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แนวทางการปรับปรุงยุทธศาสตร์ของ ยศ.ทร. 
 
วิสัยทัศน์กองทัพเรือ เป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทน าในภูมิภาค และเป็นเลิศในการบริหาร
จัดการ 
วิสัยทัศน์กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ก้าวทันเทคโนโลยี จัดการศึกษามีคุณภาพ
มาตรฐานสากล เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการท่ีเชื่อได้ และเป็นเลิศในด้านกิจการทางทะเล เป็นต้นแบบในความ
เป็นมืออาชีพ จริยธรรม และคุณธรรม 
จุดแข็ง 

- มีอาจารย์ของฝ่ายวิชาการที่ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารหรือเทียบเท่า วิทยาลัย 
ป้องกันราชอาณาจักรหรือเทียบเท่าจากต่างประเทศ รวมทั้งจากมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาโทและปริญญา
เอกในสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การป้องกันประเทศ ทะเล และบริหารการศึกษา ผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนกันมาลงในต าแหน่งอาจารย์และต าแหน่งบริหารทุกปี 

- ฝ่ายวิชาการมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาชั้นสูงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกระบวนการสอน 
อย่างต่อเนื่อง 

- มีนักศึกษาวิจัย และวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ ที่ส าเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและ 
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ทางเรือ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาลงในต าแหน่งดังกล่าว และต าแหน่งบริหารทุกปี 

- ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ มีผลงานการศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ทางเรือ รวมทั้งเรื่อง 
อ่ืนๆที่ได้รับมอบหมายจาก ทร. อย่างต่อเนื่อง 

- ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ มีวารสารวิชาการ เป็นเวทีส าหรับเผยแพร่งานเขียนด้านวิชาการ 
ทหารเรือชั้นสูง 

- ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือมีเครื่องฝึกจ าลองยุทธ์ที่พัฒนาขึ้นมาเองและสามารถสนับสนุนการฝึก 
ต่างๆของ ทร. ได้ทุกระดับ 

- มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีกิจกรรมทางวิชาการ 
ระหว่างกัน ได้แก่ การประชุมวิชาการ การแลกเปลี่ยนการบรรยาย และการท างานวิจัยร่วมกันเป็นครั้งคราว 

- มีหน่วยงานด้านสารสนเทศท่ีมีความพร้อมในการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการศึกษาศึกษา 
- มีศูนย์ภาษาท่ีสามารถพัฒนาองค์ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศของก าลังพลระดับต่างๆ 
- มีหน่วยงานในการประกันคุณภาพการศึกษาที่ก ากับดูแลมาตรฐานการศึกษาของ ทร. 
- มีหน่วยงานทางประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นแหล่งเก็บรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ทาง 

ประวัติศาสตร์ของ ทร. 
- มีหน่วยงานทางอนุศาสนาจารย์ที่ให้บริการและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอบรมทางศีลธรรม  

จรรยาบรรณ และพิธีการทางศาสนา 
- มีสถาบันผลิตก าลังพลในระดับพลทหารและจ่าของ ทร. ซึ่งสามารถปลูกฝังความเป็นทหารเรือมือ 

อาชีพ และวางรากฐานด้านก าลังพลในระดับประทวนของ ทร. 
- มีสถาบันพัฒนาก าลังพลทั้งในระดับประทวนและสัญญาบัตรของ ทร. ซึ่งสามารถปลูกฝังความเป็น 

ทหารเรือมืออาชีพในระดับต่างๆ ทั้งระดับผู้ปฏิบัติ ระดับฝ่ายอ านวยการ และระดับผู้บริหาร 
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จุดอ่อน 
- ไม่มีหน่วยงานกลางส าหรับการก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา และก ากับดูแลใน 

ภาพรวมให้มีความสอดคล้องและท างานร่วมกันเชิงบูรณาการ การด าเนินการดังกล่าวอยู่ในรูปของ
คณะกรรมการเฉพาะกิจ 

- ขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนาหรือบ ารุงรักษาจุดแข็งที่มีอยู่ ท าให้ไม่สามารถใช้จุดแข็งได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

- การบรรจุครูอาจารย์รวมทั้งนักศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ ในบางส่วนยังไม่ตรงกับความรู้ 
ความสามารถที่แท้จริง เนื่องจาก ทร. ต้องการเปิดโอกาสให้เป็นอัตราที่ใช้แก้ปัญหาก าลังพลของ ทร. ส่วนหนึ่ง 
และขาดการบรรจุอยู่อีกส่วนหนึ่ง 

