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รายงานการประเมินตนเอง 
หมวด 7 ผลลัพธการดำเนินการของ ยศ.ทร.  

ครั้งท่ี 2 ประจำป งป.64 (ขอมูลใน งป.61 - งป.64 ณ 31 พ.ค.64) 
ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2562 

 
7.1  ผลลัพธดานประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ (เช่ือมโยงหลักกับหมวด OP : กศษ.ยศ.ทร. และหมวด 2 : ศยร.
ยศ.ทร.) 
      (1) ตัวช้ีวัดดานผลผลิตและการบริการตามพันธกิจหลักของสวนราชการ 
     ยศ.ทร.มีพันธกิจหลัก ท้ังหมด 7 ดาน ประกอบดวย การผลิตกำลังพลของ ทร. การพัฒนากำลังพลของ ทร.   
การอนุศาสนาจารย การบริการเครื่องชวยการศึกษา การประวัติศาสตร การศึกษาวเิคราะหยุทธศาสตรและการสงคราม 
ทางเรือ และการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้น ผลลัพธท่ีสำคัญตามพันธกิจหลักของ ยศ.ทร. ไดแก คุณภาพและ
มาตรฐานของผูสำเร็จการศึกษา ผลงานทางวิชาการ/นวัตกรรม มาตรฐานการจัดการศึกษา คุณภาพและมาตรฐานของ
การใหบริการในดานตาง ๆ เพื่อสงมอบใหกับผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และหนวยท่ีเกี่ยวของตาง ๆ ไดนำใช
ประโยชน  ท้ังนี้ ยศ.ทร.ไดพิจารณากำหนดตัวช้ีวัดท่ีสำคัญจากพันธกิจหลัก จำนวน 7 ตัวช้ีวัด คือ  

ที่ การบริการตามพันธกิจหลักของ ยศ.ทร. จำนวนตัวช้ีวัด 
1 การบริการดานการผลิตกำลังพล 1 ตัวชี้วัด 
2 การบริการดานการพัฒนากำลังพล 1 ตัวชี้วัด 
3 การบริการดานการอนุศาสนาจารย 1 ตัวชี้วัด 

4 การบริการดานการสงกำลังบำรุงสายเคร่ืองชวยการศึกษา 1 ตัวชี้วัด 
5 การบริการดานการประวัติศาสตร 1 ตัวชี้วัด 
6 การบริการดานการศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับยุทธศาสตรและการสงครามทางเรือ 1 ตัวชี้วัด 
7 การประกันคุณภาพการศึกษา 1 ตัวชี้วัด 

 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.1 รอยละของจำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดีข้ึนไป ตอ
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท้ังหมด (หลักสูตรผลิต นรจ.รร.ชุมพลฯ) 

หลักสูตร คา 
เปาหมาย 
ป งป.64 

ผลลพัธ บรรลุ/ 
ไมบรรลุ 

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัติ  งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

นรจ.รร.ชุมพลฯ ≥ 40 100 99.77 98.39 99.55  + รร.ชุมพลฯ 

นจอ.รร.จอ.ยศ.ทอ. 
(คูเทียบ) 

 75.57 93.98 92.82 95.39    

สรุป  ผลลัพธรอยละของจำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดีข้ึนไป  ใน งป.64             
(ปการศึกษา 2563)  คิดเปนรอยละ 99.55 สูงกวาคาเปาหมายท่ีกำหนด (≥ รอยละ 40) และมีแนวโนมสูงข้ึนเล็กนอย       
ดังภาพ 7.1-1  เมื่อนำรอยละของจำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีอยูในระดับดีข้ึนไปของ นรจ.      
รร.ชุมพลฯ ไปเปรียบเทียบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดีข้ึนไป ของ นจอ.รร.จอ.ยศ.ทอ. (คูเทียบ) ท่ีมีลักษณะการ
จัดการศึกษาใกลเคียงกันกับ รร.ชุมพลฯ พบวา รอยละของจำนวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดีข้ึนไปของ นรจ.  
รร.ชุมพลฯ สูงกวา นจอ.รร.จอ.ยศ.ทอ. ทุกป ดังภาพ 7.1-2 แสดงวาการจัดการศึกษาของ รร.ชุมพลฯ มีคุณภาพ สงผลให
ผูสำเร็จการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนในระดับดีข้ึนไป สูงกวาสถานศึกษาท่ีเปนคูเทียบ 
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 ตัวช้ีวัดท่ี 1.2 รอยละของจำนวนของจำนวนผูสำเร็จการฝกอบรมท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับ       
ดีข้ึนไป ตอจำนวนผูสำเร็จการฝกอบรมท้ังหมด (หลักสูตรพัฒนากำลังพลของ ทร.) 

หลักสูตร คา 
เปาหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ บรรลุ/ 
ไมบรรลุ 

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัติ  งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

-หลักสูตร วทร. ≥ 40 100 97.22 100 95.74   วทร.ฯ 
-หลักสูตร สธ.ทร.  45.08 50.81 42.52 ยังไมจบ

หลักสูตร 
  รร.สธ.ทร.ฯ 

-หลักสูตร อส.  100 98.53 93.65 100    
-หลักสูตร นว.  76.67 93.33 93.33 86.67   รร.ชต.ฯ 
-หลักสูตร กล.  ไมเปด  100 ไมเปด  ยังไมจบ

หลักสูตร 
   

-หลักสูตร ทป.  66.67 95.74 97.62 94.29    
-หลักสูตร พวช.  54.17 100 ไมเปด  ไมเปด    
-หลักสูตร พจน.  5.21 13.32 96.03 77.61   รร.พจ.ฯ 
-หลักสูตร นพจ.  15.91 18.67 55.66 ยังไมจบ

หลักสูตร 
   

-หลักสูตร กห.พลเรือน 
ต่ำกวาชั้นสัญญาบัตร 

 100 100 100 100   รร.ชุมพลฯ 

ภาพรวมทุกหลักสูตร  29.59 36.38 72.32 86.17  +  
 

สรุป  ใน งป.64 มีขอมูลบางหลักสูตร เนื่องจากยังไมส้ินสุดวงรอบปการศึกษา จึงนำเสนอขอมูลเฉพาะหลักสูตรท่ีส้ินสุด
การศึกษาแลว พบวา ใน งป.64 ในภาพรวมของทุกหลักสูตรมีผูสำเร็จการฝกอบรม (หลักสูตรพัฒนากำลังพลของ ทร.) 
ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดีข้ึนไป คิดเปนรอยละ 86.17 สูงกวาคาเปาหมายท่ีกำหนด (≥ รอยละ 40) 
และมีแนวโนมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง โดยมีรายละเอียดในแตละหลักสูตร ดังภาพ 7.1-3  แสดงวา ยศ.ทร.มุงมั่นพัฒนาจัด
การศึกษาไดอยางมีคุณภาพไดตามมาตรฐานสากล 

ภาพ 7.1-1 รอยละของจำนวนผูที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ในระดับดีข้ึนไป ของ นรจ.รร.ชุมพลฯ 

ภาพ 7.1-2 คูเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับดีข้ึนไป 

ของ นรจ.รร.ชุมพลฯ และ นจอ.รร.จอ.ยศ.ทอ. 
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ขอเสนอแนะ ให วทร.ฯ รร.สธ.ทร.ฯ รร.ชต.ฯ และ รร.พจ.ฯ รายงานจำนวนผูสำเร็จการฝกอบรมท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทาง  
การเรียนอยูในระดับดีข้ึนไป ใหครบทุกหลักสูตร ในการรายงานครั้งตอไป 
 

 
 
 

 ตัวช้ีวัดท่ี 1.3 รอยละของจำนวนผูเขารับการอบรมศีลธรรมท่ีตอบแบบสอบถามการนำหลักธรรมไปใช
ประโยชนในชีวิตประจำวัน ตอจำนวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด  

ดานการอนุศาสนาจารย คา 
เปาหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ บรรลุ/ 
ไมบรรลุ 

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัติ งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

รอยละของจำนวนผูเขารับการ
อบรมศีลธรรมท่ีตอบแบบสอบถาม 
 การนำหลักธรรมไปใชประโยชนใน
ชีวิตประจำวัน 

≥ 70 94.00 87.50 90.00 91.50  + กอศ.ฯ 

สรุป  ผลลัพธรอยละของจำนวนผูเขารับการอบรมศีลธรรมท่ีตอบแบบสอบถามการนำหลักธรรมไปใชประโยชน     
ในชีวิตประจำวัน ใน งป.64  คิดเปนรอยละ 91.50 สูงกวาคาเปาหมายท่ีกำหนด (≥ รอยละ 70) และมีแนวโนมสูงข้ึน
เล็กนอย ดังภาพ 7.1-4  แสดงวา การจัดอบรมศีลธรรมของ ยศ.ทร.มีคุณภาพ ทำใหกำลังพลของ ทร. สามารถนำ
หลักธรรมจากการจัดอบรมศีลธรรมไปใชประโยชนได 

 

ภาพ 7.1-4 รอยละของจำนวนผูที่นำหลักธรรมไปใชประโยชน  

ภาพ 7.1-3 รอยละของจำนวนของจำนวนผูสำเร็จการฝกอบรมที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูในระดับดีข้ึนไป
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  ตัวช้ีวัดท่ี 1.4 รอยละของจำนวนเครื่องชวยการศึกษาท่ีตรงตามความตองการของผูใช ตอจำนวน
เครื่องชวยการศึกษาท่ีจัดหาท้ังหมด  

ดานการบริการ 
เคร่ืองชวยการศึกษา 

คา 
เปาหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ บรรลุ/ 
ไมบรรลุ 

แนว 
โนม 

หนวย 

ปฏิบัติ งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

รอยละของจำนวนเคร่ืองชวย  
การศึกษาท่ีตรงตามความ
ตองการของผูใช 

≥ 60 ไมมี
ขอมูล 

ไมมี
ขอมูล 

88.24 80 
 

 - 
 

กบศ.ฯ 

สรุป  เนื่องจากเปนตัวช้ีวัดใหมท่ีเพิ่งเริ่มดำเนินการใน งป.63  จึงมีขอมูลเฉพาะในป งป.63-64  ผลลัพธรอยละของ
จำนวนเครื่องชวยการศึกษาท่ีตรงตามความตองการของผูใช  ใน งป.64 คิดเปนรอยละ 80 สูงกวาคาเปาหมายท่ีกำหนด       
(≥ รอยละ 60) และมีแนวโนมลดลง ดังภาพ 7.1-5 แสดงวา ยศ.ทร.สามารถจัดหาเครื่องชวยการศึกษาไดสอดคลอง
และตรงกับความตองการของผูรับบริการเปนสวนใหญ 

 

 

 
 

 ตัวช้ีวัดท่ี 1.5 รอยละของจำนวนผูรับบริการดานการประวัติศาสตร/พิพิธภัณฑทหารเรือ ไดรับความรูเพิ่มข้ึน ตอ
จำนวนผูรับบริการท้ังหมด  

ดานการประวัติศาสตร/ 
พิพิธภัณฑทหารเรือ 

คา 
เปาหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ บรรลุ/ 
ไมบรรลุ 

แนว 
โนม 

หนวย 

ปฏิบัติ งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

รอยละของจำนวนผูรับบริการ 
ท่ีไดรับความรูเพิ่มข้ึน 

≥ 80 - - 97.09 97.37  + กปศ.ฯ 

สรุป  เนื่องจากเปนตัวช้ีวัดใหมเพิ่งเริ่มดำเนินการเมื่อ ก.พ.63 และหยุดชะงักการใหบริการหลายชวง เนื่องจาก 
สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ผลลัพธรอยละของจำนวนผูรับบริการดานการประวัติศาสตร/พิพิธภัณฑ
ทหารเรือไดรับความรูเพิ่มข้ึน ใน งป.64 (เทาท่ีมีการสำรวจกอนสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19) คิดเปน
รอยละ 97.37 สูงกวาคาเปาหมายท่ีกำหนด (≥ รอยละ 80)  และมีแนวโนมสูงข้ึนเล็กนอย ดังภาพ 7.1-6 แสดงวาการ
ใหบริการของพิพิธภัณฑทหารเรือ ตอบสนองความตองการของผูบริการเปนอยางดี 
 

ภาพ 7.1-5 รอยละของจำนวนเครือ่งชวยการศึกษาที่ตรงตามความตองการของผูใช 
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 ตัวช้ีวัดท่ี 1.6 จำนวนผลงานการศึกษาวิเคราะหยุทธศาสตรและสงครามทางเรือ 

การศึกษาวิเคราะห
ยุทธศาสตร 

คาเปาหมาย  

งป.64 

ผลลัพธ บรรลุ/ 
ไมบรรลุ 

แนว 

โนม 

หนวย 

ปฏิบัติ งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

จำนวนผลงานฯ ≥ 5 เร่ือง 10 9 16 7  - ศยร.ฯ 

สรุป  ผลลัพธจำนวนผลงานการศึกษาวิเคราะหยุทธศาสตรและสงครามทางเรือ ใน งป.64 มีจำนวน 7 เรื่อง สูงกวา      
คาเปาหมายท่ีกำหนด  (≥ 5 เรื่อง) แตมีแนวโนมลดลง ดังภาพ 7.1-7 แสดงวา ยศ.ทร.สงเสริมและสนบัสนุนใหผลิตผล
งานการศึกษาวิเคราะหยุทธศาสตรและสงครามทางเรือ ใหกับ ทร.และผูท่ีสนใจไดอยางตอเนื่อง 

 
 

 
 
 
 
 

  ตัวช้ีวัดท่ี 1.7 รอยละของจำนวนสถานศึกษาท่ีไดรับการตรวจเยี่ยม มีผลการดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาเปนไปตามกฎกระทรวง และมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตอจำนวนสถานศึกษาท่ีไดรับการตรวจเยี่ยม
ท้ังหมด  

ภาพ 7.1-6 รอยละของจำนวนผูรับบริการดานการประวัติศาสตร/พิพิธภัณฑทหารเรือทีไ่ดรับความรูเพิ่มข้ึน 

ภาพ 7.1-7 จำนวนผลงานการวิเคราะหยุทธศาสตรและสงครามทางเรือ 



หนา   8 
. 

