละเทําไร

งป.64  มี 15+14 = 29 กระบวนการ  กอศ.1+ รร.ชุมพล4+รร.พจ.2+กศษ.1+วทร.3+กปภ.3
1 CP2.1 การจัดอบรมศีลธรรม (กอศ.ฯ) จัดอบรมศีลธรรม (ปจุฉา-วิสัชนา) เผยแพรํผํานเว็บไซต๑ ยศ.ทร. ชํวยทําใหล๎ดคําใช๎จํายในการเดินทาง
2 CP 3.1.1.2 กระบวนการรับสมคัรและสอบคัดเลือกบคุคลพลเรือนเข๎าเปน็ นรจ.  นําระบบออนไลน๑การรับสมคัร ตรวจสอบเอกสารการสมคัรจากไฟล๑อเิล็กทรอนกิส๑

(กศษ.ฯ) ชํวยทําใหล๎ดคําใช๎จํายในการเดินทางไปรับสมคัร
3 CP3.1.2.1 กระบวนการจัดการศึกษาภาคทฤษฎ ี(รร.ชุมพลฯ) นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎ในการสนบัสนนุการจัดการเรียนการสอน เชํน ตําราและส่ืออเิล็กทรอนกิส๑ 

หอ๎งสมดุอเิล็กทรอนกิส๑ ระบบ E-Learning และระบบประเมนิออนไลน๑ ชํวยลดคต๎นทนุการใช๎กระดาษ
4 CP3.1.3.2 กระบวนการวัดและประเมนิผลภาคทฤษฏ ี(รร.ชุมพลฯ) ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศชํวยในการประเมนิผลและแจ๎งผลการศึกษา เพื่อลดต๎นทนุการใช๎กระดาษ
5 CP3.1.3.3 กระบวนการประเมนิภาคปฏบิติั (รร.ชุมพลฯ) ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศชํวยในการประเมนิผลและแจ๎งผลการศึกษา เพื่อลดต๎นทนุการใช๎กระดาษ
6 CP3.1.3.4 กระบวนการวัดและประเมนิผลการปลูกฝัง/สร๎างความเปน็ทหารเรือ ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศชํวยในการประเมนิผลและแจ๎งผลการศึกษา เพื่อลดต๎นทนุการใช๎กระดาษ

(รร.ชุมพลฯ)
7 CP4.1.5 กระบวนการพฒันาหลักสูตร ( ฝวก.ฯ) ใช๎ระบบ E – learning มาใช๎ ทําใหล๎ดต๎นทนุในการใช๎กระดาษในการสําเนา โดยใช๎กระดาษนอ๎ยลงร๎อยละ 80 

ของกระดาษที่ใช๎เดิม
8 CP4.1.2 กระบวนการจัดอบรม (วทร.ฯ) จัดการศึกษาออนไลน๑ ชํวงการแพรํระบาดของโลกโควิด-19 ระลอก 2 โดยใชแอปพลิเคชัน Cisco Webex Meeting 

ทําใหล๎ดคําใช๎จํายในการจัดการศึกษา
9 CP4.1.7 กระบวนการพฒันาหอ๎งเรียน (วทร.ฯ) พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อให ๎นศ.สามารถประเมนิผํานระบบอนิทราเนต็ของ ยศ.ทร. ได๎ในภาพรวม

10 CP4.2.1 กระบวนการจัดกําลังพลเข๎ารับการอบรม (รร.พจ.ฯ) ใช๎ระบบสารสนเทศแจ๎งรายชื่อผ๎ูเข๎ารับฝึกอบรม ลดกระดาษได๎ลง 2 รีม/ป/ีหลักสูตร

11 CP4.2.3 กระบวนการวัด ประเมนิผล และตัดสินผลการฝึกอบรม (รร.พจ.ฯ) ใช๎ระบบสารสนเทศในการประเมนิความพงึพอใจตําง ๆ ของผ๎ูเข๎ารับฝึกอบรม ลดกระดาษได๎ลง 2 รีม/ป/ีหลักสูตร

ตัวชี้วัด
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13 CP5.7 กระบวนการจัดทําส่ือการเรียนผํานระบบสารสนเทศ (ศภษ.ฯ) นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎ในการพฒันาภาษาองักฤษ เพื่อใหเ๎กดิความทั่วถึงแกกํําลังพลที่อยูํในพื้นที่หาํงไกล 

และออํนตัวตํอข๎อจํากดัด๎านเวลา
14 CP5.8 กระบวนการผลิตข๎อสอบภาษาองักฤษผํานระบบออนไลน๑ (ศภษ.ฯ) นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎ในการทดสอบภาษาองักฤษ เพื่อใหเ๎กดิความทั่วถึงแกกํําลังพล
15 CP7.1 กระบวนการพฒันาระบบประกนัคุณภาพการศึกษา (กปภ.ฯ) นําข๎อมลูตํางๆ ไว๎ในระบบจัดเกบ็เครือขําย (NAS) ใหส๎ถานศึกษาดาวน๑โหลด เพื่อลดการสําเนาเอกสารที่ใช๎สัมมนา 

และลดการจัดเอกสารคํูมอื และประเมนิความพงึพอใจด๎วยแอฟปลิเคชั้น ทําใหล๎ดการใช๎กระดาษ
จาก 10 รีม เหลือ 3 รีม คิดเปน็เงิน 840 บาท

16 CP7.2 กระบวนการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา (กปภ.ฯ) ใหส๎ถานศึกษาอพัโหลข๎อมลูตํางๆ ไว๎ในระบบจัดเกบ็เครือขําย (NAS) เพื่ออํานวยความสะดวกและ
ลดขั้นตอนในการตรวจเยี่ยม กบัชํวยลดคําใช๎จํายในการจัดเกบ็ข๎อมลูด๎วยการถํายเอกสาร
จาก 15 รีม เหลือ 5 รีม คิดเปน็เงิน 1,200 บาท

17 CP7.3 กระบวนการประเมนิคุณภาพการฝึกอบรม (กปภ.ฯ) จัดเกบ็ข๎อมลูตําง ๆ ปน็ไฟล๑อเิล็กทรอนกิส๑ แทนการสําเนาเอกสารใหค๎ณะทํางาน
ชํวยลดกระดาษในการถํายเอกสาร จาก 5 รีม เหลือ 3 รีม คิดเปน็เงิน 240 บาท

18 CP8.1 กระบวนการศึกษาวิเคราะห๑ด๎านยุทธศาสตร๑และการสงครามทางเรือ การนําผลการศึกษาวิเคราะห๑ไปใช๎อา๎งองิ หรือสถานศึกษาของ ยศ.ทร. หรือนําไปใช๎ประกอบการเรียนการสอน 
(ศยร.ฯ) จํานวน อยํางนอ๎ย 1 สถานศึกษา เปน็การลดเวลาผ๎ูเรียนในการศึกษาค๎นคว๎า

19 CP8.2 กระบวนการฝึกด๎วยเคร่ืองฝึกจําลองยุทธ๑ (ศยร.ฯ) นําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช๎ในการอบรมหรือแนะนําการใช๎งานรวมทั้งเผยแพรํคํูมอืการใช๎งาน

เคร่ืองฝึกจําลองยุทธ๑บนส่ือออนไลน๑
20 CP9.1.1 กระบวนการกําหนดความต๎องการและจัดหาพสัดุสายยุทธศึกษา พจิารณากล่ันกรองความต๎องการตามหลักเกณฑ๑การสํงกําลังบํารุงที่ ทร.อนมุติั ทําใหส๎ามารถลดงบประมาณลง 

(กบศ.ฯ) และเกดิประสิทธิภาพ
21 CP9.2 กระบวนการใหบ๎ริการเคร่ืองชํวยการศึกษา (กบศ.ฯ) จัดการอบรมเจ๎าหนา๎ที่แนะนําการใช๎งาน และการบํารุงรักษาอปุกรณ๑ผลิตส่ือผสมและเคร่ืองชํวยการศึกษา

ประเภทโสตทศัน๑ อยํางถูกต๎อง
22 CP9.3 กระบวนการซํอมบํารุงเคร่ืองชํวยการศึกษา (กบศ.ฯ) ใหคํ๎าแนะนําการใช๎งานและการบํารุงรักษาเคร่ืองชํวยการศึกษาเบื้องต๎น เพื่อยืดอายุการใช๎งาน

 ลดงบประมาณในการจัดซ้ือใหมํ
23 CP10.1 กระบวนการจัดเกบ็รักษาเอกสารที่มคุีณคําทางประวัติศาสตร๑ (กปศ.ฯ) ลดการทําสําเนาของเอกสารสมดุประวัติ 

24 CP10.2 กระบวนการจัดเกบ็รักษาวัตถุพพิธิภณัฑ๑ (กปศ.ฯ) ลดการใช๎กระดาษในการจัดทําข๎อมลู เพื่อเผยแพรํ โดยจัดทําข๎อมลูเผยแพรํทาง Facebook 

และในรูปแบบคิวอาร๑โค๎ด ซ่ึงสามารถลดการใช๎กระดาษจํานวน 1 รีม
25 SP2.2 กระบวนการตัดสินผลการสอบความร๎ูของสถานศึกษาในบงัคับบญัชา ใหส๎ถานศึกษาใช๎โปรแกรมสําเร็จรูปกรอกข๎อมลูผลการศึกษาของผ๎ูเรียน เพื่องํายตํอการตรวจสอบ 

และในกํากบัของ ยศ.ทร. (กศษ.ฯ) และยังทําใหก๎ารออกหนงัสือรับรองการศึกษารวดเร็วยิ่งขึ้น
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26 SP6.2 กระบวนการจัดทํานติยสารนาวิกศาสตร๑ ลดคําใช๎จํายในการใช๎กระดาษ โดยการนําระบบสารสนเทศมาใช๎ในขั้นตอน รับ - สํง ต๎นฉบบั 
บทความทางวิชาการ จากผ๎ูเขียน

27 SP8.2 กระบวนการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ลดการสูญหายของทรัพยากรสารสนเทศในหอ๎งสมดุ 
28 SP8.3 กระบวนการจัดทําเอกสารดิจิตอล ลดคําใช๎จํายในการจัดทําสําเนาเอกสาร จํานวน 8,000 บาทตํอปี
29 SP8.4 กระบวนการใหบ๎ริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ประหยัดงบประมาณในการจัดซ้ือระบบหอ๎งสมดุอตัโนมติัและงบประมาณในการพฒันาระบบ
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คํา
เปาูหมา

ผลลัพธ์การด าเนนิการ แนว
เปาู งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 โนม๎

หมาย ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ +/-
งป.64

16.5 จํานวนกระบวนการที่มีการปรับปรุงการทํางาน โดยการนําเทคโนโลยดิีจทิัล ≥ 1 30 กระบวนการ 38 กระบวนการ 39 กระบวนการ +

มาใช๎ประโยชน๑
(2) หมายเหตุ ให๎ระบุชื่อกระบวนการ นําเทคโนโลยดิีจทิัลมาใช๎ประโยชน๑อยาํงไร

งป.64 ม ี31+8 = 39 กระบวนการ  กอศ.+ รร.ชมุพล3+วทร.2+พจ.1+กปภ.1

1 CP2.1 การจัดอบรมศีลธรรม (กอศ.ฯ) จัดอบรมศีลธรรม (ปจุฉา-วิสัชนา) เผยแพรํผํานเว็บไซต๑ ยศ.ทร. โดยนําเทคโนโลยีมาชํวยในการเผยแพรํ
2 CP 3.1.1.2 กระบวนการรับสมคัรและสอบคัดเลือกบคุคลพลเรือนเข๎าเปน็ การรับสมคัรโดยใช๎ระบบออนไลน๑ การจํายเงินได๎หลายชํองทาง เชํน เคาน๑เตอร๑เซอร๑วิส

นกัเรียนจําทหารเรือ (กศษ.ฯ) การทําสัญญาผํานระบบออนไลน๑
3 CP3.1.4 กระบวนการเสนอผลการศึกษาและการแตํงต้ังยศทหาร (กศษ.ฯ) ใช๎โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่ออํานวยความสะดวกใหส๎ถานศึกษากรอกคะแนนของผ๎ูเรียน ทําให ๎รวดเร็ว ถูกต๎อง
4 CP 3.1.2.1 กระบวนการจัดการศึกษาภาคทฤษฎ ี(รร.ชุมพลฯ) นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎ในการสนบัสนนุการจัดการเรียนการสอน เชํน ตําราและส่ืออเิล็กทรอนกิส๑ 

หอ๎งสมดุอเิล็กทรอนกิส๑ ระบบ E-Learning และระบบประเมนิออนไลน๑
5 CP3.1.3.2 กระบวนการวัดและประเมนิผลภาคทฤษฏ ี(รร.ชุมพลฯ) ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศชํวยในการประเมนิผลและแจ๎งผลการศึกษา เพื่อลดต๎นทนุการใช๎กระดาษ
6 CP3.1.3.3 กระบวนการประเมนิภาคปฏบิติั (รร.ชุมพลฯ) ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศชํวยในการประเมนิผลและแจ๎งผลการศึกษา เพื่อลดต๎นทนุการใช๎กระดาษ
7 CP3.1.3.4 กระบวนการวัดและประเมนิผลการปลูกฝัง/สร๎างความเปน็ทหารเรือ ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศชํวยในการประเมนิผลและแจ๎งผลการศึกษา เพื่อลดต๎นทนุการใช๎กระดาษ