- ขาดแนวทางการเจริญเติบโตในอนาคตของผู้ที่สมัครใจเป็นครูอาจารย์ต่อไป 
 
โอกาส 

- ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศไปสู่ยุค ๔.๐ การพัฒนาระเบียง 
เศรษฐกิจภาคตะวันออก ยุทธศาสตร์ก าลังรบของ ทร. นโยบายแห่งชาติด้านการศึกษา และนโยบายเกี่ยวกับ
ขีดสมรรถนะของ ทร. ท าให้ ยศ.ทร. สามารถปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาการศึกษาเพ่ือรองรับยุทธศาสตร์
และนโยบายดังกล่าวได้  

- นโยบาย ทร. ในการพัฒนาก าลังพลสู่สากล ได้แก่ การพัฒนาองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้แก่ก าลังพล  
การพัฒนาความร่วมมือทางทหารที่ใกล้ชิดกับมิตรประเทศ ท าให้ ยศ.ทร. สามารถขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือให้บรรลุนโยบายนี้ได้ 

- พระราชบัญญัติที่เก่ียวข้องกับข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอน ซึ่งมีเงินเพ่ิมพิเศษให้แก่ครูอาจารย์ที่อยู่ 
ในอัตราและมีผลงานวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานที่ได้ระบุไว้ ท าให้การบรรจุครูอาจารย์โดย กพ.ทร. ต้อง
เป็นไปตามขีดสมรรถนะอย่างแท้จริง บรรจุจริงโดยต้องมีชั่วโมงการสอน และสามารถขอการบรรจุให้เต็มอัตรา
ได้ เนื่องจากเปน็สิทธิก าลังพลที่เป็นครูอาจารย์ตามพระราชบัญญัติ 
 
อุปสรรค 

- ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ ทร. ขอตัวอาจารย์ของฝ่ายวิชาการ ไปช่วยราชการนอก ยศ.ทร. หลายนาย  
ท าให้อาจารย์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานของตนเองได้ และเกิดปัญหาในการสอน 

- ยศ.ทร. มีภาระงานที่ได้รับมอบหมายจาก ทร. ได้แก่ การฝึก ทร. ประจ าปี และการเป็นคณะท างาน 
ต่างๆ อยู่เสมอ ท าให้มีภาระงานมากจนมีเวลาพัฒนาประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในหน้าที่น้อยลง 

- ทร. ไม่ได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก ทร. ไม่มียุทธศาสตร์ 
การศึกษาในการพัฒนาระบบการศึกษาในระยะยาว รวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาก็ปรากฏเป็นเพียง
ส่วนเล็กๆในนโยบายพัฒนาก าลังพลเท่านั้น จึงท าให้ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ ทร. อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ทร. ไม่ได้น าผลการศึกษาจากสถาบันพัฒนาก าลังพลของ ยศ.ทร. ในทุกระดับ ได้แก่ โรงเรียนพันจ่า  
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โรงเรียนนายทหารชั้นต้น โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ และวิทยาลัยการทัพเรือ ไปใช้ในการเป็นข้อพิจารณา
บรรจุก าลังพลอย่างจริงจัง 
 

จากการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ท าให้ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ
ของ ยศ.ทร. ได้ ดังนี้คือ 

๑. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรทั้งหลักสูตรผลิตก าลังพลและหลักสูตรพัฒนาก าลังพล หลักสูตรภาษาต่างประเทศ  
รวมทั้งกระบวนการเรียนการสอนของ ยศ.ทร. ให้ทันสมัย มีมาตรฐานอยู่ในระดับสากล สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และนโยบายของ ทร. รวมทั้งหลักขีดสมรรถนะของ ทร. จนสามารถน าไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๒. เพ่ือพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอน ได้แก่ เครื่องช่วยการศึกษา ระบบสารสนเทศ  
ห้องเรียน ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ รวมทั้งที่พักอาศัยของผู้เข้ารับการศึกษาให้มีบรรยากาศส่งเสริม
การศึกษาและมีมาตรฐานการด ารงชีวิตที่ดี  

๓. เพ่ือพัฒนาครูอาจารย์และนักศึกษายุทธศาสตร์ให้มีขีดสมรรถนะในการสอน การสร้างผลงานวิชาการ  
ให้เป็นที่แพร่หลายในระดับประเทศและต่างประเทศ 

๔. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้มีความเป็นมืออาชีพ มีจริยธรรม และคุณธรรม 
จากวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของ ยศ.ทร. ๔ วัตถุประสงค์ ท าให้สามารถก าหนดเป้าประสงค์รองรับ
ได้ ๑๒ เป้าประสงค์ดังนี้ 
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้มีความเป็นมืออาชีพ 

- เป้าประสงค์ข้อ ๑ บริหารจัดการองค์กรได้ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
- เป้าประสงค์ข้อ ๑๑ มีนโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดี 
- เป้าประสงค์ข้อ ๑๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการถวายพระเกียรติแด่สถาบันพระมหากษัตริย์ 

วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอน  
- เป้าประสงค์ข้อ ๒ ใช้สารสนเทศสนับสนุนการบริหารทรัพยากร โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
- เป้าประสงค์ข้อ ๗ จ้ดให้บริการความรู้ในสาขาวิชาชีพผ่านระบบสารสนเทศ 
- เป้าประสงค์ข้อ ๑๐ เชื่อมโยงการเรียนรู้กับฐานประวัติศาสตร์และจิตวิญญาณวิชาชีพ 

วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาครูอาจารย์ให้มีขีดสมรรถนะในการสอน การสร้างผลงานวิชาการให้เป็นที่แพร่หลายใน
ระดับประเทศและต่างประเทศ 

- เป้าประสงค์ข้อ ๓ บ ารุงขวัญ พัฒนาคุณภาพชีวิต มีแนวทางรับราชการ 
- เป้าประสงค์ข้อ ๕ มีมาตรฐานวิชาการและมีผลงานวิชาการ 
- เป้าประสงค์ข้อ ๔ สนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์ทางทหารเรือกับชาติทางทะเลที่เกี่ยวข้อง 

วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาหลักสูตรทั้งหลักสูตรผลิตก าลังพลและหลักสูตรพัฒนาก าลังพล หลักสูตร
ภาษาต่างประเทศ รวมทั้งกระบวนการเรียนการสอนของ ยศ.ทร. ให้ทันสมัย มีมาตรฐานอยู่ในระดับสากล 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายของ ทร. รวมทั้งหลักขีดสมรรถนะของ ทร. จนสามารถน าไปใช้
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

- เป้าประสงค์ข้อ ๕ มีมาตรฐานวิชาการและมีผลงานวิชาการ 
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- เป้าประสงค์ข้อ ๖ การศึกษาทุกระดับรองรับนโยบาย ทร. ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
- เป้าประสงค์ข้อ ๘ ด ารงความต่อเนื่องขีดสมรรถนะหลักของหน่วย 
- เป้าประสงค์ข้อ ๙ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเสมอ 

จากวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของ ยศ.ทร. รวมทั้งเป้าประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ท าให้ ยศ.ทร. 
สามารถก าหนดยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าประสงค์ ได้ ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้คือ 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีความเป็นมืออาชีพ และมีธรรมาภิบาล  
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาส าหรับก าลังพล ทร. 
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษาและวิจัยยุทธศาสตร์ทางเรือตลอดจนยุทธศาสตร์ทะเล 
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการศึกษา 

จากประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง ๔ ประเด็นข้างต้น ท าให้สามารถก าหนดกระบวนการท างาน (Core Process; CP) 
ในแต่ละประเด็นและมีหน่วยขึ้นตรง ยศ.ทร. ที่รับผิดชอบได้ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีความเป็นมืออาชีพ และมีธรรมาภิบาล 

- CP6 กระบวนการด้านการอนุศาสนาจารย์ มีหน่วยรับผิดชอบคือ กอศ.ยศ.ทร. 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาส าหรับก าลังพล ทร. 

- CP1 กระบวนการผลิตก าลังพลต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร มีหน่วยรับผิดชอบคือ กศษ.ยศ.ทร. รร.ชุมพลฯ  
ยศ.ทร. และ ศฝท.ยศ.ทร. 

- CP2 กระบวนการพัฒนาก าลังพลตามแนวทางรับราชการ มีหน่วยรับผิดชอบคือ ฝวก.ยศ.ทร. วทร. 
ยศ.ทร. รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. รร.ชต.ยศ.ทร. และ รร.พจ.ยศ.ทร.  

- CP3 กระบวนการเพ่ิมพูนความรู้ภาษาต่างประเทศ มีหน่วยรับผิดชอบคือ ศภษ.ยศ.ทร. 
- CP4 กระบวนการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร มีหน่วย 

รับผิดชอบคือ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษาและวิจัยยุทธศาสตร์ทางเรือตลอดจนยุทธศาสตร์ทะเล 

- CP8 กระบวนการศึกษาและวิจัยระดับกองทัพเรือ มีหน่วยรับผิดชอบคือ ศยร.ยศ.ทร. 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการศึกษา 

- CP5 กระบวนการส่งก าลังบ ารุงพัสดุสายยุทธศึกษา มีหน่วยรับผิดชอบคือ กบศ.ยศ.ทร. 
- CP7 กระบวนการด้านประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร มีหน่วยรับผิดชอบคือ กปศ.ยศ.ทร. 

 
 
          ตรวจถูกต้อง 
         น.ท. 
          (กิรวัท  จันฝาก) 
           นคฝ.แผนกควบคุมการฝึก กจล.ศยร.ยศ.ทร. 
           พ.ค.๖๑ 