ดานการอนุศาสนาจารย คา 
เปาหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ บรรลุ/ 
ไมบรรลุ 

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัติ งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

รอยละของจำนวนสถานศึกษาท่ี
ไดรับการตรวจเย่ียม มีผลการ
ดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาเปนไปตามกฎกระทรวง 
และมีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

≥ 85 งด 
ตรวจ 
เย่ียม 

100 
(9/9) 

100 
(9/9) 

100 
(7/7) 

 

 + กปภ.ฯ 

สรุป  ผลลัพธรอยละของจำนวนสถานศึกษาท่ีไดรับการตรวจเยี่ยม มีผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
เปนไปตามกฎกระทรวง และมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ใน งป.64 คิดเปนรอยละ 100 สูงกวาคาเปาหมายท่ีกำหนด  
(≥ รอยละ 85) นับวามีแนวโนมท่ีดี เนื่องจากไดรอยละ 100 มาอยางตอเนื่อง ดังภาพ 7.1-8 แสดงวา ยศ.ทร.สงเสริม
พัฒนาใหความรูและควบคุมกำกับติดตามสถานศึกษาท่ีอยูในความรับผิดชอบของ ยศ.ทร. จนมีผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเปนไปตามกฎกระทรวง  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 (2) ตัวช้ีวัดดานการนำยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ  
  ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 รอยละของจำนวนตัวช้ีวัดท่ีสำคัญในแผนปฏิบัติราชการประจำปท่ีบรรลุ ตอจำนวนตัวช้ีวัดท่ี
สำคัญในแผนปฏิบัติราชการประจำปท้ังหมด 

แผนปฏิบัติราชการ คา 
เปาหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ บรรลุ/ 
ไมบรรลุ 

แนว 
โนม 

หนวยรวบ 
รวมขอมูล  งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

รอยละของจำนวนตัวชี้วัดท่ีสำคัญ 
ในแผนปฏิบัติราชการท่ีบรรลุ 

≥ 80 100 
(6/6) 

100 
(6/6) 

100 
(6/6) 

83.33 
(5/6) 

 - หมวด 2ฯ 

สรุป  ผลลัพธรอยละของจำนวนตัวช้ีวัดท่ีสำคัญในแผนปฏิบัติราชการประจำปท่ีบรรลุ ใน งป.64 คิดเปนรอยละ 85.33 
สูงกวาคาเปาหมายท่ีกำหนด (≥ รอยละ 80) แตมีแนวโนมลดลง เนื่องจากยังไมส้ินสุดปงบประมาณ ดังภาพ 7.1-9    
แสดงวา ยศ.ทร.มีการควบคุม กำกับ ติดตาม ใหการดำเนินการเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการประจำป 
ขอเสนอแนะ ใหคณะทำงานยอยหมวด 2  รายงานจำนวนตัวช้ีวัดท่ีสำคัญในแผนปฏิบัติราชการประจำปท่ีบรรลุ เมื่อ
ส้ินสุดปงบประมาณ ในการรายงานครั้งตอไป 

ภาพ 7.1-8 รอยละของจำนวนสถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานตามกฎกระทรวง 
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  ตัวช้ีวัดท่ี 2.2 จำนวนชองทางในการถายทอดแผนปฏิบัติราชการประจำป ไปยังบุคลากรและหนวยท่ีเกี่ยวของ 

การถายทอดแผน คา 
เปาหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ บรรลุ/ 
ไมบรรลุ 

แนว 
โนม 

หนวยรวบ 
รวมขอมูล ไปสูการปฏิบัติ งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

จำนวนชองทางในการถายทอด
แผนปฏิบัติราชการประจำป 

≥ 2 - - - 4  + หมวด 2ฯ 

สรุป  เนื่องจากเปนตัวช้ีวัดใหมใน งป.64 จึงมีขอมูลเฉพาะใน งป.64 เทานั้น ผลลัพธจำนวนชองทางในการถายทอด
แผนปฏิบัติราชการประจำป  ใน งป.64  มีจำนวน 4 ชองทาง สูงกวาคาเปาหมายท่ีกำหนด (≥ 2 ชองทาง) นับวามี
แนวโนมท่ีดี ดังภาพ 7.1-9 แสดงวา ยศ.ทร.มีการประชาสัมพันธและถายทอดแผนปฏิบัติราชการไปสูการปฏิบัติใหกับ
ผูเกี่ยวของหลากหลายชองทาง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพ 7.1-9 รอยละของจำนวนตัวช้ีวัดทีส่ำคัญในแผนปฏิบัติราชการที่บรรล ุ

ภาพ 7.1-10 จำนวนชองทางในการถายทอดแผนปฏิบัติราชการ 
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7.2  ผลลัพธดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  (เช่ือมโยงหลักกับหมวด 3 : ฝวก.ยศ.ทร.) 
     (3) ความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
 ตัวช้ีวัดท่ี 3.1  รอยละของจำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีมีคาเฉล่ียผลประเมินความพึงพอใจจากหนวยรับ
บรรจุในระดับมากข้ึนไป ตอจำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด (หลักสูตร นรจ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.) 
หมายเหตุ : คาเฉล่ียผลประเมินความพึงพอใจระดับมากข้ึนไป หมายถึง คาเฉล่ียผลประเมินความพึงพอใจ ≥ 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

ความพึงพอใจของ คา 
เปาหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ บรรลุ/ 
ไมบรรลุ 

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัติ หนวยรับบรรจุ งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

รอยละของจำนวนผูสำเร็จการ 
ศึกษาท่ีมีคาเฉลี่ยผลประเมิน
ความพึงพอใจจากหนวยรับ
บรรจุ ในระดับมากข้ึนไป 
(หลักสูตร นรจ.) 

≥ 70 90.91 90.49 100 99.97  - รร.ชุมพลฯ 

สรุป  ผลลัพธรอยละของจำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีมีคาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจจากหนวยรับบรรจุในระดับ
มากข้ึนไป ใน งป.64 คิดเปนรอยละ 99.97 สูงกวาคาเปาหมายท่ีกำหนด (≥ รอยละ 70) และมีแนวโนมลดลงเล็กนอย     
ดังภาพ 7.2-1 แสดงวา การจัดการศึกษาของ รร.ชุมพลฯ ทำใหไดผูสำเร็จการศึกษามีคุณภาพตรงตามความตองการของ
หนวยรับบรรจุ  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 ตัวช้ีวัดท่ี 3.2  รอยละของจำนวนผูสำเร็จการฝกอบรมท่ีมีคาเฉล่ียผลประเมินความพึงพอใจจากหนวย
ตนสังกัดในระดับมากข้ึนไป ตอจำนวนผูสำเร็จการฝกอบรมท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด (หลักสูตรพัฒนากำลังพลของ 
ทร.) 
หมายเหตุ  : คาเฉล่ียผลประเมินความพึงพอใจระดับมากข้ึนไป หมายถึง คาเฉล่ียผลประเมินความพึงพอใจ ≥ 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

 

ภาพ 7.2-1 รอยละของจำนวนผูสำเร็จการศึกษาที่มีคาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจ 
จากหนวยรับบรรจุ ในระดับมากข้ึนไป (หลักสูตร นรจ.รร.ชุมพลฯ) 
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ความพึงพอใจของ คา 
เปาหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ บรรลุ/ 
ไมบรรล ุ

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัติ หนวยตนสังกัด งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

-หลักสูตร วทร. ≥ 70 ปรับปรุงระบบ 100 98.18 รอผล   วทร.ฯ 
-หลักสูตร สธ.ทร.  ปรับปรุงระบบ ปรับปรุงระบบ 90.91 97.67   รร.สธ.ทร.ฯ 
-หลักสูตร อส.  ปรับปรุงระบบ 100 97.22 รอผล    
-หลักสูตร นว.  ปรับปรุงระบบ 100 96.43 รอผล   รร.ชต.ฯ 
-หลักสูตร กล.  ไมเปด 95.83 ไมเปด รอผล    
-หลักสูตร ทป.  ปรับปรุงระบบ 95.83 91.31 รอผล    
-หลักสูตร พวช.  ปรับปรุงระบบ 100 ไมเปด ไมเปด    
-หลักสูตร พจน.  98.53 98.52 98.47 98.99   รร.พจ.ฯ 
-หลักสูตร นพจ.  96.61 97.26 97.52 รอผล    
-หลักสูตร กห.พลเรือน  
ต่ำกวาชั้นสัญญาบัตร 

 100 100 100 100   รร.ชุมพลฯ 

-หลักสูตรภาษาของ ศภษ.ฯ 
(พมา) 

 83.33 100 ไมเปด ไมเปด   ศภษ.ฯ 

ภาพรวมทุกหลักสูตร  97.71 98.00 97.63 98.98  +  

สรุป   ใน งป.64 มีขอมูลบางหลักสูตร เนื่องจากยังไมส้ินสุดวงรอบปการศึกษา จึงนำเสนอขอมูลเฉพาะหลักสูตรท่ีมี
ผลลัพธ พบวา ผลลัพธรอยละของจำนวนผูสำเร็จการฝกอบรมท่ีมีคาเฉล่ียผลประเมินความพึงพอใจจากหนวย      
ตนสังกัดในระดับมากข้ึนไป ใน งป.64 ในภาพรวมของทุกหลักสูตรมีคาเฉล่ียผลประเมินความพึงพอใจจากหนวยตน
สังกัดท่ีอยูในระดับดีข้ึนไป คิดเปนรอยละ 98.98 ซึ่งสูงกวาคาเปาหมายท่ีกำหนด (≥ รอยละ 70) และมีแนวโนมสูงข้ึน
เล็กนอย โดยมีรายละเอียดในแตละหลักสูตร ดังภาพ 7.2-2 แสดงวา การจัดการศึกษาในแตละหลักสูตรของ ยศ.ทร.  
ทำใหไดผูสำเร็จการฝกอบรมมีคุณภาพตรงตามความตองการของหนวยตนสังกัด 
ขอเสนอแนะ ให ฝวก.ฯ วทร.ฯ รร.สธ.ทร.ฯ รร.ชต.ฯ และ รร.พจ.ฯ ติดตามและรายงานจำนวนผูสำเร็จการฝกอบรมท่ีมี
คาเฉล่ียผลประเมินความพึงพอใจจากหนวยตนสังกัดในระดับมากข้ึนไป ใหครบทุกหลักสูตร ในการรายงานครั้งตอไป 

 

 

ภาพ 7.2-2 รอยละของจำนวนผูสำเร็จการฝกอบรมที่มีคาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจ 
จากหนวยตนสังกัด ในระดับมากข้ึนไป (หลักสูตรพัฒนากำลังพล) 
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 ตัวช้ีวัดท่ี 3.3 รอยละของจำนวน นรจ.ท่ีมีคาเฉล่ียผลประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการอยูใน
ระดับมากข้ึนไป ตอจำนวน นรจ.ท่ีประเมินท้ังหมด 
หมายเหตุ : คาเฉล่ียผลประเมินความพึงพอใจระดับมากข้ึนไป หมายถึง คาเฉล่ียผลประเมินความพึงพอใจ ≥ 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

ความพึงพอใจตอ คา 
เปาหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ บรรลุ/ 
ไมบรรลุ 

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัติ การจัดการเรียนการสอน งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

รอยละของจำนวน นรจ.ท่ี
ประเมินความพึงพอใจตอการ
จัดการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมากข้ึนไป (หลักสูตร 
นรจ.) 

≥ 70 100 100 100 100  + รร.ชุมพลฯ 

สรุป  ผลลัพธรอยละของจำนวน นรจ.ท่ีมีคาเฉล่ียผลประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับ
มากข้ึนไป ใน งป.64 คิดเปนรอยละ 100 สูงกวาคาเปาหมายท่ีกำหนด (≥ รอยละ 70) และนับวามีแนวโนมสูงข้ึน 
อยางตอเนื่อง เนื่องจากไดผลลัพธรอยละ 100 ทุกป ดังภาพ 7.2-3 แสดงวาการจัดการศึกษาของ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
มีคุณภาพตรงตามความตองการของผูเรียน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ตัวช้ีวัดท่ี 3.4  รอยละของจำนวนผูเขารับการฝกอบรมท่ีมีคาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจตอการ
จัดการเรียนการสอน/การบรรยาย อยูในระดับมากข้ึนไป ตอจำนวนผูเขารับการฝกอบรมท่ีประเมินท้ังหมด (หลักสูตร
พัฒนากำลังพลของ ทร.)  
หมายเหตุ : คาเฉล่ียผลประเมินความพึงพอใจระดับมากข้ึนไป หมายถึง คาเฉล่ียผลประเมินความพึงพอใจ ≥ 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

 

ภาพ 7.2-3 รอยละของจำนวน นรจ.ที่ประเมินความพงึพอใจตอการจัดการเรียนการสอน 
 มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากข้ึนไป (หลักสูตร นรจ.) 
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หลักสูตร คา 
เปาหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ บรรลุ/ 
ไมบรรล ุ

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัติ  งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

-หลักสูตร วทร. ≥ 70 92.00 90.74 84.21 รอผล   วทร.ฯ 
-หลักสูตร สธ.ทร.  84.62 91.21 93.22 รอผล   รร.สธ.ทร.ฯ 
-หลักสูตร อส.  ไมมีผู

ประเมิน 
ไมมีผู

ประเมิน 
92.59 85.45    

-หลักสูตร นว.  80 86.67 89.29 92   รร.ชต.ฯ 
-หลักสูตร กล.  ไมเปด 84 ไมเปด รอผล    
-หลักสูตร ทป.  80.95 85.11 64.86 65.71    
-หลักสูตร พวช.  83.33 86.96 ไมเปด ไมเปด    
-หลักสูตร พจน.  97.29 96.91 97.39 97.67   รร.พจ.ฯ 
-หลักสูตร นพจ.  98.13 95.30 93.97 รอผล    
-หลักสูตร กห.พลเรือน 
ต่ำกวาชั้นสัญญาบัตร 

 100 100 100 100   รร.ชุมพลฯ 

-หลักสูตรภาษาของ ศภษ.ฯ   100 97.03 100 100   ศภษ.ฯ 
ภาพรวมทุกหลักสูตร  96.63 95.18 93.54 94.77  +  

สรุป   ใน งป.64 มีขอมูลบางหลักสูตร เนื่องจากยังไมส้ินสุดวงรอบปการศึกษา จึงนำเสนอขอมูลเฉพาะหลักสูตรท่ีมี
ผลลัพธ ผลลัพธรอยละของจำนวนผูเขารับการฝกอบรมท่ีมีคาเฉล่ียผลประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียน
การสอน/การบรรยาย อยูในระดับมากข้ึนไป ในภาพรวมของทุกหลักสูตร ใน งป.64 คิดเปนรอยละ 94.77 สูงกวา
คาเปาหมายท่ีกำหนด (≥ รอยละ 70) และมีแนวโนมสูงข้ึนเล็กนอย โดยมีรายละเอียดของแตละหลักสูตร ดังภาพ 
7.2-4 แสดงวา การจัดการศึกษาในแตละหลักสูตรของ ยศ.ทร.มีคุณภาพ ตรงตามความตองการของผูเรียน แตอยางไรก็
ตามผลประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรท่ัวไป มีผลลัพธต่ำกวาคาเปาหมาย เปนส่ิงท่ี 
รร.ชต.ฯ จะตองนำไปปรับปรุงแกไขตอไป 
ขอเสนอแนะ  
 1.  ให วทร.ฯ รร.สธ.ทร.ฯ รร.ชต.ฯ รร.พจ.ฯ และ ศภษ.ฯ รายงานจำนวนผูเขารับการฝกอบรมท่ีมีคาเฉล่ียผล
ประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน/การบรรยายอยูในระดับมากข้ึนไป ใหครบทุกหลักสูตร ในการ
รายงานครั้งตอไป 
 2.  รร.ชต.ฯ ควรวิเคราะหผลประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรท่ัวไป ท่ีมี
ผลลัพธต่ำกวาคาเปาหมาย เพื่อหาแนวทาง/มาตรการปรับปรุงแกไขตอไป 

 

 
 
 

ภาพ 7.2-4 รอยละของจำนวนผูเขารับการฝกอบรมทีป่ระเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน/การบรรยาย  
อยูในระดับมากข้ึนไป (หลักสูตรพัฒนากำลังพลของ ทร.) 
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 ตัวช้ีวัดท่ี 3.5  รอยละของจำนวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการสงกำลังบำรุงสายเครื่องชวย
การศึกษา มีคาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป ตอจำนวนผูท่ีประเมินท้ังหมด 
หมายเหตุ : คาเฉล่ียผลประเมินความพึงพอใจระดับมากข้ึนไป หมายถึง คาเฉล่ียผลประเมินความพึงพอใจ ≥ 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

ความพึงพอใจตอการใหบริการ คา 
เปาหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ บรรลุ/ 
ไมบรรลุ 

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฎิบัติ  งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

รอยละของจำนวนผูตอบแบบประเมิน
ความพึงพอใจท่ีมีตอการสงกำลังบำรุง
สายเคร่ืองชวยการศึกษา มีคาเฉลี่ยผล
ประเมินความพึงพอใจ 
ในระดับมากข้ึนไป 

≥ 70 100 100 75.65 85.53  + 
 

กบศ.ฯ 

สรุป  ผลลัพธรอยละของจำนวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการสงกำลังบำรุงสายเคร่ืองชวย
การศึกษา มีคาเฉล่ียผลประเมินความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป ใน งป.64  คิดเปนรอยละ 85.53 สูงกวา       
คาเปาหมายท่ีกำหนด (≥ รอยละ 70) และมีแนวโนมสูงข้ึน ดังภาพ 7.2-5  แสดงวา การบริการสงกำลังบำรุงสาย
เครื่องชวยการศึกษาของ ยศ.ทร. ตรงตามความตองการของผูบริการ 

 

 

 