(รร.ชุมพลฯ)
8 CP 4.1.5 กระบวนการพฒันาหลักสูตร (ฝวก.ฯ) พฒันาการเรียนการสอนแบบ E - learning ในการจัดการเรียนการสอน
9 CP 4.1.6 กระบวนการแตํงต้ังครูชํวยสอน (ฝวก.ฯ) ใช๎ฐานข๎อมลูในการประเมนิครูชํวยสอน โดยใช๎โปรแกรมการประเมนิในระบบดิจิทลั 

ทําใหก๎ารแสดงผลรวดเร็วและเที่ยงตรง ลดเวลาและข๎อผิดพลาด
10 CP4.1.2 กระบวนการจัดอบรม (วทร.ฯ) -จัดการศึกษาออนไลน๑ ชํวงการแพรํระบาดของโลกโควิด-19 ระลอก 2 โดยใชแอปพลิเคชัน Cisco Webex Meeting 

ทําใหส๎ามารถจัดการศึกษาได๎ตามปกติ
11 CP4.1.7 กระบวนการพฒันาหอ๎งเรียน (วทร.ฯ) -พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อให ๎นศ.สามารถประเมนิผํานระบบอนิทราเนต็ของ ยศ.ทร. ได๎ในภาพรวม

ทําใหก๎ารประเมนิผลรวดเร็วและถูกต๎อง
12 CP4.2.2 กระบวนการจัดการฝึกอบรม (รร.พจ.ฯ) เอกสารประกอบการเรียนจัดทําเปน็ไฟล๑อเิล็กทรอนกิส๑เกบ็ไว๎ในเว็บไซต๑ เพื่อใหผ๎ู๎เรียนได๎นําไปศึกษาลํวงหนา๎
13 CP4.2.3 กระบวนการวัด ประเมนิผล และตัดสินผล (รร.พจ.ฯ) ใช๎โปรแกรม ZipGrade มาชํวยในการตรวจข๎อสอบ ทําใหก๎ารประมวลถูกต๎อง แมนํยํา และรวดเร็ว

ตัวชี้วัด
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14 CP7.2 กระบวนการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา (กปภ.ฯ) ใหส๎ถานศึกษาอพัโหลข๎อมลูตําง ๆ ไว๎ในระบบจัดเกบ็เครือขําย (NAS) เพื่ออํานวยความสะดวกและ
ลดขั้นตอนในการตรวจเยี่ยม กบัชํวยลดคําใช๎จํายในการจัดเกบ็ข๎อมลูด๎วยการถํายเอกสาร

15 CP8.1 กระบวนการศึกษาวิเคราะห๑ด๎านยุทธศาสตร๑และการสงครามทางเรือ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎ในการจัดเกบ็และเผยแพรํผลงานบนส่ือออนไลน๑ในลักษณะของ e - book
(ศยร.ฯ)

16 CP8.2 กระบวนการฝึกด๎วยเคร่ืองฝึกจําลองยุทธ๑ (ศยร.ฯ) เปน็การเตรียมความพร๎อมของระบบและควบคุมการฝึกแบบระยะไกล
17 CP9.1.2 กระบวนการเกบ็รักษาพสัดุสายยุทธศึกษา (กบศ.ฯ) ใช๎ระบบงานอเิล็กทรอนกิส๑ เพื่อแยกประเภทของพสัดุตําง ๆ กอํนที่จะนําเข๎าคลังเพื่อเกบ็รักษา
18 CP9.1.3 กระบวนการแจกจํายพสัดุสายยุทธศึกษา (กบศ.ฯ) ใช๎ระบบงานอเิล็กทรอนกิส๑เพื่อจํายพสัดุใหก๎บัหนวํยตําง ๆ ใน ทร.
19 CP9.1.4 กระบวนการจําหนาํยพสัดุสายยุทธศึกษา (กบศ.ฯ) ใช๎ระบบงานอเิล็กทรอนกิส๑ (SUPPINV 1.3 V4) เพื่อตัดจํายพสัดุที่ได๎รับการอนมุติัจําหนาํยบญัชีใหก๎บั นขต .ทร.
20 CP9.2 กระบวนการใหบ๎ริการเคร่ืองชํวยการศึกษา (กบศ.ฯ) ใช๎ไฟล๑เสียงแทนการใช๎เคร่ืองเลํน VCD / DVD เพื่อลดความผิดพลาดในการประกอบพธิีตําง ๆ
21 CP9.3 กระบวนการซํอมบํารุงเคร่ืองชํวยการศึกษา (กบศ.ฯ) นําไอทมีาค๎นหาแนวทางการซํอมทําและจัดเกบ็ข๎อมลูการซํอมทํา เพื่อซํอมทําใหร๎วดเร็วยิ่งขึ้น
22 CP10.1 กระบวนการจัดเกบ็รักษาเอกสารที่มคุีณคําทางประวัติศาสตร๑ (กปศ.ฯ) ใช๎เทคโนโลยีการเข๎าถึงข๎อมลูของคอมพวิเตอร๑แบบ client-server โดยข๎อมลูสมดุประวัติทั้งหมด 

รวมถึงรูปภาพจะถูกเกบ็ไว๎ที่ server ทําใหท๎ํางานได๎รวดเร็วกวํา
23 CP10.2 กระบวนการจัดเกบ็รักษาวัตถุพพิธิภณัฑ๑ (กปศ.ฯ) นําโปรแกรม V-Director มาใช๎ในการสร๎างส่ือการเรียนร๎ู แบบเสมอืนจริง (AR)
24 SP1.1 กระบวนการรับ - สํง เอกสาร (กธก.ฯ) นําระบบงานสารบรรณอเิล็กทรอนกิส๑มาใช๎ในการรับ - สํง เอกสาร
25 SP1.2.1 กระบวนการย๎ายบรรจุกําลังพล (กธก.ฯ) ใช๎ระบบสารสนเทศ (ข๎อมลูใน HRMISS) มาใช๎ประกอบการพจิารณาย๎ายบรรจุ
26 SP1.2.3 กระบวนการพจิารณาบําเหนจ็ประจําป ี(กธก.ฯ) นําระบบสารสนเทศ (ข๎อมลูใน HRMISS การประเมนิผลการปฏบิติัรายบคุคล) มาใช๎ในการพจิารณา

บําเหนจ็ประจําป ีเพื่อลดในการผิดพลาด
27 SP2.1 กระบวนการพจิารณาหลักสูตรและตรวจสอบหลักสูตรตําง ๆ ในกองทพัเรือ ใหห๎นวํยตําง ๆ สํงข๎อมลูหลักสูตรเปน็ไฟล๑อเิล็กทรอนกิส๑ เพื่อสร๎างความรวดเร็วในการตรวจสอบ

(กศษ.ฯ) และอนมุติัหลักสูตร
28 SP2.2 กระบวนการตัดสินผลการสอบความร๎ูของสถานศึกษาในบงัคับบญัชา ใหส๎ถานศึกษาใช๎โปรแกรมสําเร็จรูปกรอกข๎อมลูผลการศึกษาของผ๎ูเรียน เพื่อใหเ๎กดิความรวดเร็ว 

และสถานศึกษาในกํากบัของ ยศ.ทร. (กศษ.ฯ) ลดขั้นตอนและงํายตํอการตรวจสอบ 
29 SP2.3 กระบวนการออกหนงัสือรับรองการศึกษา (กศษ.ฯ) ใช๎โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่ออํานวยความสะดวกในการออกหนงัสือรับรองการศึกษา
30 SP2.4 กระบวนการประเมนิวิทยฐานะ (กศษ.ฯ) สามารถดาวโหลดแบบฟอร๑มการประเมนิวิทยฐานะสําหรับข๎าราชการทหารที่ทําหนา๎ที่สอน

และคํูมอืการประเมนิข๎าราชการทหารที่ทําหนา๎ที่สอนได๎ที่หนา๎เว็ปไซต๑ของ ยศ .ทร.
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31 SP5.1 กระบวนการเบกิเงิน (กง.ฯ) นําระบบ ERP RTN มาใช๎ในการจัดทําฎกีาเบกิเงิน เพื่อความถูกต๎อง รวดเร็วและเกดิความผิดพลาดนอ๎ยที่สุด
32 SP5.2 กระบวนการจํายเงิน (กง.ฯ) นําระบบ TMB Business Click มาใช๎ในการจํายเงินใหก๎บัผ๎ูมสิีทธิรับเงิน ทําใหจ๎ํายเงินได๎สะดวกและรวดเร็ว
33 SP5.3 กระบวนการจัดทํารายงานงบการเงิน (กง.ฯ) นําระบบ GFMIS และระบบ ERP RTN มาใช๎ในการจัดทําแผนการจํายเงินตามฎกีา และจัดทํารายงาน

งบการเงินใหม๎คีวามถูกต๎อง รวดเร็ว และเกดิการผิดพลาดนอ๎ยที่สุด
34 SP6.2 กระบวนการจัดทํานติยสารนาวิกศาสตร๑ (ศยร.ฯ) ใช๎โปรแกรม Indesign ในการทํานติยสาร

บนัทกึระบบข๎อมลูด๎วยโปรแกรม Synolegy
ใช๎โปรแกรม Illustrator ในการทํากราฟฟกิ
ใช๎โปรแกรม Photoshop ในการตัดตํอรูปภาพ และทําปก

35 SP8.1 กระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (ผ.กรรมวิธีข๎อมลู) ใช๎ระบบอนิเตอร๑เนต็มาตรวจสอบเนื้อหาในทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อใหเ๎นื้อหาตรงกบัความต๎องการของหนวํยตําง ๆ

36 SP8.2 กระบวนการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ (ผ.กรรมวืธีข๎อมลู) ใช๎ระบบงานหอ๎งสมดุอตัโนมติัในการบนัทกึรายการบรรณานกุรมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อความเปน็ระบบ 

และการใหบ๎ริการสืบค๎นทรัพยากรสารสนเทศได๎รวดเร็วขึ้น
37 SP8.3 กระบวนการจัดทําเอกสารดิจิตอล (กหส.ฯ) ใช๎ระบบงานหอ๎งสมดุอตัโนมติัในการสืบค๎น และใหบ๎ริการเอกสารดิจิทลั
38 SP8.5 กระบวนการพฒันาหอ๎งสมดุ (กหส.ฯ) Social network ได๎แก ํFB page และ Line 
39 SP9 กระบวนการสนบัสนนุและบริการ (กอง สน.ฯ) ตรวจสอบความกา๎วหนา๎ของงาน ใช๎การติดตามงานผํานแอปพลิเคชั่น Line



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64) หน๎า 7.6/13

คํา
เปาูหมา

ผลลัพธ์การด าเนนิการ แนว
เปาู งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 โนม๎

หมาย ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ +/-
งป.64

16.6 จํานวนวัตกรรมที่เกดิจากการปรับปรุงกระบวนการทํางาน ≥ 4 7 ชิ้น 9 ชิ้น 20 ชิ้น +

(3) หมายเหตุ ให๎ระบุชื่อนวัตกรรม ชื่อเจา๎ของผลงาน มาปรับปรุงการทํางานอยาํงไร
งป.64  ม ี4+16 = 20 ชิ้น

1 CP2.3 กระบวนการสนบัสนนุการจัดศาสนพธิี จัดทําคํูมอืกระบวนการปฏบิติัหนา๎ที่พธิีกรพธิีลอยองัคาร
เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับผ๎ูทําหนา๎ที่ประกอบพธิีลอยองัคาร ชํวยลดขั้นตอน และประหยัดเวลา

2 CP3.1.2.1 กระบวนการจัดการศึกษาภาคทฤษฎ ี(รร.ชุมพลฯ) "วิธีการสร๎างข๎อสอบ E-testing โดยใช๎โปรแกรม Web quest" KM ของ กศษ.รร.ชุมพลฯ 
สําหรับใช๎ปรับการเรียนการสอนใหเ๎ข๎ากบัสถานการณ๑ COVID-19 รองรับการเรียนออนไลน๑ของ นรจ.

