ผนวก ข ผังแสดงชือกระบวนการของ ยศ.ทร. ตามภารกิจและโครงสร้างของ ยศ.ทร.
ผังกระบวนการหลักของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
CP1 กระบวนการผลิตกาลังพลตากว่าชั้นสัญญาบัตร
CP1.1 กระบวนการผลิตจ่าทหารเรือ

CP1.2 กระบวนการผลิตทหารกองประจาการ

กองการศึกษา ยศ.ทร.

ศูนย์ฝึกทหารใหม่ ยศ.ทร.

CP1.1.1 กระบวนการคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่า
CP1.1.1.1 กระบวนกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร/อนุกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ
CP1.1.1.2 กระบวนกำรรับสมัครและสอบคัดเลือก
CP1.1.4 กระบวนการเสนอผลการศึกษาและการแต่งตั้งยศทหาร

CP1.2.1 กระบวนกำรรับทหำรกองประจำกำร
CP1.2.2 กระบวนกำรจัดกำรฝึกอบรม
CP1.2.3 กระบวนกำรวัดและประเมินผลกำรฝึกอบรม
CP1.2.4 กระบวนกำรส่งมอบทหำรกองประจำกำรให้หน่วยต่ำง ๆ

โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ยศ.ทร.
CP1.1.2 กระบวนการจัดการศึกษาและฝึกอบรม
CP1.1.2.1 กระบวนกำรจัดกำรศึกษำภำควิชำกำร
CP1.1.2.2 กระบวนกำรฝึกอบรมวิชำชีพทหำรเรือ
CP1.1.2.2.1 กระบวนกำรฝึกอบรมวิชำชีพทหำรเรือภำคทฤษฎี
CP1.1.2.2.2 กระบวนกำรฝึกอบรมวิชำชีพทหำรเรือภำคปฏิบตั ิ (มี 5 ฝึก)
CP1.1.2.3 กระบวนกำรปลูกฝัง/สร้ำงควำมเป็นทหำรเรือ
CP1.1.2.3.1 กระบวนกำรสร้ำงควำมเป็นทหำร
CP1.1.2.3.2 กระบวนกำรสร้ำงควำมเป็นผู้นำ
CP1.1.3 กระบวนการวัด ประเมินผล และตัดสินผล
CP1.1.3.1 กระบวนกำรแต่งตั้งกรรมกำรสอบควำมรู้
CP1.1.3.2 กระบวนกำรวัดและประเมินผลภำควิชำกำรและวิชำชีพทหำรเรือ
CP1.1.3.3 กระบวนกำรวัดและประเมินผลภำคปฏิบัติ (ภำคสนำม/ภำคทะเล)
CP1.1.3.4 กระบวนกำรวัดและประเมินผลกำรปลูกฝัง/สร้ำงควำมเป็นทหำรเรือ
CP1.1.3.5 กระบวนกำรประมวลผลและตัดสินผลกำรศึกษำ

ข - 1 ของ หน้ำ 5 หน้ำ
โดย คณะทำงำนย่อยหมวด 6 ยศ.ทร. (ณ 16 ก.ย.59)

ผังกระบวนการหลักของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
CP2 กระบวนการพัฒนากาลังพลตามแนวทางรับราชการ

CP2.1 กระบวนการพัฒนากาลังพลตามแนวทางรับราชการ
ระดับนายทหารสัญญาบัตร

CP2.2 กระบวนการพัฒนากาลังพลตามแนวทางรับราชการ
ระดับตากว่าสัญญาบัตร

วิทยาลัยการทัพเรือ ยศ.ทร.

รร.พันจ่า ยศ.ทร.