 ตัวช้ีวัดท่ี 3.6  รอยละของจำนวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการในการจัดอบรม
ศีลธรรม มีคาเฉล่ียผลประเมินความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป ตอจำนวนผูท่ีประเมินท้ังหมด 
หมายเหตุ : คาเฉล่ียผลประเมินความพึงพอใจระดับมากข้ึนไป หมายถึง คาเฉล่ียผลประเมินความพึงพอใจ ≥ 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

ความพึงพอใจตอการใหบริการ คา 
เปาหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ บรรลุ/ 
ไมบรรลุ 

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัติ  งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

รอยละของจำนวนผูตอบแบบประเมิน
ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการในการ
จัดอบรมศีลธรรม มีคาเฉล่ียผลประเมิน
ความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป 

≥ 70 94 87.50 90 91  + กอศ.ฯ 

ภาพ 7.2-5 รอยละของจำนวนผูประเมินความพึงพอใจที่มีตอการสงกำลังบำรุงสายเครื่องชวยการศึกษา 
 มีคาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป 
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สรุป  ผลลัพธรอยละของจำนวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการในการจัดอบรมศีลธรรม           
มีคาเฉล่ียผลประเมินความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป ใน งป.64 คิดเปนรอยละ 91 สูงกวาคาเปาหมายท่ีกำหนด       
(≥ รอยละ 70) และมีแนวโนมสูงข้ึนเล็กนอย ดังภาพ 7.2-6  แสดงวา การใหบริการในการจัดอบรมศีลธรรมของ 
ยศ.ทร. ตรงตามความตองการของผูบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 ตัวช้ีวัดท่ี 3.7 รอยละของจำนวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการของพิพิธภัณฑ
ทหารเรือ มีคาเฉล่ียผลประเมินความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป ตอจำนวนผูท่ีประเมินท้ังหมด 
หมายเหตุ : คาเฉล่ียผลประเมินความพึงพอใจระดับมากข้ึนไป หมายถึง คาเฉล่ียผลประเมินความพึงพอใจ ≥ 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

ความพึงพอใจตอการใหบริการ คา 
เปาหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ บรรลุ/ 
ไมบรรลุ 

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัติ  งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

รอยละของจำนวนผูตอบแบบประเมิน 
ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการของ
พิพิธภัณฑทหารเรือ มีคาเฉล่ียผลประเมิน
ความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป 

≥ 70 98.48 99.04 95.62 94.74  - กปศ.ฯ 

สรุป  ผลลัพธรอยละของจำนวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการของพิพิธภัณฑทหารเรือ            
มีคาเฉล่ียผลประเมินความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป ใน งป.64 คิดเปนรอยละ 94.74 สูงกวาคาเปาหมาย          
ท่ีกำหนด (≥ รอยละ 70) แตมีแนวโนมลดลงเล็กนอย ดังภาพ 7.2-7 แสดงวา การใหบริการพิพิธภัณฑทหารเรือของ 
ยศ.ทร. ตรงตามความตองการของผูบริการ 
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ปงบประมาณ

3.6 รอยละของจํานวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอ
การใหบริการอบรมศีลธรรมในระดับมากข้ึนไป

เปาหมาย ≥ รอยละ 70

ภาพ 7.2-6 รอยละของจำนวนผูประเมินความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการในการจัดอบรมศีลธรรม 
มีคาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป 
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 ตัวช้ีวัดท่ี 3.8 รอยละของจำนวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการศึกษาวิเคราะหยุทธศาสตรฯ      
มีคาเฉล่ียผลประเมินความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป ตอจำนวนผูท่ีประเมินท้ังหมด 
หมายเหตุ : คาเฉล่ียผลประเมินความพึงพอใจระดับมากข้ึนไป หมายถึง คาเฉล่ียผลประเมินความพึงพอใจ ≥ 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

ความพึงพอใจตอการใหบริการ คา 
เปาหมาย 

งป.64 

ผลลพัธ บรรลุ/ 
ไมบรรลุ 

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัติ  งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

รอยละของจำนวนผูตอบแบบประเมินความ 
พึงพอใจท่ีมีตอการศึกษาวิเคราะหยุทธศาสตรฯ 
มีคาเฉล่ียผลประเมินความพึงพอใจในระดับ
มากข้ึนไป 

≥ 70 100 100 100 100  + ศยร.ฯ 

สรุป  ผลลัพธรอยละของจำนวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการศึกษาวิเคราะหยุทธศาสตรฯ           
มีคาเฉล่ียผลประเมินความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป  ใน งป.64 คิดเปนรอยละ 100 สูงกวาคาเปาหมายท่ีกำหนด   
(≥ รอยละ 70) นับวามีแนวโนมสูงข้ึน เนื่องจากไดผลลัพธรอยละ 100 ทุกป ดังภาพ 7.2-8  แสดงวา ผลของการศึกษา
วิเคราะหยุทธศาสตรฯ ของ ยศ.ทร. สามารถนำไปใชประโยชนตรงตามความตองการของผูบริการ 

 

 ภาพ 7.2-8 รอยละของจำนวนผูประเมินความพึงพอใจที่มีตอการศึกษาวิเคราะหยทุธศาสตรฯ  
มีคาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป 

ภาพ 7.2-7 รอยละของจำนวนผูประเมินความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการของพิพิธภัณฑทหารเรือ  
มีคาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป 
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 ตัวช้ีวัดท่ี 3.9 รอยละของจำนวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการของกองประกัน
คุณภาพการศึกษา มีคาเฉล่ียผลประเมินความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป ตอจำนวนผูท่ีประเมินท้ังหมด 
หมายเหตุ : คาเฉล่ียผลประเมินความพึงพอใจระดับมากข้ึนไป หมายถึง คาเฉล่ียผลประเมินความพึงพอใจ ≥ 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

ความพึงพอใจตอการใหบริการ คา 
เปาหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ บรรลุ/ 
ไมบรรลุ 

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัติ  งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

รอยละของจำนวนผูตอบแบบ
ประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการ
ใหบริการของกองประกันคุณภาพ
การศึกษา มีคาเฉล่ียผลประเมิน
ความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป 

≥ 70 98.48 99.04 95.73 97.83  + กปภ.ฯ 

สรุป  ผลลัพธรอยละของจำนวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการของกองประกันคุณภาพ
การศึกษา มีคาเฉล่ียผลประเมินความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป ใน งป.64 คิดเปนรอยละ 97.83 สูงกวาคาเปาหมาย
ท่ีกำหนด (≥ รอยละ 70) และมีแนวโนมสูงข้ึน ดังภาพ 7.2-9 แสดงวา ผลของการใหบริการดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของ ยศ.ทร. ตอบสนองความตองการของสถานศึกษา  
 

 

 

 

     (4) ตัวช้ีวัดดานการใหความสำคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
  ตัวช้ีวัดท่ี 4.1 จำนวนครั้งในการใหความรูและการวิเคราะหทบทวนกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  

การใหความสำคัญกับ คา 
เปาหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ บรรลุ/ 
ไมบรรลุ 

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัติ ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

จำนวนครั้งในการใหความรูและการ
วิเคราะหทบทวนกลุมผูรับบริการและ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

≥ 1 คร้ัง - - - 2  + หมวด 3ฯ 

ภาพ 7.2-9 รอยละของจำนวนผูประเมินความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการของกองประกันคุณภาพการศึกษา  
มีคาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป 
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สรุป  ผลลัพธจำนวนครั้งในการใหความรูและการวิเคราะหทบทวนกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  ใน งป.64 
มีจำนวน 2 ครั้ง  สูงกวาคาเปาหมายท่ีกำหนด (≥ 1 ครั้ง) ถือวามีแนวโนมท่ีดี เนื่องจากเปนการดำเนินการครั้งแรก      
ดังภาพ 7.2-10  แสดงวา มีการใหความรูแกผูเกี่ยวของ  
 

 
 
 
 
 

  ตัวช้ีวัดท่ี 4.2 รอยละของจำนวนขอรองเรียนท่ีมีการจัดการแลวเสร็จ ตอจำนวนขอรองเรียนท้ังหมดท่ีอยู
ในอำนาจของ ยศ.ทร. 

การใหความสำคัญกับ คา 
เปาหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ บรรลุ/ 
ไมบรรลุ 

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัติ ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

รอยละของจำนวนขอรองเรียนท่ีมีการ
จัดการแลวเสร็จ 

≥ 70 - 100 
(1/1) 

75 
(3/4) 

100 
(2/2) 

 + กธก.ฯ 

สรุป   ผลลัพธรอยละของจำนวนขอรองเรียนท่ีมีการจัดการแลวเสร็จ  ใน งป.64 คิดเปนรอยละ 100 สูงกวา          
คาเปาหมายท่ีกำหนด (≥ รอยละ 70)  และมีแนวโนมสูงข้ึน ดังภาพ 7.2-11 แสดงวา ยศ.ทร. ตระหนักและใหความสำคัญ
กับการจัดการขอรองเรียนของผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย  
 

 
 
 

ภาพ 7.2-10 จำนวนครั้งในการใหความรูและการวเิคราะหทบทวนกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

ภาพ 7.2-11 รอยละของจำนวนขอรองเรียนที่มีการจัดการแลวเสร็จ 
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  ตัวช้ีวัดท่ี 4.3 รอยละของจำนวนขอรองเรียนท่ีมีการจัดการเกี่ยวกับการคัดเลือกเขาเปน นรจ. ตอ
จำนวนขอรองเรียนท้ังหมดเกี่ยวกับการคัดเลือกเขาเปน นรจ.  

การใหความสำคัญกับ คา 
เปาหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ บรรลุ/ 
ไมบรรลุ 

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัติ ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

รอยละของจำนวนขอรองเรียนท่ีมีการ
จัดการเกี่ยวกับการคัดเลือกเขาเปน 

≥ 50 - - - ไมมีขอ
รองเรียน 

 + กธก.ฯ 

สรุป   ผลลัพธรอยละของจำนวนขอรองเรียนท่ีมีการจัดการเกี่ยวกับการคัดเลือกเขาเปน นรจ. ใน งป.64 ไมมีขอ
รองเรียนเก่ียวกับการคัดเลือกเขาเปน นรจ. นับวามีแนวโนมท่ีดี  ดังภาพ 7.2-12 แสดงวา ยศ.ทร.ดำเนินการดวยความ
เรียบรอย โปรงใส ยุติธรรม  
 

 
 
 
 
  ตัวช้ีวัดท่ี 4.4 รอยละของจำนวนหนวยใน ยศ.ทร. ท่ีนำขอเสนอแนะนำมาปรับปรุงแกไข ตอจำนวน
หนวยท้ังหมดใน ยศ.ทร.ท่ีไดรับขอเสนอแนะใหปรับปรุงแกไข 

การใหความสำคัญกับ คา 
เปาหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ บรรลุ/ 
ไมบรรลุ 

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัติ ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

รอยละของจำนวนหนวยใน ยศ.ทร.  
ท่ีนำขอเสนอแนะนำมาปรับปรุงแกไข 

≥ 50 - - 100 100  + หมวด 3ฯ 

สรุป   ผลลัพธรอยละของจำนวนหนวยใน ยศ.ทร. ท่ีนำขอเสนอแนะนำมาปรับปรุงแกไข ใน งป.64 คิดเปนรอยละ 100 
สูงกวาคาเปาหมายท่ีกำหนด (≥ รอยละ 50) นับวามีแนวโนมท่ีดี  เนื่องจากไดผลลัพธรอยละ 100 ดังภาพ 7.2-13  
แสดงวา ยศ.ทร. ตระหนักและใหความสำคัญกับขอเสนอแนะของผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย และผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ 
ขอเสนอแนะ  ใหแตละหนวยสำรวจและบันทึกขอมูลทุกครั้งท่ีมีการปรับปรุงแกไขการทำงาน จากขอเสนอแนะตาง ๆ  
(โดยระบุส่ิงท่ีปรับปรุง มาจากขอเสนอแนะเรื่องใด/ของใคร) แลวรายงานในครั้งตอไป 

ภาพ 7.2-12 รอยละของจำนวนขอรองเรียนที่มีการจัดการเก่ียวกับการคัดเลือกเขาเปน นรจ. 
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  ตัวช้ีวัดท่ี 4.5 จำนวนเครือขายท่ีใหความรวมมือสนับสนุนการแนะแนวการศึกษาคัดเลือกเขาเปน นรจ.  

การใหความสำคัญกับ คา 
เปาหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ บรรลุ/ 
ไมบรรลุ 

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัติ ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

จำนวนเครือขายท่ีใหความรวมมือ
สนับสนุนการแนะแนวการศึกษา 
คัดเลือกเขาเปน นรจ.  

≥ 3 - - - 5  + หมวด 3ฯ 

สรุป   ผลลัพธจำนวนเครือขายท่ีใหความรวมมือสนับสนุนการแนะแนวการศึกษาคัดเลือกเขาเปน นรจ. ใน งป.64        
มีจำนวน 5 เครือขาย สูงกวาคาเปาหมายท่ีกำหนด (≥ 3 เครือขาย) นับวามีแนวโนมท่ีดี เนื่องจากเปนการดำเนินการ  
ครั้งแรก ดังภาพ 7.2-14  แสดงวา ยศ.ทร. ตระหนักและใหความสำคัญกับผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย และผูท่ีมีสวน
เกี่ยวของ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 7.2-13 รอยละของจำนวนหนวยใน ยศ.ทร. ที่นำขอเสนอแนะนำมาปรับปรุง 

ภาพ 7.2-14 จำนวนเครือขายที่ใหความรวมมือสนับสนุนการแนะแนวการศึกษาคัดเลือกเขาเปน นรจ.  
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 7.3 การบรรลุผลลัพธตามตัวช้ีวัดดานการพัฒนาบุคลากร (เช่ือมโยงหลักกับหมวด 5 : กธก.ยศ.ทร.) 

     (5) ตัวช้ีวัดดานขีดความสามารถและอัตรากำลังของบุคลากร 
 ตัวช้ีวัดท่ี 5.1  รอยละของจำนวนกำลังพลท่ีไดรับการบรรจุจำแนกตามกลุมช้ันยศ ตอจำนวนอัตรากำลังพล
ท้ังหมด 

กลุมชั้นยศ คา 
เปาหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ บรรลุ/ 
ไมบรรลุ 

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัติ  งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

พล.ร.ท.  100 100 100 100   กธก.ฯ 

พล.ร.ต.  100 100 100 100    

น.อ.พิเศษ  100 105.71 105.71 111.43    

น.อ.  81.32 97.40 125.40 108.57    

น.ท.  83.58 113.51 121.36 102.88    

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.พิเศษ  80.08 94.68 80.00 91.67    

พ.จ.อ.  36.16 66.01 100.82 96.71    

จ.ต.-จ.อ.  10.39 560.39 109.13 100    

ลูกจาง/พนักงานราชการ  44.19 32.31 44.87 31.44    

พลทหาร  52.38 122.22 439.61 214.79    

รวม ≥ 60 52.38 122.22 118.28 111.67  -  

สรุป  ผลลัพธรอยละของจำนวนกำลังพลท่ีไดรับการบรรจุจำแนกตามกลุมช้ันยศ ใน งป.64 คิดเปนรอยละ 111.67    
สูงกวาคาเปาหมายท่ีกำหนด (≥ รอยละ 60) และมีแนวโนมลดลงเล็กนอย ดังภาพ 7.3-1 จากขอมูลแสดงวา        
การบรรจุกำลังพลของ ยศ.ทร.เปนตามท่ี ทร.กำหนด แตเมื่อพิจารณาในแตละช้ันยศจะเห็นวาสวนใหญมีกำลังพล 
เกินอัตราท่ีกำหนด  ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของ ยศ.ทร. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพ 7.3-1 รอยละของจำนวนกำลังพลทีไ่ดรับการบรรจุจำแนกตามกลุมช้ันยศ 
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 ตัวช้ีวัดท่ี 5.2 รอยละของจำนวนกำลังพลท่ีไดรับการบรรจุจำแนกตามจำพวกงาน (สายวิทยาการของ 
ยศ.ทร.) ตอจำนวนอัตรากำลังพลสายวิทยาการของ ยศ.ทร.) ท้ังหมด 

กลุมสายวิทยาการ คา 
เปาหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ บรรลุ/ 
ไมบรรลุ 

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัติ  งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

น.อ.พิเศษ  33.33 33.33 66.67 383.33   กธก.ฯ 

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 ≥ 60 100 100 106.10 108.07  +  

สรุป  ผลลัพธรอยละของจำนวนกำลังพลท่ีไดรับการบรรจุจำแนกตามสายวิทยาการ ใน งป.64 คิดเปนรอยละ 
108.07 สูงกวาคาเปาหมายท่ีกำหนด (≥ รอยละ 60) และมีแนวโนมสูงข้ึนเล็กนอย ดังภาพ 7.3-2 จากขอมลูแสดงวา 
การบรรจุกำลังพลของ ยศ.ทร.เปนตามท่ี ทร.กำหนด  แตเมื่อพิจารณาในแตละช้ันยศจะเห็นวาสวนใหญมีกำลังพล
เกินอัตราท่ีกำหนด ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของ ยศ.ทร.     