3 CP3.1.2.3 กระบวนการปลูกฝัง/สร๎างความเปน็ทหารเรือ (รร.ชุมพลฯ) "การจัดการความร๎ูแนวทางการฝึกสวนสนาม" KM ของ กนร.รร.ชุมพลฯ
ทําใหก๎ารฝึกของ นรจ. เปน็ไปในทศิทางเดียวกนั และงํายตํอการวัดผล

4 CP3.1.2 กระบวนการจัดการศึกษาและฝึกอบรม (รร.ชุมพลฯ) "การจัดทําคํูมอืการเชื่อมประสาน (ARC-Welding) อยํางปลอดภยัไร๎มลพษิ" KM ของ กบก.รร.ชุมพลฯ

สร๎างความเข๎าใจและสร๎างความปลอดภยั ในการเรียนและปฏบิติังานของ นรจ. และกําลังพล

5 CP3.1.2 2 กระบวนการจัดการศึกษาภาคทฤษฎ ี(รร.ชุมพลฯ) การนําเทคนคิ lot (Internet of thing) ชํวยควบคุมการเบกิคืนสรรพาวุธเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารงานคลังสรรพาวุธ KM รท.ธงชัย จําปาศรี 
6 CP4.1.5 กระบวนการพฒันาหลักสูตร (ฝวก.ฯ) นําระบบ E – learning มาใช๎ ทําใหก๎ารเรียนการสอนมคีวามสะดวก นศ.และ นทน.สามารถกลับไป

ทบทวนการเรียนการสอนย๎อนหลังได๎
7 CP4.1.2 กระบวนการจัดการอบรม (วทร.ฯ) จัดทําวิธีการปฏบิติั การบริหารหลักสูตรการทพัเรือ ตามนโยบาย ผบ.ทร.และยุทธศาตร๑ ทร.
8 CP4.1.2 กระบวนการจัดการอบรม (รร.สธ.ทร.ฯ) จัดทําวิธีการปฏบิติั การบริหารจัดการศึกษาในภาวะวิกฤต
9 CP4.1.2 กระบวนการจัดการอบรม (รร.ชต.ฯ) จัดทําวิธีการปฏบิติั การพฒันากระบวนการจัดการศึกษาที่เปน็เลิศเพื่อผ๎ูรับบริการ ด๎วยระบบสารสนเทศ

เพื่อบริการการศึกษา เปน็การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดอบรม เพิ่มชํองทางการเข๎าถึงข๎อมลู
นายทหารนกัเรียน ลดขั้นตอน มคีวามสะดวก และงํายตํอการดําเนนิการ

10 CP4.2.2 กระบวนการจัดการอบรม (รร.พจ.ฯ) การบริหารจัดการเรียนการสอน ภายใต๎สถานการณ๑ COVID – 19 เพื่อเปน็การแกป๎ญัหาข๎อจํากดั
ในสถานการณ๑การแพรํระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาํ และเปน็การพฒันาการเรียนการสอนแบบออนไลน๑

ตัวชี้วัด



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64) หน๎า 7.6/14

11 CP5.7 กระบวนการจัดทําส่ือการเรียนผํานระบบสารสนเทศ (ศภษ.ฯ) นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎ในการพฒันาภาษาองักฤษผํานทางระบบออนไลน๑ ลดคําใช๎จํายในการเดินทาง
ของผ๎ูสอนและผ๎ูเข๎ารับบริการ และคําสาธารณูปโภค

12 CP5.8 กระบวนการผลิดข๎อสอบภาษาองักฤษผํานระบบออนไลน๑ (ศภษ.ฯ) นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎ในการพฒันาภาษาองักฤษ เพื่อใหเ๎กดิความทั่วถึงแกกํําลังพล

ที่อยูํในพื้นที่หาํงไกล และออํนตัวตํอข๎อจํากดัด๎านเวลา
13 CP7.2 กระบวนการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา (กปภ.ฯ) จัดทําแนวทางการตรวจเยี่ยมการดําเนนิงานประกนัคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของ ทร . ระดับตํ่ากวําปริญญา

เพื่อนํามาปรับปรุง พฒันารูปแบบวิธีการ ขั้นตอนใหม๎คีวามเหมาะสม และสอดคล๎องกบัสถานการณ๑ในแตํละชํวงเวลา
14 CP8.2 กระบวนการฝึกด๎วยเคร่ืองฝึกจําลองยุทธ๑ (ศยร.ฯ) จัดทําฐานข๎อมลูโปรแกรมเคร่ืองฝึกจําลองยุทธ๑ NWS รํุนใหม ํเปน็การปอูงกนัการสูญหายขององค๑ความร๎ู

ในกรณีที่บคุลากรลาออก หรือเสียชีวิต และเปน็การรวบรวมวิธีการ เทคนคิ ตัวอยําง และเคร่ืองมอืสํวนประกอบ
ในการจัดทําฐานข๎อมลูโปรแกรมเคร่ืองฝึกจําลองยุทธ๑ ซ่ึงจะทําใหเ๎กดิความถูกต๎อง สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา 

15 CP9.3 กระบวนการซํอมบํารุงเคร่ืองชํวยการศึกษา (กบศ.ฯ) จัดทําเคร่ืองขยายเสียงหลอดสูญญากาศ เพื่อลดคําใช๎จํายในการจัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียง
16 CP10.1 กระบวนการจัดเกบ็รักษาเอกสารที่มคุีณคําทางประวัติศาสตร๑ (กปศ.ฯ) ทําซอง แฟมู และกลํองสําหรับจัดเกบ็ภาพเกาํ เพื่อรักษาภาพเกาํไมใํหเ๎สียหายไปกวําสภาพปจัจุบนั

และลดความเสียหายของภาพเกาํและยืดอายุภาพด๎านประวัติศาสตร๑
17 SP1.2.3 กระบวนการพจิารณาบําเหนจ็ประจําป ี(กธก.ฯ) จัดทําคํูมอืการประเมนิผลการปฏบิติังานกําลังพล ยศ.ทร. เพื่อเปน็แนวทางในการดําเนนิงานในการประเมนิผล

การปฏบิติังานกําลังพล ยศ.ทร. ลดความผิดพลาดในการประเมนิ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิติังาน
18 SP5.2 กระบวนการเบกิเงิน (กง.ฯ) จัดทํากระบวนการเบกิจํายเงินคําใช๎จํายไปราชการโครงการศึกษาอบรม ทร.

เพื่อใหก๎ารเบกิจํายเงินได๎ถูกต๎อง รวดเร็ว ตรวจสอบได๎ และมปีระสิทธิภาพ
19 SP6.2 กระบวนการจัดทํานติยสารนาวิกศาสตร๑ (รนภ.ฯ) จัดทําเทคนคิการออกแบบนติยสาร และวารสาร เพื่อใหน๎ติยสารนาวิกศาสตร๑มคีวามนาํสนใจ
20 SP8.5 กระบวนการพฒันาหอ๎งสมดุ (กหส.ฯ) จัดทํากลํองฆาํเชื้อโรคบนทรัพยากรสารสนเทศ หลังจากได๎รับคืนจากผ๎ูใช๎บริการด๎วยแสง UV



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64) หน๎า 7.6/15

คํา
เปาูหมา

ผลลัพธ์การด าเนนิการ แนว
เปาู งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 โนม๎

หมาย ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ +/-
งป.64

17 ตัวชี้วัดด้านการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน (มว.6 : กปภ.ฯ)

หน่วยปฏิบัต ิ: คกก.บริหารความตํอเนื่องฯ, น.พยาบาล
17.1 จํานวนคร้ังในการทบทวน/ปรับปรุงแผนบริหารความตํอเนื่องในสภาวะวิกฤต ≥ 1 1 คร้ัง +

ให๎ทันสมัย ครอบคลุมบริบทขององค๑การ และสอดคล๎องกบัสถานการณ๑ปัจจบุัน
(คกก.บริหารความตํอเนื่องฯ)
หมายเหตุ : ปรับปรุงแผนบริหารความตํอเนื่องในสภาวะวิกฤตฯ โดยการเพิ่มสถานการณ๑การแพรํระบาดของโรคโควิด-19 ให๎สถานศึกษาจดัทํากระบวนการจดัการเรียนการสอน
ในสภาวะวิกฤต (การแพรํระบาดของโรคโควิด-19)

17.2 จํานวนคร้ังในการจดัอบรมหรือฝึกซ๎อมแผนบริหารความตํอเนื่องใน ≥ 1 0 คร้ัง 0 คร้ัง 0 คร้ัง 1 คร้ัง +

(5) สภาวะวิกฤต (คกก.บริหารความตํอเนื่องฯ)
หมายเหตุ ใน งป.64 มีการแพรํะบาดของโรคโควิด-19 จํานวน 2 ระลอก จากสถานการณ๑ดังกลําว ทุกสถานศึกษาใน ยศ.ทร. ได๎ปรับกระบวนการจดัการเรียนสอน/การจดัอบรม เป็นแบบ
ออนไลน๑ ให๎เขา๎กบัสถานการณ๑ดังกลําว เพื่อให๎ภารกจิหลักของ ยศ.ทร. สามารถดําเนินการไปได๎อยาํงตํอเนื่อง เปรียบเสมือนการฝึกซ๎อมแผนบริหารความตํอเนื่องฯ ภายใต๎สถานการณ๑จริง

17.3 จํานวนคร้ังในการจดัอบรมหรือฝึกซ๎อมการชํวยชีวิตแบบกูช๎ีพ (CPR) ≥ 1 1 คร้ัง 0 คร้ัง 6 คร้ัง +

(กธก.ฯ, น.พยาบาล)
หมายเหตุ ให๎ระบุชื่อหัวขอ๎อบรมที่จดั/ฝึกซ๎อมการชํวยชีวิตแบบกูช๎ีพ วดป.และสถานที่จดั
งป.64 รวม 3+3 = 6 ครั้ง

1. รร.สธ.ทร.ฯ จัดฝึกอบรมกู๎ชีพขั้นพื้นฐาน ให ๎นทน.หลักสูตร อส. จํานวน 60 นายใน 15 ต.ค.63 ณ หอ๎งเรียนหลักสูตร อส. ชั้น 4 อาคาร สรส.

2. รร.สธ.ทร.ฯ ฝึกอบรมกู๎ชีพขั้นพื้นฐาน CPR ให ๎นทน.หลักสูตร สธ.ทร. จํานวน 122 นาย  ใน 30 ต.ค.63 ณ หอ๎งประชุมบริพตัร ชั้น 5 อาคาร สรส.

3. กธก.ฯ จัดสัมมนาเชิงปฏบิติัการ ร่ือง การฝึกวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต๎นและการกู๎ชีพขั้นพื้นฐาน ใน 16 ก.พ.64 ณ หอ๎งประชุม ยศ.ทร. และหอ๎งพกัผํอนชั้น 1 บก.ยศ.ทร. มผ๎ูีเข๎ารํวม 50 นาย

4.รร.ชุมพลฯ จัดอบรมการกู๎ชีพขั้นพื้นฐานและใช๎เคร่ืองกระต๎ุนไฟฟาูหวัใจ AED ใน 20-23 เม.ย. 64 ณ อาคาร Smart canteen รร.ชุมพลฯ

5. รร.ชต.ฯ จัดการฝึกปฏบิติัในการชํวยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ใหแ๎ก ํนทน.หลักสูตรพรรคนาวิน รํุนที่ 71 และ นทน.หลักสูตรทั่วไป รํุนที่ 44 จํานวน 65 นาย

 ในวันที่ 24 พ.ย.63 ณ หอ๎งรียน 1 รร.ชต.ยศ.ทร. และบริพตัร อาคาร สรส.ยศ.ทร. 

ตัวชี้วัด



6. รร.พจ. จัดการอบรมการปฐมพยาบาลและการกู๎ชีพพื้นฐาน หลักสูตร พจน.หลักสูตร นพจ.

รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64) หน๎า 7.6/16

คํา
เปาูหมา

ผลลัพธ์การด าเนนิการ แนว
เปาู งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 โนม๎

หมาย ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ ทั้งหมด ท าได้ ร้อยละ +/-
งป.64

18 ตัวชี้วัดด้านการจัดการเครือข่ายอุปทาน (มว.6 : กปภ.ฯ)
18.1 จํานวนกระบวนการที่นําผลประเมินความคิดเห็นของผ๎ูรับบริการ ≥ 1 22 กระบวนการ +

ผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสีย และผ๎ูสํงมอบปัจจยั มาปรับปรุง จนทําให๎ผลลัพธ๑
ขององค๑การดําเนินงานดีขึน้อยาํงเป็นรูปธรรม  (มว.6)
หมายเหตุ ให๎ระบุชื่อกระบวนการ นําขอ๎คิดเห็นมาปรับปรุงอยาํไร ผลของการเปล่ียนแปลงที่ดีขึน้เป็นอยาํงไร
งป.64 รวม 2+20 = 22 กระบวนการ  ศภษ.2+ กอศ.1+ กปภ.3+รร.ชต.1+วทร.3+รร.สธ.1+ศยร.1+รร.ชมุพล2+กหส.1+กศษ.1+กบศ.3+ฝวก.1

1 กศษ.ฯ : SP2.3 กระบวนการออกหนงัสือรับรองการศึกษา ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการตรวจสอบข้อมลูผลการศึกษา เพื่อออกหนงัสือรับรองการศึกษา ท าใหง่้าย รวดเร็ว และถูกต้อง 

โดยน ามาจากข้อเสนอแนะของผู้ที่มาขอรับบริการ

2 กธก.ฯ :  ไมม่ขี้อมลูการปรับปรุง
3 กบ.ฯ : ไมม่ขี้อมลูการปรับปรุง
4 กง.ฯ :  ไมม่ขี้อมลูการปรับปรุง
5 ฝวก.ฯ : ม ี2 กระบวนการ คือ

1) CP 4.1.5 กระบวนการการพฒันาหลักสูตร ปรับปรุงประมวลหลักสูตรเสนาธิการทหาร โดยน าข้อมลูจากจากการวิจารณ์หลักสูตรและประมวลการศึกษาหลักสูตร สธ.ทร. พ.ศ.2562 
ของผู้รับบริการและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย มาปรับปรุงหลักสูตร อยู่ระหว่างเสนอขขอนมุติั และจะเร่ิมใช้ในปกีารศึกษา 2565
2) CP 4.1.6 กระบวนการแตํงต้ังครูผ๎ูสอน  ปรับปรุงข๎อกําหนดแนวทางคัดเลือกครูผ๎ูสอน โดยนําข๎อเสนอแนะจากแบบสอบถามและการจัดกจิกรรมปจัฉิมนเิทศการศึกษาของทกุหลักสูตร

6 วทร.ฯ : ม ี3 กระบวนการ 
1) CP4.1.2 กระบวนการจัดอบรม (วทร.ฯ) ปรับปรุงพฒันาการจัดการศึกษาอยํางตํอเนื่อง โดยนําผลการวิจารณ๑หลักสูตรและผลประเมนิความพงึพอใจของ นศ. อาจารย๑ และ
หนวํยที่จัดสํงบคุลากรเข๎ารับการศึกษา มาประกอบการพจิารณาปรับปรุง
2) CP4.1.7 กระบวนการพฒันาหอ๎งเรียน (วทร.ฯ) ปรับปรุงอนิเตอร๑เนต็ความเร็วสูง อปุกรณ๑ เคร่ืองชํวยการศึกษาในหอ๎งเรียน หอ๎งสัมมนา โดยนํามาจากข๎อเสนอแนะของ นศ. รํุนที่ 52
3) CP 4.1.1 กระบวนการจัดกําลังพลเข๎ารับการอบรม ปรับปรุงพฒันากระบวนการรับสมคัรนกัธุรกจิภาคเอกชนเข๎าศึกษาหลักสูตร วทร. 