 

 

 

 
 

 

 

 ตัวช้ีวัดท่ี 5.3  รอยละของจำนวนกำลังพลของ ยศ.ทร. (น.สัญญาบัตร) ท่ีสอบภาษาอังกฤษผานเกณฑ 
CEFR ตามนโยบายของ ผบ.ทร. ตอจำนวนกำลังพลของ ยศ.ทร. (น.สัญญาบัตร) ท่ีเขาสอบท้ังหมด   

 ตัวช้ีวัดท่ี 5.4  รอยละของจำนวนกำลังพลของ ยศ.ทร. (น.ประทวน) ท่ีสอบภาษาอังกฤษผานเกณฑ 
CEFR ตามนโยบายของ ผบ.ทร. ตอจำนวนกำลังพลของ ยศ.ทร. (น.ประทวน) ท่ีเขาสอบท้ังหมด   

 

 

ภาพ 7.3-2 รอยละของจำนวนกำลังพลทีไ่ดรับการบรรจุจำแนกตามกลุมสายวิทยาการ 
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ผลสอบ CEFR คา 
เปาหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ บรรลุ/ 
ไมบรรลุ 

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัติ  งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

รอยละของจำนวนนายทหาร
สัญญาบัตร ท่ีสอบภาษาอังกฤษ
ผานเกณฑ CEFR 

≥ 50 - - - 87.88  + กธก.ฯ 

รอยละของจำนวนนายทหาร
ประทวน ท่ีสอบภาษาอังกฤษ
ผานเกณฑ CEFR 

≥ 50 - - - 100  + กธก.ฯ 

สรุป  ผลลัพธรอยละของจำนวนกำลังพลของ ยศ.ทร. ท่ีสอบภาษาอังกฤษผานเกณฑ CEFR (น.สัญญาบัตร ≥ A2 
และ น.ประทวน ≥ A1) ใน งป.64 คิดเปนรอยละ 87.88 และ 100 ตามลำดับ ซึ่งสูงกวาคาเปาหมายท่ีกำหนด     
(≥ รอยละ 50) ท้ังสองกลุม นับวามีแนวโนมท่ีดี เนื่องจากเปนการดำเนินการในครั้งแรก ดังภาพ 7.3-3  แสดงวา 
ยศ.ทร.ตระหนักและใหความสำคัญกับทักษะการพัฒนาภาษาอังกฤษ  

 
 

 

 ตัวช้ีวัดท่ี 5.5  จำนวนกิจกรรมท่ีมีกำลังพลของ ยศ.ทร.ท่ีไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการ/คณะทำงานหรือ
เขารวมกิจกรรมกับเครือขายภายนอกในระดับชาติ/นานาชาติ 

กิจกรรมรวมกับ คา 
เปาหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ บรรลุ/ 
ไมบรรลุ 

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัติ เครือขายภายนอก งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

จำนวนกิจกรรมท่ีมีกำลังพล
ของ ยศ.ทร.ท่ีไดรับการแตงต้ัง
เปนกรรมการ/คณะทำงานหรือ
เขารวมกิจกรรมกับเครือขาย
ภายนอกในระดับชาติ/
นานาชาติ 

≥ 3  
กิจกรรม 

3 4 8 17  + ฝวก.ฯ 

สรุป  ผลลัพธจำนวนกิจกรรมท่ีมีบุคลากรเขารวมกิจกรรมกับเครือขายภายนอกในระดับชาติ/นานาชาติ ใน งป.64         
มีจำนวน 17 กิจกรรม สูงกวาคาเปาหมายท่ีกำหนด (≥ 3 กิจกรรม) และมีแนวโนมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง ดังภาพ 7.3-.4 

ภาพ 7.3-3 รอยละของจำนวนกำลังพลของ ยศ.ทร.ที่สอบภาษาอังกฤษผานเกณฑ CEFR 
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แสดงวา ยศ.ทร.มีบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ มีศักยภาพสูง สามารถเขารวมกิจกรรมกับเครือขายภายนอกใน
ระดับชาติ/นานาชาติ เพื่อแลกเปล่ียนองคความรูและประสบการณ แลวนำกลับมาประยุกตใชในหนวยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 (6) ตัวช้ีวัดดานบรรยายกาศการทำงาน 
 ตัวช้ีวัดท่ี 6.1 จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม 5 ส.  

สงเสริมบรรยายกาศ คา 
เปาหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ บรรลุ/ 
ไมบรรลุ 

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัติ การทำงาน งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

จำนวนคร้ังในการจัดกจิกรรม 
5 ส. 

≥ 2 คร้ัง 1 1 1 2  + กธก.ฯ 

สรุป  ผลลัพธจำนวนจำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม 5 ส. ใน งป. 64 มีจำนวน 2 ครั้ง ไดตามคาเปาหมายท่ีกำหนด         
(≥ 2 ครั้ง) และมีแนวโนมสูงข้ึน ดังภาพ 7.3-6 แสดงวา ยศ.ทร.ใหความสำคัญในการจัดบรรยากาศใหเอื้อตอการ
ปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพ 7.3-6 จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม 5 ส. 

ภาพ 7.3-4 รอยละของจำนวนกิจกรรมที่มีบุคลากรเขารวมกิจกรรมกับเครือขายภายนอกในระดับชาติ/นานาชาติ 
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 ตัวช้ีวัดท่ี 6.2 รอยละของจำนวนผูท่ีไดรับการสงเคราะห ตอจำนวนผูขอรับการสงเคราะหท้ังหมด 

สงเสริมสวัสดิการ คา 
เปาหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ บรรลุ/ 
ไมบรรลุ 

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัติ  งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

รอยละของจำนวนผูท่ีไดรับการ
สงเคราะห 

≥ 90 100 100 50.50 100  + 
 

กธก.ฯ 

สรุป  ผลลัพธรอยละของจำนวนผูไดรับการสงเคราะห (กูยืมเงิน ฌาปนกิจสงเคราะห และทุนการศึกษา) ใน งป.64    
คิดเปนรอยละ 100 สูงกวาคาเปาหมายท่ีกำหนด (≥ รอยละ 90) และมีแนวโนมสูงข้ึน ดังภาพ 7.3-7 แสดงวา ยศ.ทร.
ใหความสำคัญในการชวยเหลือดานสวัสดิการแกกำลังพล  

 

 

 

      (7) ตัวช้ีวัดดานการทำใหบุคลากรมีความผูกพัน 
 ตัวช้ีวัดท่ี 7.1 จำนวนผูขอยายออกนอกหนวย 

ความผูกพัน คา 
เปาหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ บรรลุ/ 
ไมบรรลุ 

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัติ  งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

จำนวนผูขอยายออกนอก
หนวย 

≤ 10 65 85 46 80  - กธก.ฯ 

สรุป  ผลลัพธจำนวนผูขอยายออกนอกหนวย ใน งป.64 มีจำนวน 80 นาย เกินกวาคาเปาหมายท่ีกำหนด (≤ 10)         
ซึ่งเปนแนวโนมท่ีลดลง ดังภาพ 7.3-8   

 

 

 

 

 

 

ภาพ 7.3-7 รอยละของจำนวนผูทีไ่ดรับการสงเคราะห 

ภาพ 7.3-8  จำนวนผูขอยายออกนอกหนวย 
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 ตัวช้ีวัดท่ี 7.2 จำนวนผูขอยายเขาหนวย 

ความผูกพัน คา 
เปาหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ บรรลุ/ 
ไมบรรลุ 

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัติ  งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

จำนวนผูขอยายเขาหนวย ≥  10 21 162 106 129  + กธก.ฯ 

สรุป  ผลลัพธจำนวนผูขอยายเขาหนวย ใน งป.64 มีจำนวน 129 นาย สูงกวาคาเปาหมายท่ีกำหนด (≥ 10)  และมี
แนวโนมสูงข้ึน ดังภาพ 7.3-9  แสดงวา กำลังพลของ ยศ.ทร. เริ่มมีความผูกพันกับหนวย จนทำใหปริมาณการขอยาย
เขามีจำนวนเพิ่มข้ึน  

 

 
 

 ตัวช้ีวัดท่ี 7.3 จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมท่ีสรางความผูกพัน/เสริมสรางขวัญและกำลังใจ 

ความผูกพัน คา 
เปาหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ บรรลุ/ 
ไมบรรลุ 

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัติ  งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

จำนวนคร้ังในการจัดกจิกรรม
ท่ีสรางความผูกพัน/เสริมสราง
ขวัญและกำลังใจ 

≥  3 คร้ัง - 3 3 5  + กธก.ฯ 

สรุป  ผลลัพธจำนวนผูขอยายเขาหนวย ใน งป.64 มีจำนวน 5 ครั้ง สูงกวาคาเปาหมายท่ีกำหนด (≥ 3 ครั้ง) และ       
มีแนวโนมสูงข้ึน ดังภาพ 7.3-10 แสดงวา ยศ.ทร.จัดกิจกรรมท่ีเสริมสรางขวัญและกำลังใจใหกับกำลังพล ภายใต
งบประมาณท่ีมีจำนวนจำกัดและสถานการณโรคระบาดโควิด-19 

 
ภาพ 7.3-10  จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมที่สรางความผูกพัน/เสริมสรางขวัญและกำลังใจ 

ภาพ 7.3-9  จำนวนผูขอยายเขาหนวย 
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      (8) ตัวช้ีวัดดานการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาผูนำของสวนราชการ 
 ตัวช้ีวัดท่ี 8.1 รอยละของจำนวนบุคลากรหลักท่ีไดรับการอบรม/พัฒนาตรงตามหนาท่ี ตอจำนวน
บุคลากรหลักท้ังหมด 

กลุมบุคลากรหลัก คา 
เปาหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ บรรลุ/ 
ไมบรรลุ 

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัติ  งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

-ครู รร.ชุมพลฯ ≥ 50 98.32 100 100 100   รร.ชุมพลฯ 

-อาจารย ฝวก.ฯ  100 100 100 100   ฝวก.ฯ 

-อาจารย ศภษ.ฯ  91.67 91.67 63.64 70   ศภษ.ฯ 

-อนุศาสนาจารย  50 50 41.67 0   กอศ.ฯ 

-นักวิจัย ศยร.ฯ  100 100 0 83.33   ศยร.ฯ 

-ขาราชการสาย
ประวัติศาสตร 

 100 28 0 0   กปศ.ฯ 

-ขาราชการ กปภ.ฯ  100 100 100 100   กปภ.ฯ 

รวมท้ังหมด  96.73 89.50 96.73 85.34  -  

สรุป  ผลลัพธรอยละของจำนวนบุคลากรหลักท่ีไดรับการอบรม/พัฒนาตรงตามหนาท่ี  ใน งป.64 คิดเปนรอยละ 
85.34 สูงกวาคาเปาหมายท่ีกำหนด (≥ รอยละ 50) แตมีแนวโนมลดลง ดังภาพ 7.3-11 แสดงวา ยศ.ทร.สนับสนุน
และสงเสริมบุคลากรหลักไดรับการพัฒนา ถึงแมวาจะมีสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ทำใหบางหนวย
ไมสามารถจัดการอบรม/พัฒนาบุคลากรไดตามแผนท่ีกำหนด  
ขอเสนอแนะ ให ศยร.ฯ ศภษ.ฯ กอศ.ฯ และ กปศ.ฯ จัดกิจกรรมตามสถานการณ และสำรวจกำลังพลท่ีไดรับการ
พัฒนา/อบรมเพิ่มเติม (ถามี) และรายงานในครั้งตอไป 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 7.3-11  รอยละของจำนวนบุคลากรหลักที่ไดรับการอบรม/พัฒนาตรงตามหนาที ่
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 ตัวช้ีวัดท่ี 8.2 จำนวนครั้งในการจัดอบรม/ฝกซอม/บรรยายใหความรูกำลังพลของ ยศ.ทร.  

การพัฒนากำลังพล คา 
เปาหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ บรรลุ/ 
ไมบรรลุ 

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัติ  งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

จำนวนคร้ังในการจัดอบรม/
ฝกซอม/บรรยายใหความรู
กำลังพลของ ยศ.ทร.  

≥  3 คร้ัง  - - 19  + กธก.ฯ 

สรุป  ผลลัพธจำนวนครั้งในการจัดอบรม/ฝกซอม/บรรยายใหความรูกำลังพลของ ยศ.ทร. ใน งป.64 มีจำนวน 19 ครั้ง 
สูงกวาคาเปาหมายท่ีกำหนด (≥ 3 ครั้ง) นับวามีแนวโนมท่ีดี เนื่องจากเปนตัวช้ีวัดใหม ดังภาพ 7.3-12 แสดงวา ยศ.ทร. 
มุงมั่นท่ีจะพัฒนาใหกำลังพลมีความรู ความสามารถ มีทักษะท่ีหลากหลาย   

 

 

 

 ตัวช้ีวัดท่ี 8.3 รอยละของจำนวนกำลังพลของ ยศ.ทร.ท่ีเขารับการทดสอบสมรรถภาพรางกายประจำป 
ตอจำนวนกำลังพลท้ังหมดของ ยศ.ทร.  

การพัฒนากำลังพล คา 
เปาหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ บรรลุ/ 
ไมบรรลุ 

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัติ  งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

รอยละของจำนวนกำลังพล
ของ ยศ.ทร.ท่ีเขารับการ
ทดสอบสมรรถภาพรางกาย
ประจำป 

≥  75 - 93.03 99.86 เลื่อนจัด
กิจกรรม 

ไมมีกำหนด 

 - กธก.ฯ 

สรุป  ใน งป.64 ยังไมไดดำเนินการ เนื่องการแพรระบาดของโรคระบาดโควิด-19  ทำใหเล่ือนจัดกิจกรรมไมมีกำหนด 
ไมไดตามคาเปาหมายท่ีกำหนด (≥ รอยละ 75)  ถือวามีแนวโนมลดลง ดังภาพ 7.3-13   
ขอเสนอแนะ  กธก.ฯ พิจารณาจัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพรางกายประจำป  ตามสถานการณ และรายงานจำนวน
กำลังพลของ ยศ.ทร.ท่ีเขารับการทดสอบสมรรถภาพรางกายประจำป (ถาสามารถจัดกิจกรรมได) ในการรายงานครั้ง     
ตอไป 

ภาพ 7.3-12  จำนวนครั้งในการจัดอบรม/ฝกซอม/บรรยายใหความรูกำลังพล 
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 ตัวช้ีวัดท่ี 8.4 รอยละของจำนวนกำลังพลของ ยศ.ทร.ท่ีเขารับการตรวจสุขภาพรางกายประจำป ตอ
จำนวนกำลังพลท้ังหมดของ ยศ.ทร.  