ตัวชี้วัด



7 รร.สธ.ฯ : CP4.2.5 กระบวนการพฒันาหอ๎งเรียน ปรับปรุงซํอมแซมหอ๎งเรียน นร.สธ.ทร.สองภาษา  และซํอมแซมหอ๎งพกัผํอนหลักสูตร อส. โดยนําข๎อเสนอแนะของ นทน. งป.62-63

8 รร.ชต.ฯ : CP4.1.5 กระบวนการพฒันาหอ๎งเรียน ปรับปรุงเคร่ืองฉายโปรเจ็คเตอร๑  โดยนําข๎อเสนอแนะของ นทน.หลักสูตรทั่วไป รํุนที่ 44 

9 รร.พจ.ฯ : CP4.2.5 กระบวนการพฒันาหอ้งเรียน (รร.พจ.ฯ) ปรับปรุงอนิเตอร์เนต็ความเร็วสูงทั้งสองพื้นที่ โดยน าข้อเสนอแนะของ นพจ.งป.64 มาแกไ้ข

รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64) หน๎า 7.6/17

10 รร.ชุมพลฯ : ม ี2 กระบวนการ
1) CP3.1.2 กระบวนการจัดการศึกษาและฝึกอบรม ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนผํานระบบ Smart Learning ในสภาวะปกติและชํวงวิกฤติโรคระบาด โดยนํามาจากข๎อเสนอแนะของ 

ศบค.ศปก.ทร.

2) CP3.1.5 กระบวนการพฒันาหอ๎งเรียน ปรับปรุงระบบเครือขํายอนิเตอร๑เนต็ภายในหนวํยรองรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน๑ โดยนํามาจากข๎อเสนอแนะของ นรจ.และครูผ๎ูสอน
11 ศยร.ฯ : CP8.2 กระบวนการฝึกด๎วยเคร่ืองจําลองยุทธ๑ ปรับปรุงโปรแกรมเคร่ืองฝึกจําลองยุทธ๑ NWS รํุนใหม ํ  โดยนําข๎อเสนอแนะมาจาก นทน.หลักสูตร นว. และหลักสูตร สธ.ทร.
12 ศภษ.ฯ : CP5.7 กระบวนการจัดส่ือการเรียนผํานระบบสารสนเทศ ปรับปรุงการเพิ่มพนูความร๎ูภาษาองักฤษผํานส่ือสารสนเทศ โดยนํามาจากข๎อเสนอแนะของผ๎ูรับบริการ/ผ๎ูมสํีวนได๎สํวนเสีย (ผ๎ูเรียน)
13 กบศ.ฯ : ม ี3 กระบวนการ

1) CP9.1.2  กระบวนการเกบ็รักษาพสัดุสายยุทธศึกษา ปรับปรุง การจัดเกบ็พสัดุในพื้นที่ที่สามารถพร๎อมจํายพสัดุได๎อยํางรวดเร็ว ถูกต๎อง ครบถ๎วน 
รวมถึงใหค๎วามปลอดภยัตํอพสัดุ กอํนที่จะถึงมอืผ๎ูรับ โดยนํามาจากข๎อเสนอแนะของผ๎ูรับบริการ
2) CP9.1.3 กระบวนการแจกจํายพสัดุสายยุทธศึกษา ปรับปรุง การแจกจํายพสัดุโดยใช๎ระบบอเิล็กทรอนกิส๑ (SUPPINV 1.3V4) ในการควบคุมการแจกจํายพสัดุใหก๎บัหนวํยตําง ๆ ใน ทร .  
ทําใหห๎นวํยตําง ๆ ได๎รับพสัดุอยํางถูกต๎องครบถ๎วนทกุรายการ โดยนํามาจากข๎อเสนอแนะของการใช๎งานในระบบอเิล็กทรอนกิส๑ (SUPPINV 1.3V4) และผ๎ูรับบริการ
3) CP9.2 กระบวนการใหบ๎ริการเคร่ืองชํวยการศึกษา ผ.บริการโสตทศัน๑ ฯ ปรับปรุงการจัดเตรียมอปุกรณ๑สํารองในการใหบ๎ริการ ทําใหส๎ามารถแกไ๎ขปญัหา กรณีที่เกดิเหตุการณ๑ไมคําดคิดได๎ในทนัที
ไมทํําใหพ๎ธิีการตําง ๆ เกดิข๎อผิดพลาด และ ผ .ผลิตส่ือผสม ฯ  ปรับปรุงการใช๎แอปพลิเคชั่นและอปุกรณ๑ไอท ีเข๎ามารํวมในการปฏบิติังานใหเ๎กดิความคลํองตัวมากขึ้น
โดยนําข๎อเสนอแนะของ ผอ.กบศ.ฯ และผ๎ูรับบริการ 

14 กปภ.ฯ : ม ี3 กระบวนการ
1) CP7.1 กระบวนการพฒันางานประกนัคุณภาพการศึกษา ปรับปรุงกรอบมาตรฐานคุณภาพการศึกษาสําหรับสถานศึกษาตามแนวทางรับราชการ (สถานศึกษาในสํวนการศึกษาที่หนึ่ง)
มาจากข๎อเสนอแนะของ รอง จก.ยศ.ทร. (สายงานการศึกษา) และให ๎กศษ.ยศ.ทร. เสนอหลักสูตรที่ปรับปรุงของทกุสถานศึกษาในคราวเดียวกนั  เพื่อใหค๎ณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รับรองหลักสูตรใหม๎คุีณวุฒิเทยีบเทาํ ปว.ส./ปว.ช. มาจากข๎อเสนอแนะของสถานศึกษา หลังการจัดสัมมนา
2) CP7.2 กระบวนการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาระดับตํ่ากวํา ป.ตรี  ทบทวนปรับปรุงมาตรฐานวิชาชีพ นรจ. นดย. และ นชร. (อยูํระหวํางดําเนนิการ) มาจากข๎อเสนอแนะของ รอง จก.ยศ.ทร.
(สายงานการศึกษา) หลังการไปตรวจเยี่ยมสถานศึกษา และเสนอเร่ือง ให ๎กศษ.ยศ.ทร.เปน็เจ๎าภาพในการจัดอบรมเพิ่มพนูความร๎ูใหค๎รูผ๎ูสอนในภาพรวมทกุป ีมาจากข๎อเสนอแนะของสถานศึกษา
ที่ไปตรวจเยี่ยมสถานศึกษา
3) CP7.3 กระบวนการประเมนิคุณภาพการฝึกอบรม สถานศึกษาในบงัคับบญัชาของ ยศ .ทร. หารือกบั กพ.ทร. ในการทบทวนหลักเกณฑ๑และคํูมอืประกนัคุณภาพการฝึกอบรมของ ทร. พ.ศ.2557 
ใหเ๎หมาะสมตามสถานการณ๑ปจัจุบนั



15 กปศ.ฯ : ไมม่ขี้อมลูการปรับปรุง
16 กอศ.ฯ : CP2.1 กระบวนการอบรมศีลธรรม ปรับปรุงการกําหนดหวัข๎ออบรมศีลธรรมใหน๎าํสนใจยิ่งขึ้น โดยนําข๎อเสนอแนะจากกําลังพลของ นขต.ทร.ที่เข๎ารับการอบรมศีลธรรม
17 สน.รนภ.ฯ : ไมม่ขี้อมลูการปรับปรุง
18 กหส.ฯ : SP8.5 กระบวนการพฒันาหอ๎งสมดุ  เพิ่มชํองทางการใหบ๎ริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ผํานทางชํองทาง E-mail Line และ facebook ของหอ๎งสมดุ โดยนํามาจากข๎อเสนอแนะของ

นศ.วทร. รํุน 53 ป2ี654 และผลการวิจารณ๑หลักสูตรของ นทน.อส. รํุน 53 ป ี2564
19 กอง สน.ฯ : ไมม่ขี้อมลูการปรับปรุง

รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64)
กราฟแสดงผลลัพธต์ัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที ่7.6 ผลลัพธด์้านประสิทธผิลของกระบวนการและการจัดการเครือข่ายอุปทาน หน๎า 7.6/18

(16) ตัวชี้วัดด้านประสิทธผิลและประสิทธภิาพของกระบวนการ
16.1 ร้อยละของจ านวนตวัชี้วัดในกระบวนการหลกัที่ด าเนินการบรรลคุวามส าเร็จ

16.1 ร๎อยละของจํานวนตัวชี้วัดในกระบวนการหลักที่ดําเนนิการบรรลุความสําเร็จ งป.61 งป.62 งป.63 งป.64
CP1 ด๎านการนําองค๑กรและการบริหารองค๑กร 0.00

CP2 ด๎านการอนศุาสนาจารย๑ 100 100 100.00

CP3 การผลิตกําลังพลตํ่ากวําชั้นสัญญาบตัร 53.57 100 100.00

CP4 การพฒันากําลังพลตามแนวทางรับราชการ 72.97 100 76.92

CP5 เพิ่มเพิ่นความร๎ูภาษาตํางประเทศ 33 #### 92.31

CP6 ฝึกอบรมหลักสูตรข๎าราชการกลาโหมพลเรือนตํ่ากวําชั้นสัญญาบตัร 100 100 100.00

CP7 ด๎านการประกนัคุณภาพการศึกษา 100 66.67 66.67

CP8 ศึกษาและวิจัยระดับกองทพัเรือ 100 83.33 100.00

CP9 สํงกําลังบํารุงพสัดุสายยุทธศึกษา 100 100 100.00

CP10 ด๎านประวัติศาสตร๑และพพิธิภณัฑ๑ทหาร 100 100 100.00

รวมทกุกระบวนการ 72.83 97.06 90.00
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16.1 ร้อยละของจ านวนตัวช้ีวัดในกระบวนการหลักที่ด าเนินการบรรลุความส าเร็จ  
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เป้าหมาย  ≥  ร้อยละ 60 



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64)
กราฟแสดงผลลัพธต์ัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที ่7.6 ผลลัพธด์้านประสิทธผิลของกระบวนการและการจัดการเครือข่ายอุปทาน หน๎า 7.6/19

(16) ตัวชี้วัดด้านประสิทธผิลและประสิทธภิาพของกระบวนการ
16.2 ร้อยละของจ านวนตวัชี้วัดในกระบวนการสนับสนุนที่ด าเนินการบรรลคุวามส าเร็จ

16.2 ร๎อยละของจํานวนตัวชี้วัดในกระบวนการสนบัสนนุที่ดําเนนิการบรรลุความสําเร็จ งป.61 งป.62 งป.63 งป.64
SP1 บริหารงานด๎านกําลังพลและธุรการ 71.43 85.71 71.43

SP2 ตรวจสอบหลักสูตร ตัดสินผล รับรองการศึกษา และการประเมนิวิทยฐานะ 0 100 100.00

SP3 ด๎านงบประมาณ 100 100 100.00

SP4 จัดซ้ือ/จ๎าง 100 100 100.00

SP5 ด๎านการเงิน 0 100 100.00

SP6 เผยแพรํผลงานทางวิชาการ 33.33 75 100.00

SP7 พฒันาระบบสารสนเทศ 100 100 100.00

SP8 บริการของหอ๎งสมดุ 0 77.78 55.56

SP9 สนบัสนนุและบริการของ กอง สน. 0 0 100.00

SP10 การจัดการความร๎ู 75 28.57 28.57

รวมทกุกระบวนการ 41.67 72.13 81.36

ชื่อกระบวนการ 
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16.2 ร้อยละของจ านวนตัวชี้วัดในกระบวนการสนับสนุนที่ด าเนินการบรรลุความส าเร็จ  

งป.61 

งป.62 

งป.63 

งป.64 

เป้าหมาย  ≥  ร้อยละ 60 



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64)
กราฟแสดงผลลัพธต์ัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที ่7.6 ผลลัพธด์้านประสิทธผิลของกระบวนการและการจัดการเครือข่ายอุปทาน หน๎า 7.6/20

(16) ตัวชี้วัดด้านประสิทธผิลและประสิทธภิาพของกระบวนการ
16.3 ร้อยละของจ านวนผลงาน/นวัตกรรม/สิ่งประดษิฐ์/สื่อการสอน/บทความที่น าไปใชป้ระโยชน์

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64
16.3 ร๎อยละของจํานวนผลงาน/นวัตกรรม/ส่ิงประดิษฐ๑/ส่ือการสอน/บทความที่ 100 100 100 100.00

ชื่อกระบวนการ 
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16.3 ร้อยละของจ านวนผลงาน/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์/สื่อการสอน/บทความที่น าไปใช้ประโยชน ์

เป้าหมาย  ≥  ร้อยละ 70 



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64)
กราฟแสดงผลลัพธต์ัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที ่7.6 ผลลัพธด์้านประสิทธผิลของกระบวนการและการจัดการเครือข่ายอุปทาน หน๎า 7.6/21

(16) ตัวชี้วัดด้านประสิทธผิลและประสิทธภิาพของกระบวนการ
16.4 จ านวนกระบวนการที่มีการปรับปรุงการท างาน โดยการลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
16.5 จ านวนกระบวนการที่มีการปรับปรุงการท างาน โดยการเทคโนโลยดีิจิทัล

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64
จํานวนกระบวนการที่มกีารปรับปรุงการทํางาน โดยการลดต๎นทนุคําใช๎จําย 0 7 19 29