การพัฒนากำลังพล คา 
เปาหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ บรรลุ/ 
ไมบรรลุ 

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัติ  งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

รอยละของจำนวนกำลังพล
ของ ยศ.ทร.ท่ีเขารับการตรวจ
สุขภาพรางกายประจำป 

≥ 60 - - - 31.57  - กธก.ฯ 

สรุป   ผลลัพธรอยละของจำนวนกำลังพลของ ยศ.ทร.ท่ีเขารับการตรวจสุขภาพรางกายประจำป ใน งป.64 คิดเปน   
รอยละ 31.57 ต่ำกวาคาเปาหมายท่ีกำหนด (≥ รอยละ 60) ดังภาพ 7.3-14  เนื่องจากใน งป.64 รพ.ทหารเรือกรุงเทพ 
งดจัดกิจกรรมเคล่ือนท่ีในการตรวจสุขภาพประจำป ประกอบกับยังไมส้ินสุดปงบประมาณ เปนส่ิงท่ี ยศ.ทร.ตอง
ดำเนินการกวดขันใหกำลังพลเขารับการตรวจสุขภาพประจำป  
ขอเสนอแนะ  กธก.ฯ กำกับ ติดตาม และสำรวจกำลังพลท่ีเขารับการตรวจสุขภาพรางกายประจำป และรายงานผลใน
ครั้งตอไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 7.3-13  รอยละของจำนวนกำลังพลของ ยศ.ทร.ที่เขารับการทดสอบสมรรถภาพรางกาย

  

ภาพ 7.3-14  รอยละของจำนวนกำลังพลของ ยศ.ทร.ที่เขารับการตรวจสุขภาพรางกายประจำป 
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  ตัวช้ีวัดท่ี 8.5 รอยละของจำนวนกำลังพลของ ยศ.ทร.ท่ีสอบเล่ือนฐานะได ตอจำนวนกำลังพลของ ยศ.ทร.
ท่ีเขาสอบท้ังหมด 

การสอบเลื่อนฐานะ คา 
เปาหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ บรรลุ/ 
ไมบรรลุ 

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัติ  งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

รอยละของจำนวนกำลังพล 
ท่ีสอบเลื่อนฐานะได 

≥ 10 26.58 25.40 25.00 รอผล  - กธก.ฯ 

สรุป  ใน งป.64 อยูระหวางรอผล  ผลลัพธรอยละของจำนวนบุคลากรของ ยศ.ทร.ท่ีสอบเล่ือนฐานะได ใน งป.63      
คิดเปนรอยละ 25 สูงกวาคาเปาหมายท่ีกำหนด (≥ รอยละ 10) แตมีแนวโนมลดลงเล็กนอย ดังภาพ 7.3-15 แสดงวา 
ยศ.ทร.เปดโอกาสใหบุคลากรไดกาวหนาข้ึนสูงตำแหนงท่ีสูงข้ึน  

 

 

 

 ตัวช้ีวัดท่ี 8.6 จำนวนผลงาน/บทความ/งานวิจัย/นวัตกรรมของครู/อาจารย/นักวิจัย 

กลุมเจาของผลงาน คา 
เปาหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ บรรลุ/ 
ไมบรรลุ 

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัติ  งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

-ผลงานของอาจารย ฝวก.ฯ ≥ 12 1 19 5 4   วทร.ฯ 

-ผลงานของนักวิจัย ศยร.ฯ เร่ือง 10 9 7 2   รร.สธ.ทร.ฯ 

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

-ผลงานของอาจารย ศภษ.ฯ  0 1 1 1   ศภษ.ฯ 

-ผลงานของ วทร.ฯ  - - - 1   วทร.ฯ 

รวมท้ังหมด  20 66 91 68  -  

สรุป  ผลลัพธจำนวนผลงาน/บทความ/งานวิจัย/นวัตกรรมของครู/อาจารย/นักวิจัย ใน งป.64 มีจำนวน 68 เรื่อง       
สูงกวาคาเปาหมายท่ีกำหนด (≥ 12 เรื่อง) แตมีแนวโนมลดลง ดังภาพ 7.3-16 แสดงวา ยศ.ทร.สนับสนุนและสงเสริมให
ครู อาจารย และนักวิจัย ไดมีโอกาสพัฒนาตนเองโดยจัดทำผลงานอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ  

ภาพ 7.3-15 จำนวนบุคลากรของ ยศ.ทร.ที่สอบเลื่อนฐานะได 
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ขอเสนอแนะ ให ฝวก.ฯ รร.ชุมพลฯ ศยร.ฯ และ ศภษ.ฯ สำรวจขอมูลผลงานของครู/อาจารย/นักวิจัย อยางตอเนื่อง 
และรายงานผลเพิ่มเติม (ถามี)  ในการรายงานครั้งตอไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 7.3-16 จำนวนผลงาน/บทความ/งานวิจัย/นวัตกรรมของครู/อาจารย/นักวิจัย 
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7.4  ผลลัพธดานการนำองคการและการกำกับดูแล  (เช่ือมโยงหลักกับหมวด 1 : กศษ.ยศ.ทร.) 
      (9) ตัวช้ีวัดดานการนำองคการ 
  ตัวช้ีวัดท่ี 9.1 รอยละของจำนวนวิธีการส่ือสารในการถายทอดวิสัยทัศนและคานิยมสูการปฏิบัติใน
ลักษณะสองทิศทาง ตอจำนวนวิธีการส่ือสารท้ังหมด 

การสื่อสาร คา 
เปาหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ บรรลุ/ 
ไมบรรลุ 

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัติ  งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

รอยละของจำนวนวิธีการ
สื่อสารในการถายทอดวิสัยทัศน
และคานิยมสูการปฏิบัติใน
ลักษณะสองทิศทาง 

≥ 50 100 100 100 100  + หมวด 1ฯ 

สรุป  ผลลัพธรอยละของจำนวนวิธีการส่ือสารในการถายทอดวิสัยทัศนและคานิยมสูการปฏิบัติในลักษณะสองทิศทาง     
ใน งป.64 คิดเปนรอยละ 100 สูงกวาคาเปาหมายท่ีกำหนด (≥ รอยละ 50) นับวามีแนวโนมท่ีดี เนื่องจากไดผลลัพธ
รอยละ 100 ทุกป  ดังภาพ 7.4-1 แสดงวา ผูนำ ยศ.ทร.ใหความสำคัญกับการส่ือสารในลักษณะสองทิศทาง ซึ่งจะเปน
การเปดโอกาสใหกำลังพลไดแลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็น  

 

 
 
 
 
 

  ตัวช้ีวัดท่ี 9.2 รอยละของจำนวนกำลังพลท่ีรับรูวิสัยทัศน คานิยม และนโยบายของหนวย ตอจำนวนกำลังพล
ท่ีทำการสำรวจท้ังหมด 

การรับรูวิสัยทัศนฯ คา 
เปาหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ บรรลุ/ 
ไมบรรลุ 

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัติ ของกำลังพล งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

รอยละของจำนวนกำลังพลท่ี
รับรูวิสัยทัศน คานิยม และ
นโยบายของหนวย 

≥ 70 100 100 100 93.02  - หมวด 1ฯ 

สรุป  ผลลัพธรอยละของจำนวนกำลังพลท่ีรับรูวิสัยทัศน คานิยม และนโยบายของหนวย ใน งป.64 คิดเปนรอยละ 93.02  
สูงกวาคาเปาหมายท่ีกำหนด (≥ รอยละ 70) และมีแนวโนมลดลง  ดังภาพ 7.4-2 แสดงวา ผูนำ ยศ.ทร.สงเสริมใหมีการ
ถายทอดวิสัยทัศน คานิยม และนโยบายของหนวย ใหกับกำลังพลอยางสม่ำเสมอ  

 

ภาพ 7.4-1 รอยละของจำนวนวิธีการสือ่สารในลักษณะสองทิศทาง 
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 ตัวช้ีวัดท่ี 9.3 จำนวนกิจกรรมท่ีมีการจัดทำการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : 
AAR)  

รางวัลท่ีไดรับ คา 
เปาหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ บรรลุ/ 
ไมบรรลุ 

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัติ  งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

จำนวนกิจกรรมท่ีมีการจัดทำการ
ทบทวนหลังการปฏิบัติงาน 

≥ 3 
กิจกรรม 

- 6 11 24  + กศษ.ฯ 

สรุป  ผลลัพธจำนวนกิจกรรมท่ีมีการจัดทำการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน ใน งป.64 มีจำนวน 24 กิจกรรม สูงกวา         
คาเปาหมายท่ีกำหนด (≥ 3 กิจกรรม) และมีแนวโนมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง ดังภาพ 7.4-3 แสดงวา ผูนำของ ยศ.ทร. 
สนับสนุนใหแตละหนวยจัดใหมีการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน  พื่อปรับปรุงและยกระดับคุณภาพการทำงาน 
ขอเสนอแนะ  ใหทุกหนวยสำรวจและบันทึกขอมูลกิจกรรมท่ีมีการจัดทำการทบทวนหลังการปฏิบัติงานเพิ่มเติม   
(ถามี) และรายงานในครั้งตอไป 

 

 
 

 
 
 
 
 

ภาพ 7.4-2 รอยละของจำนวนกำลังพลทีร่ับรูวิสัยทัศนฯ 

 

ภาพ 7.4-3 จำนวนกิจกรรมที่มีการจัดทำการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน 
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  ตัวช้ีวัดท่ี 9.4 รอยละของจำนวนขอเสนอแนะของผูบริหารระดับสูงท่ีไดนำไปปรับปรุงองคการและนำไปสู
การปฏิบัติจนสำเร็จและเกิดประโยชน ตอจำนวนขอเสนอแนะท้ังหมดของผูบริหารระดับสูง 

 การนำองคการ คา 
เปาหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ บรรลุ/ 
ไมบรรลุ 

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัติ  งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

รอยละของจำนวนขอเสนอแนะ 
ของผูบริหารระดับสูงท่ีไดนำไป
ปรับปรุงองคการฯ 

≥ 20 - - - 96.00 
(24/25) 

 + หมวด 1ฯ 

สรุป  ผลลัพธรอยละของจำนวนขอเสนอแนะของผูบริหารระดับสูงท่ีไดนำไปปรับปรุงองคการและนำไปสูการปฏิบัติจน
สำเร็จและเกิดประโยชน ใน งป.64 คิดเปนรอยละ 96.00 สูงกวาคาเปาหมายท่ีกำหนด (≥ รอยละ 20) ดังภาพ 7.4-4 
นับวามีแนวโนมท่ีดี เนื่องจากเป็นตัวช้ีวัดใหมท่ีเริ่มดำเนินการใน งป.64 แสดงวา ผูนำ ยศ.ทร.กำกับใหแตละหนวยนำ
ขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไข  
ขอเสนอแนะ  ใหทุกหนวยสำรวจและบันทึกการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูบริหารระดับสูงเพิ่มเติม (ถามี)
โดยระบุส่ิงท่ีปรับปรุงแกไข และมาจากขอเสนอแนะของใคร และรายงานในการรายงานครั้งท่ี 3 ตอไป 

 

 
 

 ตัวช้ีวัดท่ี 9.5 จำนวนรางวัลท่ีไดรับการยกยองจากหนวยงานภายนอก 

การนำองคการ คา 
เปาหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ บรรลุ/ 
ไมบรรลุ 

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏบัิติ  งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

จำนวนรางวัลท่ีไดรับการยกยอง
จากหนวยงานภายนอก 

≥ 1 
รางวัล 

2 2 2 0  - กศษ.ฯ 

สรุป  ผลลัพธจำนวนรางวัลท่ีไดรับการยกยองจากหนวยงานภายนอก ใน งป.64 จำนวน 0 รางวัล ต่ำกวาคาเปาหมายท่ี
กำหนด (≥ 1 รางวัล) และมีแนวโนมลดลง ดังภาพ 7.4-5  เนื่องจากการจัดกิจกรรมตาง ๆ อยูในชวงปลายป ซึ่งยัง     
ไมทราบผล  
ขอเสนอแนะ  ใหทุกหนวยสำรวจขอมูลวามีขอมูลการไดรับรางวัล/ไดรับการยกยองจากหนวยงานภายนอกเพิ่มเติม 
(ถามี) และรายงานในครั้งตอไป 

 

ภาพ 7.4-4 รอยละของจำนวนขอเสนอแนะของผูบริหารระดับสูงที่ไดนำไปปรับปรุง 
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      (10) ตัวช้ีวัดดานการกำกับดูแลองคการ 
  ตัวช้ีวัดท่ี 10.1 รอยละของจำนวนขอส่ังการในมติท่ีประชุม นขต.ยศ.ทร. ท่ีถูกนำไปปฏิบัติ ตอจำนวนขอ   
ส่ังการท้ังหมดในมติท่ีประชุม นขต.ยศ.ทร.  

การกำกับดูแล คา 
เปาหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ บรรลุ/ 
ไมบรรลุ 

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัติ  งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

รอยละของจำนวนขอสั่งการใน
มติท่ีประชุม นขต.ยศ.ทร. ท่ี
ถูกนำไปปฏิบัติ 

≥ 80 
 

- - - 100  + หมวด 1ฯ 

สรุป  ผลลัพธรอยละของจำนวนขอส่ังการในมติท่ีประชุม นขต.ยศ.ทร. ท่ีถูกนำไปปฏิบัติ ใน งป.64  คิดเปนรอยละ 100   
สูงกวาคาเปาหมายท่ีกำหนด (≥ รอยละ 80) และมีแนวโนมท่ีดี เนื่องจากเปนตัวช้ีวัดใหมท่ีดำเนินการครั้งแรกใน      
งป.64 และไดผลลัพธรอยละ 100 ดังภาพ 7.4-6 แสดงวา ผูนำ ยศ.ทร.กำกับติดตามการดำเนินงานของแตละหนวย
อยางตอเนื่อง 
 

 
 
 

 

ภาพ 7.4.5 จำนวนรางวัลที่ไดรับการยกยอง 

ภาพ 7.4-6 รอยละของจำนวนขอสั่งการในมติที่ประชุม นขต.ยศ.ทร. ที่ถูกนำไปปฏิบัติ 
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      (11) ตัวช้ีวัดดานกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับ 
  ตัวช้ีวัดท่ี 11.1 จำนวนครั้งในการทบทวน/ปรับแกไขระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ใหมีความเหมาะสมและ
ทันสมัยสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน  
 

กำหมาย ระเบียบฯ คา 
เปาหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ บรรลุ/ 
ไมบรรลุ 

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัติ  งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

จำนวนคร้ังในการทบทวน/ปรับ 
แกไขระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ 

≥ 1 คร้ัง - - - 5  + หมวด 1ฯ 

สรุป  ผลลัพธจำนวนครั้งในการทบทวน/ปรับแกไขระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ใหมีความเหมาะสมและทันสมัยสอดคลอง
กับสถานการณปจจุบัน  ใน งป.64 มีจำนวน 5 ครั้ง สูงกวาคาเปาหมายท่ีกำหนด (≥ 1 ครั้ง) ถือวามีแนวโนมท่ีดี 
เนื่องจากเปนตัวช้ีวัดใหม ดังภาพ 7.4-7 แสดงวา ยศ.ทร.กำกับดูแลใหมีการทบทวนและปรับปรุงระเบียบตาง ๆ ให
เหมาะสม ทันสมัยเปนปจจุบัน 

 

 

 
      (12) ตัวช้ีวัดดานการประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ความโปรงใส และจริยธรรม 
  ตัวช้ีวัดท่ี 12.1 รอยละของจำนวนกำลังพลท่ีไมถูกรองเรียนวาทุจริต ตอจำนวนกำลังพลท้ังหมด 

การปฏิบัติตามหลักนิติธรรมฯ คา 
เปาหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ บรรลุ/ 
ไมบรรลุ 

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัติ  งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

รอยละของจำนวนกำลังพลท่ี 
ไมถูกรองเรียนวาทุจริต  

≥ 99 100 99.97 99.95 100  + หมวด 1ฯ 

สรุป  ผลลัพธรอยละของจำนวนกำลังพลท่ีไมถูกรองเรียนวาทุจริต ใน งป.64  คิดเปนรอยละ 100 สูงกวาคาเปาหมาย      
ท่ีกำหนด (≥ รอยละ 99) และมีแนวโนมสูงข้ึน  ดังภาพ 7.4-8 แสดงวา ยศ.ทร.กำกับดูแลกำลังพลไมใหไปเกี่ยวของ
กับการทุจริต โดยยึดหลักนิติธรรม ความโปรงใส และจริยธรรม  

 
 

ภาพ 7.4-7 จำนวนครั้งในการทบทวน/ปรับแกไขระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ 

ภาพ 7.4-8 รอยละของจำนวนกำลังพลทีไ่มถูกรองเรียนวาทุจริต 
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      (13) ตัวช้ีวัดดานสังคมและชุมชน 
  ตัวช้ีวัดท่ี 13.1  จำนวนกิจกรรมท่ีสนับสนุนชุมชนและสังคม เชน วันเด็ก วันข้ึนปใหม วันสถาปนาหนวย 
เทิดพระเกียรติ วิ่งการกุศล หรือบริการสังคม บริจาคโลหิต/ส่ิงของ สอนวายน้ำ สอนภาคฤดูรอน 

ดานสังคมและชุมชน คา 
เปาหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ บรรลุ/ 
ไมบรรลุ 

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัติ  งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

จำนวนกิจกรรมท่ีสนับสนนุ
ชุมชนและสังคม 

≥ 6  
กิจกรรม 

6 8 13 35  + หมวด 1ฯ 

สรุป  ผลลัพธจำนวนกิจกรรมท่ีสนับสนุนชุมชนและสังคม  ใน งป.64 มีจำนวน 35 กิจกรรม สูงกวาคาเปาหมาย        
ท่ีกำหนด (≥ 6 กิจกรรม) และมีแนวโนมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง ดังภาพ 7.4-9 แสดงวา ยศ.ทร.ตระหนักและให
ความสำคัญตอสังคม ชุมชนรอบขาง จัดกิจกรรมชวยเหลือสังคมอยางตอเนื่อง 

 

 

 
  ตัวช้ีวัดท่ี 13.2  จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมท่ีลดผลกระทบตอสภาพแวดลอม (CRS) เชน ลอกคลอง 
แยกขยะ จัดทำปุยหมัก รณรงคข่ีจักรยาน ใชกระดาษ 2 หนา การอนุรักษพลังงาน 

ดานสังคมและชุมชน คา 
เปาหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ บรรลุ/ 
ไมบรรลุ 

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัติ  งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

จำนวนคร้ังในการจัดกจิกรรม 
ท่ีลดผลกระทบตอ
สภาพแวดลอม (CRS) 

≥ 6  
กิจกรรม 

- 3 7 23  + หมวด 1ฯ 

สรุป  ผลลัพธจำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมท่ีลดผลกระทบตอสภาพแวดลอม (CRS)  ใน งป.64 มีจำนวน 23 กิจกรรม 
สูงกวาคาเปาหมายท่ีกำหนด (≥ 6 กิจกรรม) และมีแนวโนมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง ดังภาพ 7.4-10 แสดงวา ยศ.ทร.
ตระหนักและใหความสำคัญตอสังคม ชุมชนรอบขาง จัดกิจกรรมท่ีลดผลกระทบตอสภาพแวดลอมอยางตอเนื่อง 

 

ภาพ 7.4-10 จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมที่ลดผลกระทบตอสภาพแวดลอม (CRS) 

ภาพ 7.4-9 จำนวนกิจกรรมที่สนับสนุนชุมชนและสังคม   
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  ตัวช้ีวัดท่ี 13.3  รอยละของจำนวนบุคลากรท่ีเขารวมกิจกรรมจิตอาสา ตอจำนวนบุคลากรท้ังหมด 

ดานสังคมและชุมชน คา 
เปาหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ บรรลุ/ 
ไมบรรลุ 

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏบัิติ  งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

รอยละของจำนวนบุคลากรท่ี
เขารวมกิจกรรมจิตอาสา  

≥ รอยละ  
20 

13.73 7.64 42.65 40.28  - หมวด 1ฯ 

สรุป  ผลลัพธรอยละของจำนวนบุคลากรท่ีเขารวมกิจกรรมจิตอาสา ใน งป.64 คิดเปนรอยละ 40.28 สูงกวา           
คาเปาหมายท่ีกำหนด (≥ รอยละ 20) แตมีแนวโนมลดลงเล็กนอย เนื่องจากยังการดำเนินการยังไมเสร็จส้ิน ดังภาพ 
7.4-11 แสดงวา ยศ.ทร.ตระหนักและใหความสำคัญตอสังคม ชุมชนรอบขาง จัดกิจกรรมจิตอาสาสนับสนุนและ
ชวยเหลือสังคมรอบขางอยางตอเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 7.4-11 รอยละของจำนวนบุคลากรที่เขารวมกิจกรรมจิตอาสา  
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7.5  ผลลัพธดานงบประมาณการเงิน และการเติบโต  (เช่ือมโยงหลักกับหมวด OP : กศษ.ยศ.ทร.) 
 (14)  ตัวช้ีวัดดานผลการดำเนินการดานงบประมาณ และการเงิน 
  ตัวช้ีวัดท่ี 14.1 รอยละของจำนวนเงินท่ีเบิกจายงบประมาณ ตอจำนวนเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรท้ังหมด 

การเบิกจายงบประมาณ คา 
เปาหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ บรรลุ/ 
ไมบรรลุ 

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัติ  งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

รอยละของจำนวนเงนิ
งบประมาณท่ีเบิกจาย 

100 101.87 93.53 100 61.40  - กบ.ฯ 

สรุป  ผลลัพธรอยละของจำนวนเงินท่ีเบิกจายงบประมาณ  ใน งป.64 คิดเปนรอยละ 61.40 (ขอมูล ณ 24 พ.ค.64)   
ต่ำกวาคาเปาหมายท่ีกำหนด (รอยละ 100) และมีแนวโนมลดลง เนื่องจากยังไมเสร็จส้ินปงบประมาณ ดังภาพ 7.5-1 
ขอเสนอแนะ ให กบ.ฯ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจำป เมื่อส้ินสุดปงบประมาณ ในการรายงานครั้งตอไป  

 

 
 

  ตัวช้ีวัดท่ี 14.2 รอยละของจำนวนครั้งในการจายเงินใหกำลังพลท่ีไดรับตามสิทธิ ถูกตอง รวดเร็ว ตอ
จำนวนครั้งในการจายเงินใหกำลังพลท้ังหมดท่ีไดรับเงินตามสิทธิ (กง.ฯ) 

การจายเงิน คา 
เปาหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ บรรลุ/ 
ไมบรรลุ 

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัติ  งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

รอยละของจำนวนครั้งในการ
จายเงินใหกำลังพลท่ีไดรับตาม
สิทธิ ถูกตองรวดเร็ว 

≥ 98 - - - 100  + กง.ฯ 

สรุป  ผลลัพธรอยละของจำนวนครั้งในการจายเงินใหกำลังพลท่ีไดรับตามสิทธิ ถูกตอง รวดเร็ว ใน งป.64 คิดเปนรอยละ 
100  สูงกวาคาเปาหมายท่ีกำหนด (≥ รอยละ 98) ถือวามีแนวโนมท่ีดี เนื่องจากไดรอยละ 100  ดังภาพ 7.5-2    
แสดงวา ยศ.ทร.สามารถจายเงินไดอยางถูกตอง รวดเร็ว  

 
 
 
 
 
 

ภาพ 7.5-1  รอยละของจำนวนเงินที่เบิกจายงบประมาณ  
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 (15)  ตัวช้ีวัดดานการเติบโต 
  ตัวช้ีวัดท่ี 15.1 ความสำเร็จ (ความกาวหนา) ของการจัดต้ังศูนยสมุททานุภาพ (รอยละของความสำเร็จ
ในการจัดต้ังศูนยสมุททานุภาพ)  

ศูนยสมุททานุภาพ คา 
เปาหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ บรรลุ/ 
ไมบรรลุ 

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัติ  งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

ความสำเร็จ (ความกาวหนา) ของ
การจัดต้ังศูนยสมุททานุภาพ 

≥ 10 
 

ยังไมเร่ิม 
โครงการ 

7.92 40.59 84.16  + ศยร.ฯ 

สรุป  ผลลัพธรอยละของความสำเร็จในการจัดต้ังศูนยสมุททานุภาพ ใน งป.64 คิดเปนรอยละ 84.16 สูงกวาคา
เปาหมายท่ีกำหนด (≥ รอยละ 10) และมีแนวโนมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง  ดังภาพ 7.5-3 แสดงวา ยศ.ทร. เพิ่มขีด
ความสามารถของหนวยและขยายองคกรใหเปนองคการช้ันนำ เตรียมความพรอมใหสามารถแขงขันกับองคกรภายนอก
ไดตอไปในอนาคต  

 
 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 7.5-2 รอยละของจำนวนครั้งในการจายเงินใหกำลงัพลที่ไดรับตามสิทธิ ถูกตอง รวดเร็ว 

ภาพ 7.5-3  ความสำเร็จ (ความกาวหนา) ของการจัดต้ังศูนยสมุททานุภาพ 
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7.6  ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการและการจัดการเครือขายอุปทาน (เช่ือมโยงหลักกับหมวด 6 : กปภ.ยศ.ทร.) 
 (16) ตัวช้ีวัดดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการ 
  ตัวช้ีวัดท่ี 16.1 รอยละของจำนวนตัวช้ีวัดในกระบวนการหลักท่ีดำเนินการบรรลุความสำเร็จ ตอจำนวน
ตัวช้ีวัดท้ังหมดในกระบวนการหลัก 

กระบวนการหลัก (CP) คา 
เปาหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ บรรลุ/ 
ไมบรรลุ 

แนว 
โนม 

หนวย 
รวบรวม 
ขอมูล 

 งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

รอยละของจำนวนตัวชี้วัดในกระบวนการ
หลักท่ีดำเนินการบรรล ุ

≥ 60 ไมได
ประเมิน 

72.83 97.06 89.17  - หมวด 6ฯ 

CP1 ดานการนำองคกรฯ     กระบวน 
การใหม 0    

CP2 ดานการอนุศาสนาจารย   100 100 100    
CP3 การผลิตกำลังพลต่ำกวาชั้นสัญญาบัตร   53.57 100 100    
      -กศษ.ฯ     (100)    
      -รร.ชุมพลฯ     (100)    
CP4 การพัฒนากำลังพลตามแนวทาง        
รับราชการ 

  72.97 100 74.36    

      -วทร.ฯ     (20)    
      -รร.สธ.ทร.ฯ     (100)    
      -รร.ชต.ฯ     (100)    
      -ฝวก.ฯ     (50)    
CP5 เพิ่มพูนความรูภาษาตางประเทศ   33.33 100 92.31    
CP6 ฝกอบรมหลักสูตรขาราชการกลาโหม 
พลเรือนต่ำกวาชั้นสัญญาบัตร 

  100 100 100    

CP7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา   100 66.67 66.67    
CP8 ศึกษาและวิจัยระดับกองทัพเรือ   100 83.33 100    
CP9 สงกำลังบำรุงพัสดุสายยุทธศึกษา   100 100 100    
CP10 ดานประวัติศาสตรและพิพิธภัณฑ
ทหาร 

  100 100 100    

สรุป  ผลลัพธรอยละของจำนวนตัวช้ีวัดในกระบวนการหลักท่ีดำเนินการบรรลุ ใน งป.64 คิดเปนรอยละ 89.17      
สูงกวาคาเปาหมายท่ีกำหนด (≥ รอยละ 60) แตมีแนวโนมลดลง เนื่องจากบางกระบวนการจะส้ินสุดเมื่อส้ิน
ปงบประมาณ ดังภาพ 7.6-1 แสดงวา การทำงานกระบวนการหลักในภาพรวม ของ ยศ.ทร. บรรลุความสำเร็จใน
ตัวช้ีวัดท่ีกำหนดเปนสวนใหญ ยกเวน CP1 ท่ียังไมมีการรายงานผลลัพธ ซึ่งผูท่ีรับผิดชอบกระบวนการตองเรงรัด
ดำเนินการใหเปนรูปธรรม 
ขอเสนอแนะ   

1. ให ฝสธ.บก.ยศ.ทร. เรงรัดการจัดทำ CP 1 กระบวนการการนำองคกร และกำหนดตัวช้ีวัดของ
กระบวนการใหเปนรูปธรรม พรอมท้ังรายงานผลลัพธในการรายงานครั้งตอไป 

2. เมื่อส้ินสุดกระบวนการ ให ฝวก.ฯ วทร.ฯ ศภษ.ฯ และ กปภ.ฯ รายงานผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดใน
กระบวนการหลักท่ีตนรับผิดชอบเพิ่มเติม (ถามี) ในการรายงานครั้งตอไป 
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  ตัวช้ีวัดท่ี 16.2 รอยละของจำนวนตัวช้ีวัดในกระบวนการสนับสนุนท่ีดำเนินการบรรลุความสำเร็จ ตอ
จำนวนตัวช้ีวัดท้ังหมดในกระบวนการสนับสนุน 

กระบวนการสนับสนนุ (SP) คา 
เปาหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ บรรลุ/ 
ไมบรรลุ 

แนว 
โนม 

หนวย 
รวบรวม 
ขอมูล 

 งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

รอยละของจำนวนตัวชี้วัดในกระบวนการ
สนับสนุนท่ีดำเนนิการบรรล ุ

≥ 60 ไมได
ประเมิน 

41.67 72.13 81.36  + หมวด 6ฯ 

SP1 บริหารงานดานกำลังพลและธุรการ   71.43 85.71 71.43    
SP2 ตรวจสอบหลักสูตร ตัดสินผล รับรอง
การศึกษา และการประเมินวิทยฐานะ 

  ไมมีขอมูล 100 100    

SP3 ดานงบประมาณ   100 100 100    
SP4 จัดซื้อ/จาง   100 100 100    
SP5 ดานการเงิน   ไมมีขอมูล 100 100    
SP6 เผยแพรผลงานทางวิชาการ   33.33 75 100    
     -รนภ.ฯ     (100)    
     -ศยร.ฯ     (100)    
SP7 พัฒนาระบบสารสนเทศ   100 100 100    
SP8 บริการของหองสมุด   ไมมีขอมูล 77.78 55.56    
SP9 สนับสนุนและบริการของ กอง สน.   ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 100    
SP10 การจัดการความรู   75 28.57 28.57    

สรุป  ผลลัพธรอยละของจำนวนตัวช้ีวัดในกระบวนการสนับสนุนท่ีดำเนินการบรรลุ  ใน งป.64 คิดเปนรอยละ 81.36    
สูงกวาคาเปาหมายท่ีกำหนด (≥ รอยละ 60) และมีแนวโนมเพิ่มข้ึน ดังภาพ 7.6-2 แสดงวา การทำงานกระบวนการ
สนับสนุนในภาพรวมของ ยศ.ทร. บรรลุความสำเร็จในตัวช้ีวัดท่ีกำหนด โดยท่ียังมีบางกระบวนการยังไมเสร็จส้ิน  
ขอเสนอแนะ  เมื่อส้ินสุดกระบวนการ ให กธก.ฯ สน.รนภ.ฯ กหส.ฯ และคณะอนุกรรมการจัดการความรู ยศ.ทร. 
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดในกระบวนการสนับสนุนท่ีตนรับผิดชอบ และรายงานเพิ่มเติม (ถามี) ในการ
รายงานครั้ง 

ภาพ 7.6-1 รอยละของจำนวนตัวช้ีวัดในกระบวนการหลกัที่ดำเนินการบรรล ุ
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  ตัวช้ีวัดท่ี 16.3 รอยละของจำนวนผลงาน/นวัตกรรม/ส่ิงประดิษฐ/ส่ือการสอน/บทความ/งานวิจัย       
ท่ีนำไปใชเกิดประโยชนตอการจัดการเรียนการสอน หรือการเผยแพรขอมูลวิทยาการทหารเรือ ตอจำนวนผลงานฯ 
ท่ีมีท้ังหมด 
 

ผลงานท่ีนำไปใชประโยชน คา 
เปาหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ บรรลุ/ 
ไมบรรลุ 

แนว 
โนม 

หนวย 
รวบรวม
ขอมูล 

 งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

รอยละของจำนวนผลงาน/นวัตกรรม/
สิ่งประดิษฐ/สื่อการสอน/บทความ/
งานวิจัย ท่ีนำไปใชเกิดประโยชนตอการ
จัดการเรียนการสอน หรือการเผยแพร
ขอมูลวิทยาการทหารเรือ  

≥ 70 100 
(20/20 

100 
(66/66) 

100 
(91/91) 

100 
(69/69) 

 + หมวด 6ฯ 

สรุป  ผลลัพธรอยละของจำนวนผลงาน/นวัตกรรม/ส่ิงประดิษฐ/ส่ือการสอน/บทความ/งานวิจัยท่ีนำไปใชเกิด
ประโยชนตอการจัดการเรียนการสอน หรือการเผยแพรขอมูลวิทยาการทหารเรือ ใน งป.64 คิดเปนรอยละ 100    
สูงกวาคาเปาหมายท่ีกำหนด (≥ รอยละ 70) และมีแนวโนมสูงข้ึน เนื่องจากไดผลลัพธรอยละ 100 ทุกป ดังภาพ 7.6-3 
แสดงวา ยศ.ทร.สงเสริมใหครู/อาจารย/นักวิจัย นำศักยภาพของตน มาจัดทำผลงานฯ เพื่อใชประโยชนตอการ
จัดการเรียนการสอน หรือการเผยแพรขอมูล (แต 
 

 
  ภาพ 7.6-3 รอยละของจำนวนผลงาน/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ/สื่อการสอน/บทความ/งานวิจัย ที่นำไปใชเกิดประโยชน 

ภาพ 7.6-2 รอยละของจำนวนตัวช้ีวัดในกระบวนการสนับสนุนที่ดำเนินการบรรลุ 



หนา   44 
. 