จํานวนกระบวนการที่มกีารปรับปรุงการทํางาน โดยการเทคโนโลยีดิจิทลั ##### 30 38 39
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ปีงบประมาณ 

16.4, 16.5 จ านวนกระบวนการท่ีมีการปรับปรุงการท างาน  

เป้าหมาย  ≥  1 กระบวนการ 



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64)

กราฟแสดงผลลัพธต์ัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที ่7.6 ผลลัพธด์้านประสิทธผิลของกระบวนการและการจัดการเครือข่ายอุปทาน หน๎า 7.6/22

(16) ตัวชี้วัดด้านประสิทธผิลและประสิทธภิาพของกระบวนการ

16.6 จ านวนวัตกรรมที่เกิดจากการปรับปรุงกระบวนการท างาน

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64
16.6 จํานวนวัตกรรมที่เกดิจากการปรับปรุงกระบวนการทํางาน 7 9 20

จ านวนกระบวนการที่มีการปรับปรุงการท างาน โดยการลดต้นทุนค่าใช้จ่าย  จ านวนกระบวนการที่มีการปรับปรุงการท างาน โดยการเทคโนโลยีดิจิทัล 
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16.6 จ านวนนวัตกรรมที่เกิดจากการปรับปรุงกระบวนการท างาน 

เป้าหมาย  ≥  4 ช้ิน 



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64)
กราฟแสดงผลลัพธต์ัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที ่7.6 ผลลัพธด์้านประสิทธผิลของกระบวนการและการจัดการเครือข่ายอุปทาน หน๎า 7.6/23

(17) ตัวชี้วัดด้านการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน
17.1 จ านวนครัง้ในการทบทวน/ปรับปรุงแผนบริหารความต่อเน่ืองในสภาวะวิกฤต

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64
17.1 จํานวนคร้ังในการทบทวน/ปรับปรุงแผนบริหารความตํอเนื่องในสภาวะวิกฤต 1
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17.1 จ านวนครั้งในการทบทวน/ปรับปรุงแผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต 

เป้าหมาย  ≥ 1 คร้ัง 



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64)

กราฟแสดงผลลัพธต์ัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที ่7.6 ผลลัพธด์้านประสิทธผิลของกระบวนการและการจัดการเครือข่ายอุปทาน หน๎า 7.6/24

(17) ตัวชี้วัดด้านการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน

17.2 จ านวนครัง้ในการจัดอบรมหรือฝึกซ้อมแผนบริหารความต่อเน่ืองในสภาวะวิกฤติ
17.3 จ านวนครัง้ในการจัดอบรมหรือฝึกซ้อมการช่วยชีวิตแบบกู้ชีพ (CPR)

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64
17.2 จํานวนคร้ังในการจัดอบรมหรือฝึกซ๎อมแผนบริหารความตํอเนื่องในสภาวะวิกฤติ 0 0 0 1

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64
17.3 จํานวนคร้ังในการจัดอบรมหรือฝึกซ๎อมการชํวยชีวิตแบบกู๎ชีพ (CPR) 0 1 0 6
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17.2 จ านวนครั้งในการจัดอบรมหรือฝึกซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่อง
ในสภาวะวิกฤติ 
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17.3 จ านวนครั้งในการจัดอบรมหรือฝึกซ้อมการช่วยชีวิตแบบกู้ชีพ 
(CPR) 

เป้าหมาย  ≥ 1 คร้ัง 

เป้าหมาย  ≥ 1 ครั้ง 



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64)
กราฟแสดงผลลัพธต์ัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที ่7.6 ผลลัพธด์้านประสิทธผิลของกระบวนการและการจัดการเครือข่ายอุปทาน หน๎า 7.6/25

(18) ตัวชี้วัดด้านการจัดการเครือข่ายอุปทาน
18.1 จ านวนกระบวนการที่น าผลประเมินความคิดเห็นของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ส่งมอบปัจจัย มาปรับปรุง

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64
18.1 จํานวนกระบวนการที่นําผลประเมินความคิดเห็นของผ๎ูรับบริการ ผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสีย และผ๎ูสํงมอบปัจจยั มาปรับปรุง 22
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18.1 จ านวนกระบวนการที่น าผลประเมินความคิดเห็นของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ส่งมอบปัจจัย มาปรับปรุง 

เป้าหมาย  ≥  1 คร้ัง 



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64)
หมายเหตุ  ข้อมูลอ้างอิง หน๎า 7.6/26
รายละเอียดประกอบตัวชี้วัดที่ 16.3 ร๎อยละของจํานวนผลงาน/นวัตกรรม/ส่ิงประดิษฐ๑ฯ ที่นําไปใช๎ประโยชน๑/เผยแพรํ
งป.63 มี 91 ชิ้น

1 บทความ เร่ือง "ระเบยีบโลกใหมกํบัองค๑กรระหวํางประเทศ" ของ น.ท.ทวีศิลป ์คงประเสริฐ (ฝวก.ฯ) ในวารสารนาวิกาธิปตัย๑สาร ฉบบัที่ 99
2 บทความ เร่ือง "ความสัมพนัธ๑จีน-สหรัฐอเมริกา กบัเสถียรภาพในอนิโดแปซิฟกิจากมมุมองระบบโลกเสรี" ของ น.อ.ดร.หสัไชยญ๑ มั่งค่ัง (ฝวก.ฯ) 

ในวารสารนาวิกาธิปตัย๑สาร ฉบบัที่ 99
3 บทความ เร่ือง "สมทุทานภุาพ" ของ น.อ.กติติพงศ๑ จันทร๑สมบรูณ๑ (ฝวก.ฯ) ในวารสารนาวิกาธิปตัย๑สาร ฉบบัที่ 99
4 บทความ เร่ือง "หลักการทําสงคราม" ของ น.อ.สถาพร วาจรัตน๑ (ฝวก.ฯ) ในวารสารนาวิกาธิปตัย๑สาร ฉบบัที่ 99
5 บทความ เร่ือง "เคลาเซวิทซ๑ในฐานะนกัคิดสัจนยิมกบัปฏบิติัการที่มรีากฐานมาจากสภาวะที่ต๎องการ " ของ น.อ.ดร.หสัไชยญ๑ มั่งค่ัง (รอง ผอ.กวสธ.ฝวก.ฯ) 

ในวารสารนาวิกาธิปตัย๑สาร ฉบบัที่ 100
6 บทความ เร่ือง "พื้นฐาน Operational Art และ Opertional Design และความสําคัญตํอการวางแผนตามกระบวนการวางแผนทางทหารของ ทร.ไทย" 

ของ น.ท.ณัฐวุฒิ ศิรธรานนท๑ (อจ.กวยศ.ฝวก.ฯ) ในวารสารนาวิกาธิปตัย๑สาร ฉบบัที่ 100
7 บทความ เร่ือง "เหตุไฉนการเตรียมกําลังรบด๎านการขําวจึงกลายเปน็การเตรียมสภวะแวดล๎อมทางยุทธศสตร๑ขําวกรอง" ของ น.ท.นาวาศักด์ิ เอื้อทวีพนัธ๑ 

(นกัศึกษาวิเคราะห๑ยุทธศาสตร๑ กศย.ศยร.ฯ) ในวารสารนาวิกาธิปตัย๑สาร ฉบบัที่ 100
8 บทความ เร่ือง "การพฒันาการวางแผนทางทหารจาก Threat Base สํู Objective & Effect Base Planning" ของ น.ท.เกรียงไกร เกาะเจริญ (อจ.กวสท.ฝวก.ฯ) 

ในวารสารนาวิกาธิปตัย๑สาร ฉบบัที่ 100
9 บทความ เร่ือง "Big Data Wargame" ของ น.ท.อนรัุกษ๑ เจริญศรี (นกัศึกษาวิเคราะห๑สงครามทางเรือ กศร.ศยร.ฯ) ในวารสารนาวิกาธิปตัย๑สาร ฉบบัที่ 100
10 บทความเร่ือง "SIAM On War 2484 : ประเทศไทยกบัการเข๎าสํูสงครามในชํวง WW II" ของ น.อ.สถาพร วาจรัตน๑ ผอ.กศร.ศยร.ฯ ในวารสารนาวิกาธิปตัย๑สาร ฉบบัที่ 100
11 บทความเร่ือง "ทฤษฎจีิตสามภาคกบัสามเหล่ียมสงคราม" ของ น.ท.นาวาศักด์ิ เอื้อทวีสัมพนัธ๑ นกัศึกษาวิคราะห๑ยุทธศาสตร๑ กศย.ศยร.ฯ ในวารสารนาวิกาธิปตัย๑สาร ฉบบัที่ 100
12 บทความเร่ือง "อทิธพลของลัทธิเต๐าตํอตําราพชิัยซุนวู" ของ น.ท.นาวาศักด์ิ เอื้อทวีสัมพนัธ๑ นกัศึกษาวิคราะห๑ยุทธศาสตร๑ กศย.ศยร.ฯ ในวารสารนาวิกาธิปตัย๑สาร ฉบบัที่ 100
13 Application ส่ือการเรียนการสอนภาษาองักฤษแบบอเมริกนั (ALC) บน App Store และ Coogle Play Store เพื่อใหข๎๎าราชการ ทร.ได๎พฒันาทกัษะด๎วยตนเอง ของ ศภษ.ฯ

14-91 วิจัยในชั้นเรียนของครู รร.ชุมพลฯ จํานวน 78 ชิ้น 

14 งานวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง การพฒันาทกัษะการแบงํประเภทเรือหลวง ของนกัเรียนจําชั้น 1 หอ๎ง 1.3 ของ น.ต.สมยศ ตันมุํยฮ๎อ



15 งานวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง การพฒันาทกัษะการถักเชือกเง่ือนสันปลาชํอนหุ๎มราวบนัได ของนกัเรียนจําชั้นปทีี่ 1 โดยกจิกรรมเพื่อนชํวยเพื่อน ของ ร.ท.สิริชัย สุวรรณพทิกัษ๑

16 งานวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง การพฒันาการจัดการเรียนการสอนวิชาเดินเรือ 1 โดยใช๎วิธีสอนแบบเนน๎ผ๎ูเรียนเปน็สําคัญ ของ ร.ต.ธวัชชัย ด๎วงเอยีด

17 งานวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง การพฒันาการจัดการเรียนการสอนวิชาการเรือปฏบิติั โดยใช๎วิธีการสอนแบบเนน๎ผ๎ูเรียนเปน็สําคัญ ของ พ.จ.ต.อลงกรณ๑ โตรา

18 งานวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง การพฒันาผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนกัเรียนจําทหารเรือชั้นปทีี่ 1 สาขาวิชาการทหาร รายวิชาทหาร 1 โดยการเรียนแบบผ๎ูเรียนเปน็ศูนย๑กลาง ของ
น.ต.สุรภาพ เกดิสิน

รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64)
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19 งานวิจัยในชั้นเรียน เร่ือ งการพฒันาทกัษะการถอดแยกและประกอบตัวลูกเล่ือน ปนืกล 20 มม.แบบ 22 เออริคอน GAM Co - 1 ของ ร.ท.โกมล  สะอาดพรรค
20 งานวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง การพฒันาการจัดการเรียนการสอนวิชาทหาร 1 (ทฤษฎ)ี  โดยใช๎วิธีการสอนแบบเนน๎ผ๎ูเรียน ของ ร.ต.นรินทร๑ คงมั่น
21 งานวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง การพฒันาทกัษะการถอดแยกและประกอบตัวลูกเล่ือน ปนืกล 20 มม.แบบ 22 เออริคอน GAM Co - 1 ของ จ.อ.บญุสิน คําภงูา
22 งานวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง การพฒันาความร๎ูความเข๎าใจเกี่ยวกบั ชื่อทาํ คําบอกวิชาทหารราบปฏบิติั ชั้น 1 หอ๎ง 1.7 ของ จ.อ.มานะ จอมเจริญ
23 งานวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง การพฒันาความร๎ูความเข๎าใจเกี่ยวกบั ชื่อทาํ คําบอกวิชาทหารราบปฏบิติั ชั้น 2 หอ๎ง 2.14 ของ จ.อ.ปญัจชัย ประดิษฐ๑ผล
24 งานวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง การพฒันาความร๎ูความเข๎าใจเกี่ยวกบั ชื่อทาํ คําบอกวิชาทหารราบปฏบิติั ชั้น 2 หอ๎ง 2.14 ของ จ.อ.ชนนิทร๑ แสงอไุร
25 งานวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง การพฒันาการจัดการเรียนการสอนวิชาเคร่ืองกงัหนัก๏าซ 2 โดยใช๎วิธีการสอนแบบเนน๎ผ๎ูเรียน ของ น.ต.มนตรี ดีการ
26 งานวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง การพฒันาการสอนวิชาไฟฟาูพื้นฐาน 1 โดยใช๎วิธีการสอนแบบเนน๎ผ๎ูเรียน ของ น.ต.จันดี ขุมาลี
27 งานวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง การพฒันาการสอนวิชาไฟฟาูพื้นฐาน 1 โดยใช๎วิธีการสอนแบบเนน๎ผ๎ูเรียน ของ ร.อ.พรีณัฐ หอมนาน 
28 งานวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง การพฒันาการจัดการเรียนการสอนวิชาการกลทั่วไป 1 โดยใช๎วิธีการสอนแบบเนน๎ผ๎ูเรียน ของ ร.ท.อภวิัติ พมิพลิา
29 งานวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง การพฒันาการจัดการเรียนการสอนวิชาการปอูงกนัความเสียหาย 3 โดยใช๎วิธีการสอนแบบเนน๎ผ๎ูเรียน ของ ร.ต.อรรคพล เนมี
30 งานวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง การพฒันาการจัดการเรียนการสอนวิชาการปอูงกนัความเสียหาย 1 โดยใช๎วิธีการสอนแบบเนน๎ผ๎ูเรียน ของ ร.ต.สมศักด์ิ จิตหวัง
31 งานวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง การพฒันาการจัดการเรียนการสอนวิชาเขียนแบบ 1 โดยใช๎วิธีการสอนแบบเนน๎ผ๎ูเรียน ของ ร.ต.ระพนิ ธรรมกจินา
32 งานวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง การพฒันาการจัดการเรียนการสอนวิชาอเิล็กทรอนกิส๑พื้นฐาน 3 โดยใช๎วิธีการสอนแบบเนน๎ผ๎ูเรียน ของ ร.ต.ระพนิ ธรรมกจินา
33 งานวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง การพฒันาการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพวิเตอร๑เบื้องต๎น 1 โดยใช๎วิธีการสอนแบบเนน๎ผ๎ูเรียน ของ พ.จ.อ.ประสิทธิ ์ขําตา
34 งานวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง การพฒันาการจัดการเรียนการสอนวิชาเคร่ืองยนต๑เบื้องต๎น 1 โดยใช๎วิธีการสอนแบบเนน๎ผ๎ูเรียน ของ พ.จ.ท.ศิริพงษ๑ จันทร๑ลอยเมฆ
35 งานวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง การพฒันาการจัดการเรียนการสอนวิชาปอูงกนัความเสียหาย 1 โดยใช๎วิธีการสอนเนน๎ผ๎ูเรียน ของ จ.อ.สุนทร  กอ๎งสมทุร
36 งานวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง การใช๎เกมคําศัพท๑ภาษาองักฤษที่มผีลตํอการพฒันาความสามารถการเรียนร๎ูคําศัพท๑ภาษาองักฤษ ของนกัเรียนจําทหารเรือชั้นปทีี่ 1 ของ