  ตัวช้ีวัดท่ี 16.4 จำนวนกระบวนการท่ีมีการปรับปรุงการทำงาน โดยการลดตนทุนการทำงาน 
 ตัวช้ีวัดท่ี 16.5 จำนวนกระบวนการท่ีมีการปรับปรุงการทำงาน โดยการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

กระบวนการปรับปรุงการทำงาน คา 
เปาหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ บรรลุ/ 
ไมบรรลุ 

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัติ  งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

16.4 จำนวนกระบวนการท่ีมีการ
ปรับปรุงการทำงาน 
โดยการลดตนทุนการทำงาน 

≥ 1 
 

- 7 19 29  + หมวด 6ฯ 

16.5 จำนวนกระบวนการท่ีมีการ
ปรับปรุงการทำงาน  
โดยการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

≥ 1 
 

- 30 38 39  + หมวด 6ฯ 

สรุป ผลลัพธจำนวนกระบวนการท่ีมีการปรับปรุงการทำงานโดยการลดตนทุนการทำงาน ใน งป.64 มีจำนวน              
29 กระบวนการ  สูงกวาคาเปาหมายท่ีกำหนด (≥ 1กระบวนการ) และมีแนวโนมสูงข้ึน  สวนผลลัพธจำนวน
กระบวนการท่ีมีการปรับปรุงการทำงานโดยการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ใน งป.64 มีจำนวน 39 กระบวนการ สูงกวา      
คาเปาหมายท่ีกำหนด (≥ 1 กระบวนการ) และมีแนวโนมลสูงข้ึนเชนกัน ดังภาพ 7.6-4 แสดงวา ยศ.ทร. และหนวยตาง ๆ 
ใหความสำคัญกับการปรับปรุงระบบการทำงาน  ทำใหลดตนทุนประหยัดคาใชจายมากข้ึน และใชเทคโนโลยีดิจิทัลมา
เอื้อตอการปฏิบัติงาน ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รวดเร็ว และถูกตองมากยิ่งข้ึน 
ขอเสนอแนะ  ใหทุกหนวยสำรวจขอมูลการปรับปรุงการทำงานโดยการลดตนทุนคาใชจาย และการปรับปรุงการทำงาน
โดยการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ของกระบวนการท่ีตนรับผิดชอบ และรายงานเพิ่มเติม (ถามี) ในการรายงานครั้งตอไป 

 

 

 

 

  ตัวช้ีวัดท่ี 16.6 จำนวนวัตกรรมท่ีเกิดจากการปรับปรุงกระบวนการทำงาน 

นวัตกรรม คา 
เปาหมาย 
งป.63 

ผลลพัธ บรรลุ/ 
ไมบรรลุ 

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัติ  งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

จำนวนนวัตกรรมท่ีเกิดจากการ
ปรับปรุงกระบวนการ 

≥ 4 ชิ้น - 7 9 20  + 
 

หมวด 6ฯ 

ภาพ 7.6-4 จำนวนกระบวนการที่มีการปรับปรุงการทำงาน 
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สรุป   ผลลัพธจำนวนนวัตกรรมท่ีเกิดจากการปรับปรุงกระบวนการ  ใน งป.64 มีจำนวน 20 ช้ิน สูงกวาคาเปาหมาย         
ท่ีกำหนด (≥ 4 ช้ิน) และมีแนวโนมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง ดังภาพ 7.6-5 แสดงวา ยศ.ทร.ยังคงสงเสริมการสราง
นวัตกรรมเพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานใหดียิ่งข้ึน  
ขอเสนอแนะ  ใหทุกหนวยสำรวจขอมูลการนำนวัตกรรมมาปรับปรุงการทำงานของกระบวนการท่ีตนรับผิดชอบ และ
รายงานเพิ่มเติม (ถามี) ในการรายงานครั้งตอไป 

 

 

 
 (17)  ตัวช้ีวัดดานการเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉิน 
  ตัวช้ีวัดท่ี 17.1 จำนวนครั้งในการทบทวน/ปรับปรุงแผนบริหารความตอเนื่องในสภาวะวิกฤตใหทันสมัย 
ครอบคลุมบริบทขององคการ และสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน    

การเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉิน คา 
เปาหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ บรรลุ/ 
ไมบรรลุ 

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัติ  งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

จำนวนคร้ังในการทบทวน/ปรับปรุง
แผนบริหารความตอเนื่องฯ 

≥ 1 คร้ัง 0 0 0 1  + คกก.ฯ 

สรุป  ผลลัพธจำนวนครั้งในการทบทวน/ปรับปรุงแผนบริหารความตอเนื่องในสภาวะวิกฤตใหทันสมัย ครอบคลุม
บริบทขององคการ และสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน ใน งป.64  มีจำนวน 1 ครั้ง ไดตามคาเปาหมายท่ีกำหนด 
(≥ 1 ครั้ง) ซึ่งถือวามีแนวโนมท่ีดี ดังภาพ 7.6-6 โดยในแผนบริหารความตอเนื่องในสภาวะวิกฤต ยศ.ทร. มีการเพิ่ม
สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 โดยใหสถานศึกษาจัดทำกระบวนการจัดการเรียนการสอนใน
สภาวะวิกฤต (การแพรระบาดของโรคโควิด-19) เพื่อใหพันธกิจหลักของของ ยศ.ทร. ในการจัดการศึกษา 
สามารถดำเนินการตอไปไดอยางตอเนื่อง ไมวาจะเกิดสถานการณวิกฤตเชนไร 
ขอเสนอแนะ ใหคณะกรรมการบริหารความตอเนื่องในสภาวะวิกฤต ยศ.ทร. เสนอขออนุมัติผลการทบทวน/
ปรับปรุงแผนบริหารความตอเนื่องในสภาวะวิกฤต ยศ.ทร. ใหเรียบรอยใน มิ.ย.64 กอน สปช.ทร.เขาตรวจประเมิน 

 

ภาพ 7.6-5 จำนวนนวัตกรรมที่เกิดจากการปรับปรุงกระบวนการทำงาน 

ภาพ 7.6-6 จำนวนครั้งในการทบทวน/ปรับปรุงแผนบริหารความตอเน่ืองฯ 
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  ตัวช้ีวัดท่ี 17.2 จำนวนครั้งในการจัดอบรมหรือฝกซอมแผนบริหารความตอเนื่องในสภาวะวิกฤติ หรือแผน
เผชิญเหตุ    

การบรรเทาผลกระทบ คา 
เปาหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ บรรลุ/ 
ไมบรรลุ 

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัติ ดานภัยพิบัติตาง ๆ งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

จำนวนคร้ังในการจัดอบรมหรือ
ฝกซอมแผนบริหารความตอเนื่องใน
สภาวะวิกฤติ หรือแผนเผชิญเหตุ   

≥ 1 คร้ัง 0 0 0 1  + คกก.ฯ 

สรุป  ผลลัพธจำนวนครั้งในการจัดอบรมหรือฝกซอมแผนบริหารความตอเนื่องในสภาวะวิกฤติ หรือแผนเผชิญเหตุ      
ใน งป.64 มีจำนวน 1 ครั้ง ไดตามคาเปาหมายท่ีกำหนด (≥ 1 ครั้ง) ซึ่งถือวามีแนวโนมท่ีดี ดังภาพ 7.6-7  สืบเนื่องจาก
ใน งป.64 มีการแพระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 2 ระลอก จากสถานการณดังกลาว ทุกสถานศึกษาใน ยศ.ทร. 
ไดปรับกระบวนการจัดการเรียนสอน/การจัดอบรม เปนแบบออนไลน เพื่อใหเขากับสถานการณดังกลาว สงผลให
ภารกิจหลักของ ยศ.ทร. สามารถดำเนินการไปไดอยางตอเนื่อง เปรียบเสมือนเปนการฝกซอมแผนบริหารความ
ตอเนื่องในสภาวะวิกฤต ภายใตสถานการณจริง 
ขอเสนอแนะ ใหคณะกรรมการบริหารความตอเนื่องในสภาวะวิกฤต ยศ.ทร. รายงานสรุปผลการดำเนินงานหลังจาก
ท่ีมีปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน/การจัดอบรม เปนแบบออนไลน ใหเรียบรอยใน มิ.ย.64 กอน สปช.ทร.
เขาตรวจประเมิน  

 
 
 
 

  ตัวช้ีวัดท่ี 17.3 จำนวนครั้งในการจัดอบรมหรือฝกซอมการชวยชีวิตแบบกูชีพ (CPR) 

การฝกซอม CPR คา 
เปาหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ บรรลุ/ 
ไมบรรลุ 

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัติ  งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

จำนวนคร้ังในการจัดอบรมหรือ
ฝกซอมการชวยชีวิตแบบกูชีพ 
(CPR) 

≥ 1 คร้ัง - 1 0 5  + น.พยาบาล, 
กธก.ฯ 

สรุป  ผลลัพธจำนวนครั้งในการจัดอบรมหรือฝกซอมการชวยชีวิตแบบกูชีพ (CPR) ใน งป.64 มีจำนวน 5 ครั้ง สูงกวา
คาเปาหมายท่ีกำหนด (≥ 1 ครั้งและมีแนวโนมสูงข้ึน ดังภาพ 7.6-8 แสดงวา ยศ.ทร. ใหความสำคัญในการ
เตรียมพรอมตอสถานการณท่ีคาดไมถึง และสรางความพรอมใหกำลังพลตระหนักรูและสามารถชวยเหลือกูชีพให
ผูอื่นได 

ภาพ 7.6-7 จำนวนครั้งในการจัดอบรมหรือฝกซอมแผนบริหารความตอเน่ืองในสภาวะวิกฤติหรือแผนเผชิญเหตุ   
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 (18) ตัวช้ีวัดดานการจัดการเครือขายอุปทาน 
 ตัวช้ีวัดท่ี 18.1  จำนวนกระบวนการท่ีนำผลประเมินความคิดเห็นของผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย 
และผูสงมอบปจจัย มาปรับปรุง จนทำใหผลลัพธขององคการดำเนินงานดีข้ึนอยางเปนรูปธรรม   

การจัดการเครือขายอุปทาน คา 
เปาหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ บรรลุ/ 
ไมบรรลุ 

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัติ  งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

จำนวนกระบวนการท่ีนำผลประเมิน
ความคิดเห็นของผูรับบริการ ผูมีสวนได
สวนเสีย และผูสงมอบปจจัย มา
ปรับปรุงฯ 

≥ 1  
กระบวนการ 

- - - 19  + หมวด 6ฯ 

สรุป  ผลลัพธจำนวนกระบวนการท่ีนำผลประเมินความคิดเห็นของผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และผูสงมอบ
ปจจัย มาปรับปรุงฯ ใน งป.64  มีจำนวน 19 กระบวนการ สูงกวาคาเปาหมายท่ีกำหนด (≥ 1 กระบวนการ) ซึ่งถือวา 
มีแนวโนมท่ีดี  เนื่องจากเปนตัวช้ีวัดใหมท่ีเริ่มดำเนินการเปนปแรก  ดังภาพ 7.6-9  
ขอเสนอแนะ  ใหทุกหนวยสำรวจขอมูลการนำผลประเมินความคิดเห็นของผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และผูสง
มอบปจจัย มาปรับปรุงกระบวนการท่ีตนรับผิดชอบ และรายงานเพิ่มเติม (ถามี) ในการรายงานครั้งตอไป 

 
 

 

ภาพ 7.6-8 จำนวนครั้งในการจัดอบรมหรือฝกซอมการชวยชีวิตแบบกูชีพ (CPR) 

ภาพ 7.6-9 จำนวนกระบวนการที่นำผลประเมินความคิดเห็นของผูรับบริการฯ มาปรับปรุง 
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สรุปผลในภาพรวม 
1.  ใน งป.64  ยศ.ทร.ไดมีการปรับปรุงตัวช้ีวัดท่ีสำคัญและคาเปาหมายในหมวด 7 ตามเกณฑคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2562 แตยังคงมีตัวช้ีวัดบางตัวท่ีสอดคลองกับเกณฑในคูมือการประเมินสถานะของหนวยงาน
ภาครัฐในการเปนระบบราชการ 4.0  โดยมีการยกระดับคุณภาพของตัวช้ีวัดท่ีสำคัญใหสูงข้ึน และเนนในเร่ืองการนำ
ผลลัพธท่ีผานมา นำไปปรับปรุงการดำเนินงาน เชน เพิ่มตัวช้ีวัด “การจัดการขอรองเรียน” “การสอบภาษาอังกฤษผาน
เกณฑ CEFR ตามนโยบายของ ผบ.ทร.” และ “การนำผลประเมินความคิดเห็นของผูบริหาร ผูรับบริการ ผูมีสวนได   
สวนเสีย และผูสงมอบปจจัยมาปรับปรุง” เปนตน 

2.  สำหรับตัวช้ีวัดท่ีมีผลประเมินต่ำกวาคาเปาหมายท่ีกำหนด ควรใหหนวย/ผูท่ีรับผิดชอบ ควรหามาตรการแกไข
และกำกับติดตามผลดำเนินงานอยางตอเนื่อง    

3.  ใหหนวย/ผูท่ีรับผิดชอบตัวช้ีวัด นำผลการวิเคราะหท่ีมีขอเสนอแนะ ไปพิจารณาปรับปรุงแกไขเพื่อรวมกัน
พัฒนา ยศ.ทร. ใหเปนองคการท่ีมีความเปนเลิศในการบริหารจัดการภาครัฐ 

4. จากการประเมินตนเองของหมวด 7ฯ พบวา ผลลัพธการดำเนินการใน งป.64 (ณ 1 มิ .ย.64) ตามเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2562  บรรลุตามคาเปาหมายท่ีกำหนด จำนวน 57 ตัวช้ีวัด จากจำนวนตัวช้ีวัด
ท้ังหมด 63 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 90.48  ไมบรรลุตามคาเปาหมายท่ีกำหนด จำนวน  6 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 9.52  
มีแนวโนมสูงข้ึน จำนวน 46 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 73.02 มีแนวโนมลดลง จำนวน 17 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 
26.98 ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 

มิติ ตัวช้ีวัด บรรลุคา
เปาหมาย 

แนวโนม
ผลลัพธ 

7.1 ผลลัพธดานประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ   

(1) ตัวชี้วัดดานผลผลิตและการบริการตามพันธกิจหลกัของสวนราชการ   

 ตัวชี้วัดท่ี 1.1 รอยละของจำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูใน
ระดับดีข้ึนไป (หลักสูตรผลิตกำลังพล นรจ.รร.ชุมพลฯ) 

 + 

 ตัวชี้วัดท่ี 1.2 รอยละของจำนวนของจำนวนผูสำเร็จการฝกอบรมท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนอยูในระดับดีข้ึนไป (หลักสูตรพัฒนากำลังพลของ ทร.) 