ร.ต.หญิง วิริญา สุวรรณรินทร๑
37 งานวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง การพฒันาการจัดการเรียนร๎ูวิชาวิทยาศาสตร๑ 3 โดยใช๎วิธีการสอนแบบเนน๎ผ๎ูเรียน ของ ร.ต.วรนาถ สักกะพลางกรู



38 งานวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง การพฒันาการจัดการเรียนร๎ูวิชาคณิตศาสตร๑พื้นฐานอตุสาหกรรม โดยใช๎วิธีการสอนแบบเนน๎ผ๎ูเรียน ของ น.ส.พมิลา ศรีสุธากลุ
39 งานวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง การพฒันาการจัดการเรียนการสอนวิชาสัญญาณ โดยใช๎วิธีการสอนแบบเนน๎ผ๎ูเรียน ของ พ.จ.อ.ไพฑูรย๑ ค๎ุมกระทกึ
40 งานวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง การพฒันาคํูมอืการเรียนชุดวิชาศูนย๑ยุทธการและการส่ือสารเบื้องต๎น โดยใช๎วิธีการสอนเนน๎ผ๎ูเรียน ของ พ.จ.อ.ทวี พึ่งพา
41 งานวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง การพฒันาการจัดการเรียนการสอนวิชาสัญญาณ โดยใช๎วิธีการสอนแบบเนน๎ผ๎ูเรียน ของ พ.จ.อ.พงษ๑กมล ถวิลวงษ๑      
42 งานวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง การพฒันาการจัดการเรียนการสอนวิชาวํายน้ํา โดยใช๎วิธีการสอนแบบเนน๎ผ๎ูเรียน ของ พ.จ.ท.ศักด์ิดา พวงแกว๎ 
43 งานวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง การพฒันาการจัดการเรียนการสอนวิชาสัญญาณ โดยใช๎วิธีการสอนแบบเนน๎ผ๎ูเรียน ของ พ.จ.ท.สุทศัน๑ พรามกระโทก 
44 งานวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง แรงจูงใจในการออกกําลังกายของ นกัเรียนจําทหารเรือ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ  ของ จ.อ.สุรศักด์ิ ประสานยุทธ  
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45 งานวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง การพฒันาทกัษะกฬีาทหารเรือ (กระเชียงบก) โดยใช๎แบบฝึกทกัษะ ของ จ.อ.เกชา วาดนิ่ม
46 งานวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง การพฒันาการเรียนการสอนวิชาวํายน้ํา โดยใช๎วิธีการสอนแบบเนน๎ผ๎ูเรียน ของ จ.อ.กําภ ูอนุอวยชัย 
47 งานวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง การพฒันาการจัดการเรียนการสอนวิชาสัญญาณ โดยใช๎วิธีการสอนแบบเนน๎ผ๎ูเรียน ของ จ.อ.กําภ ูอนุอวยชัย 
48 งานวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง การพฒันาการจัดการเรียนการสอนวิชาสัญญาณ โดยใช๎วิธีการสอนแบบเนน๎ผ๎ูเรียน ของ จ.อ.ดิเรก ชาติศักด์ิยุทธ 
49 งานวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง การพฒันาคํูมอืการเรียนชุดวิชาศูนย๑ยุทธการและการส่ือสารเบื้องต๎น โดยใช๎วิธีการสอนเนน๎ผ๎ูเรียน ของ จ.อ.กติติศักด์ิ บญูรัตน๑
50 งานวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง การพฒันาคํูมอืการเรียนชุดวิชาศูนย๑ยุทธการและการส่ือสารเบื้องต๎น โดยใช๎วิธีการสอนเนน๎ผ๎ูเรียน ของ จ.อ.ไชยันต๑ สีสอง
51 งานวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง การพฒันาการจัดการเรียนการสอนวิชาฝึกโรงงาน (ชํางเชื่อมประสาน) โดยใช๎วิธีการสอนเนน๎ผ๎ูเรียน ของ ร.ท.วินยั หร่ังเจริญ
52 งานวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง การพฒันาการจัดการเรียนการสอนวิชาฝึกโรงงาน (ชํางปรับ) โดยใช๎วิธีการสอนเนน๎ผ๎ูเรียน ของ ร.ท.ณรงค๑ จิตสกลุชัย
53 งานวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง การพฒันาการจัดการเรียนการสอนวิชาฝึกโรงงาน (ชํางตีเหล็ก) โดยใช๎วิธีการสอนเนน๎ผ๎ูเรียน ของ ร.ท.อนนัต๑ เพชรทอง
54 งานวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง การพฒันาการจัดการเรียนการสอนวิชาฝึกโรงงาน (ชํางกลึง) โดยใช๎วิธีการสอนเนน๎ผ๎ูเรียน ของ ร.ต.อนชุิต ศรีพุํม
55 งานวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง การพฒันาการจัดการเรียนการสอนวิชาฝึกโรงงาน (ชํางเชื่อมประสาน) โดยใช๎วิธีการสอนเนน๎ผ๎ูเรียน ของ พ.จ.อ.วิษณุ นลีเสวี
56 งานวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง การใช๎ส่ือการสอนเชิงมลัติมเีดีย ของ ร.ท.สมชาย ฟกัเขียว
57 งานวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง การพฒันาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาโดยใช๎วิธีการสอนแบบเนน๎ผ๎ูเรียน ของ น.ต.หญิง วาริศา อมัพรมหา
58 งานวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง การพฒันาผลสัมฤทธิท์างการเรียนร๎ูเคร่ืองทําความเย็น โดยจัดกจิกรรมการสอนแบบ Learning by doing ของ น.ต.วันชัย เนยีมแสง
59 งานวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง การพฒันาการจัดการเรียนการสอนวิชาเคร่ืองจักรชํวย 3 โดยใช๎วิธีการสอนแบบเนน๎ผ๎ูเรียน ของ ร.ท.จิรพฒัน๑ คุณชื่น
60 งานวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง การพฒันาการจัดการเรียนการสอนวิชาเคร่ืองจักรไอน้ํา 1 โดยใช๎วิธีการสอนแบบเนน๎ผ๎ูเรียน ของ ร.อ.ปรีชา มชัฌิมะ
61 งานวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง การศึกษาพฤติกรรมการเรียนร๎ูโดยการใช๎รูปแบบการสอนแบบสาธิต ของ ร.อ.สุรศักด์ิ ราเลิศ
62 งานวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง การพฒันาการจัดการเรียนการสอนวิชาไฟฟาูเบื้องต๎นโดยใช๎วิธีการสอนแบบเนน๎ผ๎ูเรียน ของ ร.อ.ทตัพงษ๑ ไพบลูย๑
63 งานวิจัยในชั้นเรียน  เร่ือง การพฒันาการจัดการเรียนการสอนวิชา นว.3 โดยใช๎วิธีการสอนแบบเนน๎ผ๎ูเรียน ของ ร.ท.จรินทร๑ กล่ันมาก
64 งานวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง การประเมนิความพงึพอใจของนกัเรียนจําทหารเรือที่มตํีอการใช๎อปุกรณ๑จริงเปน็ส่ือการสอน ของ ร.ท.ไตรภพ คงควร



65 งานวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง การพฒันาทกัษะการเรียกชื่อสํวนประกอบของทุํนหมายเขต แบบ 3 วิชาอาวุธใต๎น้ํา ของ น.ต.ชัยวัฒน๑ โกมารศรี
66 งานวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง การพฒันาทกัษะการเรียกชื่อสํวนประกอบของลูกปนืที่ใช๎ในราชนาวี ของ นรจ.ชั้นปทีี่ 1 หอ๎ง 1.6 ของ น.ต.โกมาน โพธิท์อง
67 งานวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง การพฒันาวิธีการประกอบสํวนที่สําคัญของทุํนระเบดิโดยใช๎การฝึกจากทุํนระเบดิ MK.6 ของจริง ของ ร.อ.สมยั นพพนัธ๑
68 งานวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง การพฒันาทกัษะการถอดและประกอบตัวลูกเล่ือนปนืกล 20 มม. แบบ 22 เออริคอน GAM CO - 1 ของ ร.อ.สมยั นพพนัธ๑
69 งานวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง Google Platform กบัการสนบัสนนุการเรียนร๎ู   ของ ร.ท.ธงชัย จําปาศรี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
70 งานวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง การพฒันาทกัษะการทิ้งด่ิงน้ําต้ืนโดยใช๎แบบฝึก ของ น.ต.วสุพล สินธพทอง

รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64)
หน๎า 7.6/29

71 งานวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง การพฒันาผลสัมฤทธิท์างการเรียนร๎ูวิชาการเรือโดยจัดกจิกรรมการสอนแบบ Learning by doing ของ ร.ต.แดนไพร ทาสถาน
72 งานวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง การพฒันาการเรียนการสอนวิชาการเรือ ด๎วยระบบ e-learning ของ ร.อ.ธันยา ปานแดง
73 งานวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง การพฒันาทกัษะกฬีาทหารเรือ (อุ๎มหมใูสํเล๎า) โดยใช๎แบบฝึกทกัษะ ของ น.ต.บรรเล็ง ออํนพทุธา
74 งานวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง ความพงึพอใจผ๎ูมาใช๎หอ๎งยกน้ําหนกั รร.ชุมพลฯ ของ น.ต.บรรเล็ง ออํนพทุธา
75 งานวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง การพฒันาเอกสารประกอบการจัดการเรียนร๎ูรายวิชาศูนย๑ยุทธการและการส่ือสารเบื้องต๎น ของ ร.ท.สมควร ขุนจําเริญ
76 งานวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง แรงจูงใจในการออกกําลังกาย ของนกัเรียนจําชั้นปทีี่ 1 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ของ พ.จ.อ.ปรีชา ผิวแดง
77 งานวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง แรงจูงใจในการออกกําลังกาย ของนกัเรียนจําทหารเรือ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ของ พ.จ.อ.วิชาญ จําปา
78 งานวิจัยในชั้นเรียน เร่ืองการพฒันาทกัษะวํายน้ําของนกักฬีาวํายน้ํานกัเรียนจํา ชั้นปทีี่ 1 และชั้นปทีี่ 2 ของ จ.อ.มชีัย บวัภา
79 งานวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง แรงจูงใจในการเรียนและความผูกพนั ตํอ พรรค - เหลํา กลิน ของนกัเรียนจําชั้นปทีี่ 2 ของ พ.จ.อ.นพรัตน๑ มหาศร
80 งานวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง การพฒันาการจัดการเรียนการสอนวิชาไฟฟาูพื้นฐาน 1 โดยใช๎วิธีการสอนแบบเนน๎ผ๎ูเรียน ของ พ.จ.อ.วรพงษ๑ เชิดชมกล่ิน
81 งานวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง การพฒันาทกัษะการเรียกชื่อสํวนประกอบของลูกระเบดิลึก MK.6 วิชาอาวุธใต๎น้ํา โดยใช๎แบบฝึกทกัษะการเรียกชื่อสํวนประกอบของลูกระเบดิลึก MK.6 ของ

พ.จ.อ.ปรีดา แสงแตง
82 งานวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง ความต๎องการจําเปน็ของนกัเรียนกลาโหมพลเรือนชั้นตํ่ากวําสัญญาบตัร รร.ชุมพลทหารเรือ ที่ต๎องการศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรเพิ่มเติม รร.ชุมพลทหารเรือ 

ของ พ.จ.อ.สํารวย หอมจัด

83 งานวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง ความพงึพอใจของนกัเรียนจํา ชั้นปทีี่ 2 โรงเรียนชุมพลทหารเรือตํอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพลแมนํปนื ของ พ.จ.อ.ธนวัตร หอมทรง

84 งานวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง การพฒันาความร๎ูความเข๎าใจเกี่ยวกบัชื่อทาํคําบอกวิชาทหาร 1 (ปฏบิติั) ของนกัเรียนจํา ชั้นปทีี่ 1 หอ๎ง 1.10 พรรคกลิน 
โดยการประยุกต๑ใช๎เทคโนโลยีคิวอาร๑โค๎ดประกอบการจัดการเรียนการสอน ของ พ.จ.อ.วีรพงษ๑ วิใจ

85 งานวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง ความต๎องการจําเปน็ของ นรจ.ชั้นปทีี่ 2 รร.ชุมพลทหารเรือ ที่ต๎องการศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรพเิศษของกองทพัเรือ ของ พ.จ.อ.วิษณุ เรืองรํุง

86 งานวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง การพฒันาความร๎ูความเข๎าใจเกี่ยวกบัชื่อทาํคําบอกวิชาทหารราบปฏบิติัของนกัเรียนจํา ชั้นปทีี่ 2 หอ๎ง 2.7 พรรค นว.สห. 
โดยใช๎คํูมอืการฝึกวําด๎วยแบบฝึกบคุคลทาํมอืเปลําพระราชทาน ของ จ .อ.อดิศักด์ิ พลูเสม



87 งานวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง การพฒันาความรึความเข๎าใจเกี่ยวกบัชื่อทาํคําบอกวิชาทหารราบปฏบิติัของนกัเรียนจํา ชั้นปทีี่ 1 หอ๎ง 1.6 พรรค นว.ป.(สอ.รฝ.) 
โดยใช๎คํูมอืการฝึกวําด๎วยแบบฝึกบคุคลทาํมอืเปลําพระราชทาน ของ จ .อ.ยุทธภมู ิวงเวียน

88 งานวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง การพฒันาความร๎ูความเข๎าใจเกี่ยวกบัชื่อทาํคําบอกวิชาทหารราบปฏบิติัของนกัเรียนจํา ชั้นปทีี่ 1 หอ๎ง 1.4 พรรค นว.ป.กร. โดยใช๎คํูมอืการฝึก
วําด๎วยแบบฝึกบคุคลทาํมอืเปลําพระราชทาน ของ จ.อ.บรรลือศักด์ิ   ผองขํา

89 งานวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง การพฒันาการเลํนกายบริหารแบบราชนาวีทาํยาก ของ พ.จ.อ.ชาตรี นวลจันทร๑

90 งานวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง การพฒันาทกัษะกฬีาทหารเรือ (วิง่ 4 ขา)โดยใช๎แบบฝึกทกัษะของนกัเรียนจําทหารเรือ  ชั้นปทีี่ 1 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ของ จ.อ.ชยพล เหลําสุพรรณ๑

91 งานวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง การพฒันาทกัษะวํายน้ําของนกักฬีาวํายน้ํานกัเรียนจําชั้นปทีี่ 1 และชั้นปทีี่ 2 ของ จ.อ.อรรถกร ผักไหม

รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64)
หน๎า 7.6/30

รายละเอียดประกอบตัวชี้วัดที่ 16.4 จํานวนกระบวนการที่มีการปรับปรุงการทํางาน โดยการลดต๎นทุนคําใช๎จาํย
งป.63 รวม 19 กระบวนการ

1 CP2.1 กระบวนการอบรมศีลธรรม แจ๎งการอบรมผํานสารบรรณอเิล็กทรอนกิส๑ (ประหยัดกระดาษ)
2 CP2.2 กระบวนการเผยแพรํหลักวิชาการทางพทุธศาสนา นําบทความอบรมเข๎าไว๎ในระบบอเิล็กทรอนกิส๑ (ประหยัดกระดาษ)
3 CP4.1.2 กระบวนการจัดอบรม (รร.สธ./รร.ชต.) แจกตําราเรียนและเอกสารประกอบการอบรมในรูปแบบไฟล๑อเิล็กทรอนกิส๑ (ลดกระดาษ+หมกึพมิพ๑)
4 CP4.2.1 กระบวนการจัดกําลังพลเข๎ารับการอบรม แจ๎งชื่อผ๎ูเข๎าอบรมผํานทางเว็บไซต๑ (ประหยัดกระดาษ)
5 CP4.2.2 กระบวนการจัดการอบรม ใช๎ระบบสารสนเทศจัดการอบรมและประเมนิความพงึพอใจ (ประหยัดกระดาษ)
6 CP4.2.3 กระบวนการวัด ประเมนิผล และตัดสินผลการอบรม ใช๎ระบบสารสนเทศคํานวณหาระดับคะแนนผ๎ูเข๎ารับการอบรม (ประหยัดกระดาษ)
7 CP4.2.4 กระบวนการรายงานผลและสํงตัวผ๎ูสําเร็จการอบรม ใช๎ระบบสารสนเทศจัดการอบรมและประเมนิความพงึพอใจ (ประหยัดกระดาษ)
8 CP5.2 กระบวนการจัดอบรม นําระบบสารสนเทศมาใช๎ในการประเมนิความพงึพอใจ (ลดเวลา)
9 CP8.1 กระบวนการศึกษาวิเคราะห๑ด๎านยุทธศาสตร๑และการสงครามทางเรือ นําผลการศึกษาวิเคราะห๑ไปใช๎อา๎งองิหรือสถานศึกษาของ ยศ.ทร.นําไปใช๎ประกอบการเรียน

อยํางนอ๎ย 1 สถานศึกษา (ลดเวลา)
10 CP8.2  กระบวนการฝึกด๎วยเคร่ืองฝึกจําลองยุทธ๑ นําเทคโนโลยีใช๎อบรมแนะนําการใช๎งานเคร่ืองฝึกจําลองยุทธ๑
11 CP9.1.1 กระบวนการกําหนดความต๎องการและจัดหาพสัดุสายยุทธศึกษา จากการพจิารณากล่ันกรองความต๎องการตามหลักเกณฑ๑ของการสํงกําลังบํารุงที่ ทร.อนมุติั

 ทําใหส๎ามารถลดงบประมาณ
12 CP9.2 กระบวนการใหบ๎ริการเคร่ืองชํวยการศึกษา จัดการอบรม จนท. การใช๎งานเคร่ือง ลดการเสียหายของอปุกรณ๑ ยืดอายุการใช๎งาน
13 CP9.3 กระบวนการซํอมบํารุงเคร่ืองชํวยการศึกษา จัดทําเอกสารใหคํ๎าแนะนําการใช๎งาน ชํวยยืดอายุการใช๎งาน ลดงบประมาณการจัดซ้ือใหม ํ(ลด งป.)
14 CP10.1 กระบวนการจัดเกบ็รักษาเอกสารที่มคุีณคําทางประวัติศาสตร๑ การใช๎เคร่ืองสแกนเอกสาร จัดเกบ็เอกสารใหอ๎ยูํในรูปแบบไฟล๑ดิจิทลั (ลดกระดาษ)
15 CP10.2 กระบวนการจัดเกบ็รักษาเอกสารที่มคุีณคําทางประวัติศาสตร๑ การจําทําข๎อมลูเผยแพรํทาง Exelbook,Page,Facebook ในรูปแบบคิวอาร๑โค๎ด (ลดกระดาษ)
16 SP8.2 กระบวนการจัดการทรัพยากร สารสนเทศ นําระบบสารสนเทศมาวิเคราะห๑หมวดหมูํ ทํารายการลงทะเบยีน (ลดการสูญหายทรัพยากร)



17 SP8.3 กระบวนการจัดทําเอกสารดิจิตอล นําเอกสารของหลักสูตรตํางๆ เชํน วทร. มาจัดทําเปน็รูปแบบเอกสารดิจิทลั 
(ลดคําใช๎จํายในการทําสําเนาเอกสาร)

18 SP6.2 กระบวนการจัดทํานติยสารนาวิกศาสตร๑ นําระบบสารสนเทศมาใช๎ในการตอบ-รับสํงต๎นฉบบับทความจากผ๎ูเขียน (ลดกระดาษ)
19 CP7.1 กระบวนการด๎านการประกนัคุณภาพการศึกษา ติดตามการดําเนนิงานด๎านประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในบงัคับบญัชาและในกํากบั

ดูแลของ ยศ.ทร. ผํานทางระบบจัดเกบ็ข๎อมลูบนเครือขําย (NAS) ลดการใช๎กระดาษในการ
จัดทําสําเนา เอกสาร เกี่ยวกบัการพฒันางานประกนัคุณภาพที่แจกจํายสถานศึกษา

รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64)
หน๎า 7.6/31

รายละเอียดประกอบตัวชี้วัดที่ 16.5 จํานวนกระบวนการที่มีการปรับปรุงการทํางาน โดยการใช๎เทคโนโลยดิีจตัิล
งป.63 รวม 38 กระบวนการ

1 CP2.1 กระบวนการอบรมศีลธรรม - เผยแพรํวิดีทศัน๑การสนทนาธรรมแบบปจุฉาวิสัชนาบนเว็บไซต๑ของ ยศ.ทร.
http://www.navedu.navy.mi.th/sintamsontanatam2563/index_sontanatham.html

2 CP2.2 กระบวนการเผยแพรํหลักวิชาการทางพทุธศาสนา - เผยแพรํบทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมประจําวันพฤหสับดีบนเว็บไซต๑ของ ยศ.ทร.
http://www.navedu.navy.mi.th/sintamstory2563/index_sintamstory.html
- เผยแพรํบทความทางศีลธรรมทางสถานวีิทยุ ส.ทร.

3 CP3.1.1.2 กระบวนการรับสมคัรและสอบคัดเลือกบคุคลพลเรือนเข๎าเปน็นกัเรียน การรับสมคัรระบบออนไลน๑ การจํายเงินได๎หลายชํองทาง การทําสัญญาผํานออนไลน๑
จําทหารเรือ 1. ประชาสัมพนัธ๑การรับสมคัรผําน Facebook นกัเรียนจําทหารเรือ

2. รับสมคัร  ตรวจสอบหลักฐาน และประกาศผลสอบทางระบบออนไลน๑ ผํานเว็บไซต๑ 
3. ชําระเงินผํานธนาคารทหารไทย  ธนาคารกรุงไทย  และ  Counter Service
4. การทําสัญญาออนไลน๑โดยการสํงเอกสารทางอเีมล๑ และยืนยันตัวตน ผ๎ูทําสัญญา
 และผ๎ูคําประกนัผํานวิดีโอคอล และแอปพลิเคชันไลน๑

4  SP2.2 กระบวนการตัดสินผลการสอบความร๎ูของสถานศึกษาในบงัคับบญัชาและ ประมวลผลคะแนนในแบบ ยศ.5 ด๎วยโปรแกรมคอมพวิเตอร๑  ตัดสินผลการสอบความร๎ู
ในกํากบัของ ยศ.ทร. ได๎อยํางรวดเร็วและเกดิความผิดพลาดนอ๎ยที่สุด

5 CP3.1.4 กระบวนการเสนอผลการศึกษาและแตํงต้ังยศทหาร สถานศึกษา จัดทําข๎อมลูเปน็ไฟล๑อเิล็กทรอนกิส๑ สํงให ๎ยศ.ทร. เพื่อตรวจสอบความถูกต๎อง กอํนสํง 
ข๎อมลูประกอบการแตํงต้ังยศทหารที่สํงให ๎กพ.ทร. ทําใหไ๎ด๎ข๎อมลูที่ถูกต๎อง ครบถ๎วน และทนัเวลา

6 CP4.1 กระบวนการพฒันากําลังพลตามแนวทางรับราชการ ระดับ การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล๎องกบัสถานการณ๑ และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิติังาน
นายทหารสัญญาบตัร (วทร.ยศ.ทร./รร.สธ.ทร.ยศ.ทร./รร.ชต.ยศ.ทร.)  โดยการประยุกต๑ใช๎เทคโนโลยีทางการศึกษา อาท ิsoftware Web Ex ในการจัดการศึกษาทางไกล 
(CP4.1.2 กระบวนการจัดอบรม) ซ่ึงได๎แก ํการบรรยายและการสัมมนาออนไลน๑



- ตารางสอนอเิล็กทรอนกิส๑
- ระบบการเรียนออนไลน๑  E-learning  โดยโปรแกรม Moodle  
- การทดสอบกอํนเรียนแบบออนไลน๑
- ระบบประเมนิออนไลน๑ ซ่ึงสามารถประเมนิด๎วยเคร่ืองคอมพวิเตอร๑หรือผํานโทรศัพท๑มอืถือ
(Smart Phone)  สะดวก รวดเร็วในการประเมนิและลดปริมาณกระดาษ สามารถประมวลผล
การประเมนิทนัทหีลังการประเมนิผล และสามารถสรุปผลใหผ๎ู๎เกี่ยวข๎องทราบได๎ทกุเดือน
อกีทั้งตรวจสอบติดตามใหผ๎ู๎เข๎ารับการอบรมทําการประเมนิใหค๎รบถ๎วน  ได๎แก ํ การประเมนิ

รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64)
หน๎า 7.6/32

ผ๎ูบรรยายและผ๎ูคุมสัมมนา ประเมนิคุณลักษณะสํวนบคุคล  ประเมนิความพงึพอใจที่มตํีอ
ความพร๎อมของทรัพยากรสนบัสนนุการเรียนร๎ู/การฝึกปฏบิติั   