 + 

 ตัวชี้วัดท่ี 1.3 รอยละของจำนวนผูเขารับการอบรมศีลธรรมท่ีตอบแบบสอบถามการนำ 
หลักธรรมไปใชประโยชนในชีวิตประจำวัน 

 + 

 ตัวชี้วัดท่ี 1.4  รอยละของจำนวนเคร่ืองชวยการศึกษาท่ีตรงตามความตองการของผูใช  - 

 ตัวชี้วัดท่ี 1.5 รอยละของจำนวนผูรับบริการดานการประวัติศาสตร/พิพิธภัณฑทหารเรือ 
ไดรับความรูเพิ่มข้ึน 

 + 

 ตัวชี้วัดท่ี 1.6 จำนวนผลงานการศึกษาวิเคราะหยุทธศาสตรและสงครามทางเรือ  - 

 ตัวชี้วัดท่ี 1.7 รอยละของจำนวนสถานศึกษาท่ีไดรับการตรวจเย่ียม มีผลการดำเนินงาน 
ประกันคุณภาพการศึกษาเปนไปตามกฎกระทรวงฯ 

 + 

(2) ตัวชี้วัดดานการนำยุทธศาสตรไปปฏิบัติ   
 ตัวชี้วัดท่ี 2.1 รอยละของจำนวนตัวชี้วัดท่ีสำคัญในแผนปฏิบัติราชการประจำปท่ีบรรล ุ  - 
 ตัวชี้วัดท่ี 2.2 จำนวนชองทางในการถายทอดแผนปฏบัิติราชการประจำป  + 
 รวม 7.1 รวม 9 ตัวช้ีวัด 8 6 
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7.2 ผลลัพธดานผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย   

(3) ตัวชี้วัดดานความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมสีวนไดสวนเสีย   

 ตัวชี้วัดท่ี 3.1 รอยละของจำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีมีผลประเมินความพึงพอใจจาก
หนวยรับบรรจุ ในระดับมากข้ึนไป (หลักสูตร นรจ.รร.ชุมพลฯ) 

 - 
 

 ตัวชี้วัดท่ี 3.2 รอยละของจำนวนผูสำเร็จการฝกอบรมท่ีมีผลประเมินความพึงพอใจ 
จากหนวยตนสังกัดในระดับมากข้ึนไป (หลักสูตรพัฒนากำลังพลของ ทร.) 

 + 

 ตัวชี้วัดท่ี 3.3 รอยละของจำนวน นรจ.ท่ีประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการจัดการเรียน 
การสอนในระดับมากข้ึนไป (หลักสูตร นรจ.รร.ชุมพลฯ) 

 + 

 ตัวชี้วัดท่ี 3.4 รอยละของจำนวนผูเขาการฝกอบรมท่ีมีผลประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอ 
การจัดการเรียนการสอนในระดับมากข้ึนไป (หลักสูตรพัฒนากำลังพลของ ทร.) 

 + 

 ตัวชี้วัดท่ี 3.5 รอยละของจำนวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการสงกำลัง 
บำรุงสายเคร่ืองชวยการศึกษาในระดับมากข้ึนไป 

 + 

 ตัวชี้วัดท่ี 3.6 รอยละของจำนวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการ 
ในการจัดอบรมศีลธรรมในระดับมากข้ึนไป 

 + 

 ตัวชี้วัดท่ี 3.7 รอยละของจำนวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการบริการ 
ของพิพิธภัณฑทหารเรือในระดับมากข้ึนไป 

 - 

 ตัวชี้วัดท่ี 3.8 รอยละของจำนวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการศึกษา
วิเคราะหยุทธศาสตรฯ ในระดับมากข้ึนไป 

 + 

 ตัวชี้วัดท่ี 3.9 รอยละของจำนวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการ 
ของกองประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับมากข้ึนไป 

 + 

(4) ตัวชี้วัดดานการใหความสำคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย    

 ตัวชี้วัดท่ี 4.1 จำนวนคร้ังในการใหความรูและการวิเคราะหทบทวนกลุมผูรับบริการ 
และผูมีสวนไดสวนเสีย (มว.3) 

 + 

 ตัวชี้วัดท่ี 4.2 รอยละของจำนวนขอรองเรียนท่ีมีการจดัการแลวเสร็จ ตอจำนวน 
ขอรองเรียนท้ังหมดท่ีอยูในอำนาจของ ยศ.ทร. (กธก.ฯ) 

 + 

 ตัวชี้วัดท่ี 4.3 รอยละของจำนวนขอรองเรียนท่ีมีการจดัการเกี่ยวกับการคัดเลือกเขาเปน 
นรจ. (กศษ.ฯ) 

 + 

 ตัวชี้วัดท่ี 4.4 รอยละของจำนวนหนวยใน ยศ.ทร. ท่ีนำขอเสนอแนะนำมาปรับปรุงแกไข 
 (มว.3 รวบรวมจากทุกหนวย) 

 + 

 ตัวชี้วัดท่ี 4.5 จำนวนเครือขายท่ีใหความรวมมือสนับสนุนการแนะแนวการศึกษา 
คัดเลือกเขาเปน นรจ. (กศษ.ฯ) 

 + 

 รวม 7.2 รวม 14 ตัวช้ีวัด 14 12 
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7.3 ผลลัพธดานการพัฒนาบุคลากร   

(5) ตัวชี้วัดดานขีดความสามารถและอัตรากำลังบุคลากร   

 ตัวชี้วัดท่ี 5.1 รอยละของจำนวนกำลังพลท่ีไดรับการบรรจุจำแนกตามกลุมชัน้ยศ  - 
 ตัวชี้วัดท่ี 5.2 รอยละของจำนวนกำลังพลท่ีไดรับการบรรจุจำแนกตามจำพวกงาน 

(สายวิทยาการของ ยศ.ทร.) 
 + 

 
 ตัวชี้วัดท่ี 5.3 รอยละของจำนวนกำลังพลของ ยศ.ทร. (น.สัญญาบัตร) ท่ีสอบภาษา 

อังกฤษผานเกณฑ CEFR ตามนโยบายของ ผบ.ทร.  
 + 

 ตัวชี้วัดท่ี 5.4 รอยละของจำนวนกำลังพลของ ยศ.ทร. (น.ประทวน) ท่ีสอบภาษา 
อังกฤษผานเกณฑ CEFR ตามนโยบายของ ผบ.ทร.  

 + 

 ตัวชี้วัดท่ี 5.5 จำนวนกิจกรรมท่ีมีกำลังพลของ ยศ.ทร.ท่ีไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการ/
คณะทำงานหรือเขารวมกิจกรรมกับเครือขายภายนอกในระดับชาติ/นานาชาติ 

 + 

(6) ตัวชี้วัดดานบรรยากาศการทำงาน   

 ตัวชี้วัดท่ี 6.1 จำนวนคร้ังในการจดักิจกรรม 5 ส.   + 

 ตัวชี้วัดท่ี 6.2 รอยละของจำนวนผูท่ีไดรับการสงเคราะห  + 

(7) ตัวชี้วัดดานการทำใหบุคลากรมีความผูกพนั   

 ตัวชี้วัดท่ี 7.1 จำนวนผูขอยายออกนอกหนวย  - 
 ตัวชี้วัดท่ี 7.2 จำนวนผูขอยายเขาหนวย  + 

 ตัวชี้วัดท่ี 7.3 จำนวนคร้ังในการจัดกิจกรรมท่ีสรางความผูกพนั/เสริมสรางขวัญและ 
กำลังใจ  

 + 

(8) ตัวชี้วัดดานการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาผูนำของสวนราชการ   

 ตัวชี้วัดท่ี 8.1 รอยละของจำนวนบุคลากรหลักท่ีไดรับการพัฒนาเพิ่มพนูความรูและ 
ประสบการณตรงตามหนาท่ี 

 - 

 ตัวชี้วัดท่ี 8.2 จำนวนคร้ังในการจัดอบรม/ฝกซอม/บรรยายใหความรูกำลังพลของ 
ยศ.ทร.  

 + 

 ตัวชี้วัดท่ี 8.3 รอยละของจำนวนกำลังพลของ ยศ.ทร.ท่ีเขารับการทดสอบสมรรถภาพ 
รางกายประจำป  

 - 

 ตัวชี้วัดท่ี 8.4 รอยละของจำนวนกำลังพลของ ยศ.ทร.ท่ีเขารับการตรวจสุขภาพประจำป   - 
 ตัวชี้วัดท่ี 8.5 รอยละของจำนวนกำลังพลของ ยศ.ทร.ท่ีสอบเลื่อนฐานะได  - 
 ตัวชี้วัดท่ี 8.6 จำนวนผลงาน/บทความ/นวัตกรรม/งานวิจัยของครู/อาจารย/นักวิจัย  - 
 รวม 7.3 รวม 16 ตัวช้ีวัด 13 9 
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7.4 ผลลัพธดานการนำองคการและการกำกับดูแล   

(9) ตัวชี้วัดดานการนำองคการ   

 ตัวชี้วัดท่ี 9.1 รอยละของจำนวนวิธีการสื่อสารในการถายทอดวิสัยทัศนและคานิยม 
สูการปฏิบัติในลักษณะสองทิศทาง 

 + 

 ตัวชี้วัดท่ี 9.2 รอยละของจำนวนกำลังพลท่ีรับรูวิสัยทัศน คานิยม และนโยบาย   - 
 ตัวชี้วัดท่ี 9.3 จำนวนกิจกรรมท่ีมีการจัดทำการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน  

(After Action Review : AAR) 
 + 

 ตัวชี้วัดท่ี 9.4 รอยละของจำนวนขอเสนอแนะของผูบริหารระดับสูงท่ีไดนำไปปรับปรุง 
องคการและนำไปสูการปฏิบัติจนสำเร็จและเกิดประโยชน ตอจำนวนขอเสนอแนะของ
ผูบริหารระดับสูงท้ังหมด 

 + 

 *ตัวชี้วัดท่ี 9.5 จำนวนรางวัลท่ีไดรับการยกยองจากหนวยงานภายนอก  - 

(10) ตัวชี้วัดดานการกำกับดูแลองคการ   

 ตัวชี้วัดท่ี 10.1 รอยละของจำนวนขอสั่งการในมติท่ีประชุม นขต.ยศ.ทร. ท่ีถูกนำไป
ปฏิบัติ  

 + 

(11) ตัวชี้วัดดานกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับ   

 ตัวชี้วัดท่ี 11.1 จำนวนคร้ังในการทบทวน/ปรับแกไขระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ใหมี 
ความเหมาะสมและทันสมัยสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

 + 

(12) ตัวชี้วัดดานการประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ความโปรงใส และจริยธรรม     

 ตัวชี้วัดท่ี 12.1 รอยละของจำนวนกำลังพลท่ีไมถูกรองเรียนวาทุจริต  + 

(13) ตัวชี้วัดดานสังคมและชุมชน   

 ตัวชี้วัดท่ี 13.1 จำนวนกจิกรรมท่ีสนับสนุนชุมชนและสังคม  + 

 ตัวชี้วัดท่ี 13.2 จำนวนคร้ังในการจัดกจิกรรมท่ีลดผลกระทบตอสภาพแวดลอม (CRS)  + 

 ตัวชี้วัดท่ี 13.3 รอยละของจำนวนบุคลากรท่ีเขารวมกิจกรรมจิตอาสา  - 

 รวม 7.4 รวม 11 ตัวช้ีวัด 10 8 

7.5 ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน และการเติบโต   

(14) ตัวชี้วัดดานผลการดำเนนิการดานงบประมาณ และการเงิน   

 ตัวชี้วัดท่ี 14.1 รอยละของจำนวนเงินท่ีเบิกจายงบประมาณ  - 

 ตัวชี้วัดท่ี 14.2 รอยละของจำนวนคร้ังในการจายเงินใหกำลังพลท่ีไดรับตามสิทธิ ถูกตอง 
รวดเร็ว 

 + 

(15) ตัวชี้วัดดานการเติบโต   

 ตัวชี้วัดท่ี 15.1 ความสำเร็จ (ความกาวหนา) ของการจัดต้ังศูนยสมุททานุภาพ   + 
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7.6 ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการและการจัดการเครือขายอุปทาน   

(16) ตัวชี้วัดดานประสิทธิผลและประสทิธิภาพของกระบวนการ   

 ตัวชี้วัดท่ี 16.1 รอยละของจำนวนตัวชี้วัดในกระบวนการหลักท่ีดำเนินการบรรลุ
ความสำเร็จ 

 - 

 ตัวชี้วัดท่ี 16.2 รอยละของจำนวนตัวชี้วัดในกระบวนการสนับสนุนท่ีดำเนนิการบรรล ุ
ความสำเร็จ 

 + 

 ตัวชี้วัดท่ี 16.3 รอยละของจำนวนผลงาน/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ/สื่อการสอน/
บทความ/งานวิจัย ท่ีนำไปใชเกิดประโยชนตอการจัดการเรียนการสอน หรือการ 
เผยแพรขอมูลวิทยาการทหารเรือ 

 + 

 ตัวชี้วัดท่ี 16.4 จำนวนกระบวนการท่ีมีการปรับปรุงการทำงาน โดยการลดตนทุน
คาใชจาย 

 + 

 ตัวชี้วัดท่ี 16.5 จำนวนกระบวนการท่ีมีการปรับปรุงการทำงาน โดยการใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

 + 

 ตัวชี้วัดท่ี 16.6 จำนวนวัตกรรมท่ีเกิดจากการปรับปรุงกระบวนการทำงาน  + 

(17) ตัวชี้วัดดานการเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉิน   

 ตัวชี้วัดท่ี 17.1 จำนวนคร้ังในการทบทวน/ปรับปรุงแผนบริหารความตอเนื่องในสภาวะ
วิกฤต ใหทันสมัย ครอบคลุมบริบทขององคการ และสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 
(คกก.บริหารความตอเนื่องฯ) 

 + 

 ตัวชี้วัดท่ี 17.2 จำนวนคร้ังในการจัดอบรมหรือฝกซอมแผนบริหารความตอเนื่องใน 
สภาวะวิกฤต (คกก.บริหารความตอเนื่องฯ) 

 + 

 ตัวชี้วัดท่ี 17.3 จำนวนคร้ังในการจัดอบรมหรือฝกซอมการชวยชีวิตแบบกูชีพ (CPR)  
(น.พยาบาล) 

 + 

(18) ตัวชี้วัดดานการจัดการเครือขายอุปทาน  
ตัวชี้วัดท่ี 18.1 จำนวนกระบวนการท่ีนำผลประเมินความคิดเห็นของผูรับบริการ  
ผูมีสวนไดสวนเสีย และผูสงมอบปจจัย มาปรับปรุง จนทำใหผลลัพธขององคการ 
ดำเนินงานดีข้ึนอยางเปนรูปธรรม (มว.6) 

 + 

 
มิติที่ 7.6 รวม 10 ตัวช้ีวัด 10 9 

 รวมทั้งหมดทุกมิติ จำนวน 63 ตัวช้ีวัด 57 46 

 บรรลุตามคาเปาหมาย (57) คิดเปนรอยละ  90.48 

 ไมบรรลุตามคาเปาหมาย (6) คิดเปนรอยละ  9.52 

 แนวโนมสูงข้ึน (46) คิดเปนรอยละ  73.02 

 แนวโนมลดลง (17) คิดเปนรอยละ  26.98 
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