7 CP4.1.3 กระบวนการวัด ประเมนิผล และตัดสินผล ใช๎ซอฟต๑แวร๑ ในการประมวลผลคะแนนและตัดสินผล
8 CP4.1.4 กระบวนการรายงานผลและสํงตัวผ๎ูสําเร็จการอบรม หนวํยต๎นสังกดัประเมนิความพงึพอใจผ๎ูสําเร็จการอบรมผํานระบบออนไลน๑ 

 (วทร./รร.สธ./รร.ชต.) สามารถตรวจสอบติดตามจํานวนหนวํยที่ทําการประเมนิได๎
9 CP4.2.1 กระบวนการจัดกําลังพลเข๎ารับการอบรม  (รร.พจ.ฯ) ใช๎เทคโนโลยีดิจิทลัในการแจ๎งรายชื่อผ๎ูอบรมผํานทางเว็บไซต๑
10 CP4.2.2 กระบวนการจัดการอบรม (รร.พจ.ฯ) -การเรียนการสอนแบบออนไลน๑ผํานระบบ Smart Learning   

- ประเมนิความพงึพอใจแบบออนไลน๑
-การฝึกการเดินเรือด๎วยเคร่ืองฝึกจําลองการเดินเรือแบบเคล่ือนย๎ายได๎ (Mobile Bridge Simulator)
-การใช๎ตําราอเิล็กทรอนกิส๑

11 CP4.2.3 กระบวนการวัด ประเมนิผล และตัดสินผลการอบรม ใช๎ระบบสารสนเทศในการคํานวณหาระดับคะแนนของนกัเรียน
12 CP4.2.4 กระบวนการรายงานผลและสํงตัวผ๎ูสําเร็จการอบรม ประเมนิความพงึพอใจผํานระบบสารสนเทศ
13 CP5.2 กระบวนการจัดอบรม - การฝึกฝนภาษาองักฤษด๎วยตนเองโดยใช๎โปรแกรม Quarter Scholar

- Mobile Application  เรียนภาษาองักฤษแบบอเมริกนั (ALC) เรียนร๎ูด๎วยตนเอง
ผํานแอปพลิเคชันบนโทรศัพท๑มอืถือ

14 CP7.1 กระบวนการพฒันาประกนัคุณภาพการศึกษา ประชาสัมพนัธ๑ขําวสารงานประกนัที่เปน็ปจัจุบนัผํานทางเว็บไซต๑ Social Media
15 CP7.2 กระบวนการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ติดตามการดําเนนิงานด๎านประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในบงัคับบญัชาและ

ในกํากบัดูแลของ ยศ.ทร. ผํานทางระบบจัดเกบ็ข๎อมลูบนเครือขําย (NAS)
16 CP8.1 กระบวนการศึกษาวิเคราะห๑ด๎านยุทธศาสตร๑และการสงครามทางเรือ ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎ในการจัดเกบ็และเผยแพรํผลงานบนส่ือออนไลน๑ในลักษณะของ E-Book



17 CP8.2  กระบวนการฝึกด๎วยเคร่ืองฝึกจําลองยุทธ๑ ใช๎ Remote Maintenance เคร่ืองฝึก NWS ผําน Shell Script 
18 CP9.2 กระบวนการใหบ๎ริการเคร่ืองชํวยการศึกษา การสํงไฟล๑ภาพผํานทางแอปพลิเคชั่นไลน๑ โดยคิวอาร๑โค๎ดแทนการพมิพ๑ภาพ
19 CP9.3 กระบวนการซํอมบํารุงเคร่ืองชํวยการศึกษา การนําไอทมีาจัดเกบ็ข๎อมลูการซํอมทําเพื่อการดําเนนิการซํอมทํา
20 CP9.1.3 กระบวนการแจกจํายพสัดุสายยุทธศึกษา โปรแกรมการลงทะเบยีนควบคุมครุภณัฑ๑พสัดุเคร่ืองชํวยการศึกษา การเบกิจํายพสัดุ

รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64)
หน๎า 7.6/33

21 CP10.1 กระบวนการจัดเกบ็รักษาเอกสารที่มคุีณคําทางประวัติศาสตร๑ ใช๎เคร่ืองสแกนเอกสารและกล๎องถํายรูปจัดเกบ็เอกสารคุณคําทางประวัติศาสตร๑และวัตถุพพิธิภณัฑ๑
22 CP10.2 กระบวนการจัดเกบ็รักษาวัตถุพพิธิภณัฑ๑ ใหอ๎ยูํในรูปแบบไฟล๑ดิจิทลั การเผยแพรํข๎อมลูทางเว็บไซต๑กองประวัติศาสตร๑และ Facebook

การลงทะเบยีนควบคุมเอกสารและวัตถุภณัฑ๑ที่มคุีณคําทางประวัติศาสตร๑ในระบบโปรแกรม

จัดการฐานข๎อมลูพพิธิภณัฑ๑ของศูนย๑เทคโนโลยีอเิล็กทรอนกิส๑และคอมพวิเตอร๑แหงํชาติ (NECTEC)

23 SP1.1 กระบวนการรับ-สํงเอกสาร การรับ-สํงเอกสาร ด๎วยระบบงานสารบรรณอเิล็กทรอนกิส๑ ทร.

24 SP1.2.1 กระบวนการย๎ายบรรจุกําลังพล ใช๎ระบบสารสนเทศในการประเมนิผลการปฏบิติังานรายบคุคล
ระบบงานด๎านกําลังพล

25 SP1.2.2 กระบวนการคัดเลือกบคุคลพลเรือนเปน็พนกังานราชการ ใช๎ระบบสารสนเทศในการสมคัรสอบและแจ๎งผลการสอบคัดเลือกบคุคลพลเรือนเปน็พนกังานราชการ

26 SP1.2.3 กระบวนการพจิารณาบําเหนจ็ประจําปี ใช๎ข๎อมลูจากระบบสารสนเทศในการพจิารณาบําเหนจ็ประจําปี

27 SP1.3.1 กระบวนการคัดเลือกข๎าราชการเข๎ารับการศึกษาอบรม นําระบบสารสนเทศชํวยในการคัดเลือกผ๎ูเข๎ารับการศึกษา อบรม และแจ๎งผลการคัดเลือก

28 SP2.1 กระบวนการพจิารณาหลักสูตร และตรวจสอบหลักสูตรตําง ๆ ในกองทพัเรือ ใหห๎นวํยตํางๆ สํงข๎อมลูหลักสูตรเปน็ไฟล๑อเิล็กทรอนกิส๑เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบ
และอนมุติัหลักสูตร

29 SP2.2 กระบวนการตัดสินผลการสอบความร๎ูของสถานศึกษาในบงัคับบญัชา ตรวจสอบคะแนนการตัดสินผลการสอบความร๎ูในแบบกรอกคะแนน ยศ.5 ด๎วยโปรแกรม Excel
และสถานศึกษาในกํากบัของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ

30 SP4 กระบวนการจัดซ้ือ/จ๎าง    ใช๎ระบบ RTN ERP  และ EGP ในขั้นตอนการจัดซ้ือ/จ๎าง  

31 SP5.1 กระบวนการเบกิเงิน นําระบบ ERP RTN มาใช๎ในการจัดทําฎกีาเบกิเงิน
ติดตามการเบกิจํายเงินสวัดิการจากกรมบญัชีกลางจากผํานเว็บไซต๑  

32 SP5.2 กระบวนการจํายเงิน นําระบบ TMB Business Click มารับโอนจํายเงินผํานบญัชีอตัโนมติัทําใหร๎วดเร็ว

33 SP5.3 กระบวนการจัดทํารายงานงบการเงิน นําระบบ GFMIS และระบบ ERP RTN มาจัดทําแผนจํายเงินตามฎกีา



34 SP6.2 กระบวนการจัดทํานติยสารนาวิกศาสตร๑ ใช๎เทคโนโลยีดิจิทลัในการรับต๎นฉบบั ทํา Art Work

35 SP6.3 กระบวนการเผยแพรํผลงานวิชาการ นําโปรแกรม Indesign มาทํา Art Work

36 SP8.2 กระบวนการจัดการทรัพยากร สารสนเทศ ใช๎โปรแกรมหอ๎งสมดุอตัโนมติั Mil-Lib ในการบนัทกึรายการบรรณานกุรม

37 SP8.3 กระบวนการจัดทําเอกสารดิจิตอล ใช๎กล๎องถํายรูป เคร่ืองสแกนและโปรแกรม Acrobat  ในการทําเอกสารดิจิตอล

38 SP8.4 กระบวนการใหย๎ืมทรัพยากร สารสนเทศ ระบบงานหอ๎งสมดุอตัโนมติั Mil-Lib ในการสืบค๎นและใหบ๎ริการเอกสารดิจิทลั

รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธก์ารด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครัง้ที่ 3 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 16 ส.ค.64)
หน๎า 7.6/34

รายละเอียดประกอบตัวชี้วัดที่ 16.6 จํานวนวัตกรรมที่เกดิจากการปรับปรุงกระบวนการทํางาน
งป.63 รวม 9 ชิ้น

1 คณะกรรมการ/คณะอนกุรรมการรับสมคัรและสอบคัดเลือกบคุคลพลเรือนเข๎าเปน็นกัเรียนจําทหารเรือ ทําสัญญานกัเรียนจํา แบบออนไลน๑ โดยการสํงเอกสารหลักฐานผําน E – Mail 
และส่ือสารผํานแอปพลิเคชั่นไลน๑ และวิดีโอคอล  

2 รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. พฒันาระบบ Smart Learning  เพื่อจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน๑ใหแ๎ก ํนกัเรียนจํา ชั้นปทีี่ 2  
ในชํวงการแพรํระบาดของ COVID 19 ต้ังแตํ 15 พ.ค.63   

3 รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  ระบบคลังสรรพาวุธ (Smart Weapon Store) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและรักษาความปลอดภยัหนวํยที่มคีลังสรรพาวุธ
พฒันาตํอยอดระบบระบบเบกิ-คืน และตรวจสอบอาวุธปนื โดยการเพิ่มเคร่ืองมอืที่จะชํวยใน การเพิ่มประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาดที่เกดิจากความผิดพลาดสํวนบคุคลในการเบกิ -คืน
การรักษาความปลอดภยัต้ังแตํระดับคลังสรรพาวุธหนวํยลงไปจนถึงระดับคลังกองร๎อย และสามารถติดตามสถานภาพสรรพาวุธจากแอพพลิเคชั่นได๎ตลอดเวลา 

4 ฝวก.ยศ.ทร. จัดทํานวัตกรรมเร่ือง การพฒันากระบวนการการเรียนการสอนหมวดวิชาปฏบิติัการทางทหารของหลักสูตรพรรคนาวิน และการพฒันาระบบการใช๎หอ๎งเรียนเสมอืนจริง
 (E-Learning) พฒันาตํอยอดและขยายผลจากองค๑ความร๎ูเดิมในการจัดทําส่ือการเรียนการสอน “Teaching Module” และพฒันาตํอยอดจากระบบจากป ีงป.62 
ใหม๎คีวามสมบรูณ๑ยิ่งขึ้น ตอบสนองการใช๎งานได๎อยํางมปีระสิทธิภาพ   

5 รร.ชต.ยศ.ทร. จัดทํานวัตกรรมเร่ือง ระบบสารสนเทศโรงเรียนนายทหารเรือชั้นต๎นผํานแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท๑เคล่ือนที่ (Smart Tlos Data information)    
 เพื่อสนบัสนนุกระบวนการจัดการอบรมและประเมนิผลของหลักสูตร ของ รร.ชต.ยศ.ทร. ผํานทางระบบมอืถือ (Smart Phone) โดยพฒันาตํอยอดจากระบบเดิมที่มจีัดทํา
ตารางสอนอเิล็กทรอนกิส๑บน Google Doc ลิงค๑เอกสารประกอบการบรรยาย และแบบประเมนิอเิล็กทรอนกิส๑ (Google Form)  เพิ่ม บริการการเรียนของสอนในด๎านอื่น ๆ 
เชํน เช็ควันลา การตรวจสอบการอนญุาตลา รวมทั้งการแจ๎งประกาศขําวสารที่สาคัญ  และจัดเกฐ็ข๎อมลูที่สําคัญไว๎ในระบบ NAS  พร๎อมทั้งจัดทําเปน็  Mobile App  
ให ๎นายทหทารนกัเรียนติดต้ังบนโทรศัพท๑เคล่ือนที่ (Smart Phone)

6 ศภษ.ยศ.ทร. พฒันาแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท๑มอืถือ สําหรับการเรียนการสอนภาษาองักฤษแบบอเมริกนั (ALC)  ด๎วยตนเอง
 โดยพฒันาตํอยอดจากโปรแกรมที่พฒันาไว๎ในป ีงป.๖๒ ปรับปรุงรูปแบบการแสดงผล และเพิ่มคําศัพท๑ใหม๎จีํานวนมากขึ้น

7  ศยร.ยศ.ทร. พฒันาโครงการโต๏ะจําลองสถานการณ๑รบทางเรืออเิล็กทรอนกิส๑สนบัสนนุเคร่ืองฝึกจําลองยุทธ๑ ได๎รับการสนบัสนนุงบประมาณการวิจัยจาก วท.กห. 
อยูํในระหวํางการดําเนนิวิจัย



8 กจล.ศยร.ยศ.ทร. เตรียมความพร๎อมของระบบเคร่ืองฝึกจําลองยุทธ๑ สําหรับฝึกนายทหารนกัเรียนในชํวงสถานการณ๑ COVID  ด๎วยวิธี Remote Maintenance ผําน Shell Script
9 กปศ.ยศ.ทร. ใช๎โปรแกรมฐานข๎อมลู Microsoft Access จัดเกบ็ข๎อมลูวัตถุพพิธิภณัฑ๑