CP2.1.1 กระบวนกำรจัดกำลังพลเข้ำรับกำรอบรม

CP2.2.1 กระบวนกำรจัดกำลังพลเข้ำรับกำรอบรม
CP2.2.2 กระบวนกำรจัดกำรอบรม
CP2.2.3 กระบวนกำรวัด ประเมินผล และตัดสินผลกำรอบรม
CP2.2.4 กระบวนกำรรำยงำนผลและส่งตัวผูส้ ำเร็จกำรอบรม

ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการทัพเรือ
รร.เสนาธิการทหารเรือ รร.นายทหารเรือชั้นต้น ยศ.ทร.
CP2.1.2 กระบวนกำรจัดกำรอบรม
CP2.1.3 กระบวนกำรวัด ประเมินผล และตัดสินผลกำรอบรม
CP2.1.4 กระบวนกำรรำยงำนผลและส่งตัวผูส้ ำเร็จกำรอบรม

ข - 2 ของ หน้ำ 5 หน้ำ
โดย คณะทำงำนย่อยหมวด 6 ยศ.ทร. (ณ 16 ก.ย.59)

ผังกระบวนการหลักของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
CP3 กระบวนการเพิมพูนความรูภ้ าษาต่างประเทศ

CP4 กระบวนการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนตากว่าชั้นสัญญาบัตร

ศูนย์ภาษา ยศ.ทร.

โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ยศ.ทร.

CP3.1 กระบวนกำรจัดกำลังพลเข้ำรับกำรอบรม
CP3.2 กระบวนกำรจัดกำรอบรม
CP3.3 กระบวนกำรวัดและประเมินผลกำรอบรม
CP3.4 กระบวนกำรรำยงำนผลและส่งตัวผูส้ ำเร็จกำรอบรม
CP3.5 กระบวนกำรให้บริกำรทดสอบภำษำต่ำงประเทศ

CP4.1 กระบวนกำรจัดกำลังพลเข้ำรับกำรฝึกอบรม
CP4.2 กระบวนกำรจัดกำรฝึกอบรม
CP4.3 กระบวนกำรวัด ประเมินผล และตัดสินผลกำรฝึกอบรม
CP4.4 กระบวนกำรรำยงำนผลและส่งตัวผูส้ ำเร็จกำรฝึกอบรม

CP5 กระบวนการส่งกาลังบารุงพัสดุสายยุทธศึกษา
กองบริการการศึกษา ยศ.ทร.
CP5.1 กระบวนการส่งกาลังบารุงพัสดุสายยุทธศึกษา
CP5.1.1 กระบวนกำรกำหนดควำมต้องกำร
CP5.1.2 กระบวนกำรจัดหำ
CP5.1.3 กระบวนกำรเก็บรักษำ
CP5.1.4 กระบวนกำรแจกจ่ำย
CP5.1.5 กระบวนกำรจำหน่ำย
CP5.2 กระบวนกำรให้บริกำรเครือ่ งช่วยกำรศึกษำ
CP5.3 กระบวนการซ่อมบารุงเครืองช่วยการศึกษา
CP5.3.1 กระบวนกำรซ่อมบำรุงตำมแผน
CP5.3.2 กระบวนกำรซ่อมบำรุงฉุกเฉิน

CP6 กระบวนการด้านการอนุศาสนาจารย์
กองอนุศาสนาจารย์ ยศ.ทร.
CP6.1 กระบวนกำรอบรมศีลธรรม
CP6.2 กระบวนกำรเผยแพร่หลักวิชำกำรทำงศำสนำ
CP6.3 กระบวนกำรสนับสนุนอนุศำสนำจำรย์และกำรประกอบศำสนพิธี
CP7 กระบวนการด้านประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร
กองประวัติศาสตร์ ยศ.ทร.
CP7.1 กระบวนกำรจัดเก็บรักษำเอกสำรที่มีคณ
ุ ค่ำทำงประวัติศำสตร์
CP7.2 กระบวนกำรจัดเก็บรักษำวัตถุพิพิธภัณฑ์
CP7.3 กระบวนกำรให้บริกำรและเผยแพร่ข้อมูลด้ำนประวัติศำสตร์และพิพิธภัณฑ์

CP8 กระบวนการศึกษาและวิจัยระดับกองทัพเรือ
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ยศ.ทร.
CP8.1 กระบวนกำรศึกษำ วิเครำะห์ จัดทำและประเมินยุทธศำสตร์กองทัพเรือ
CP8.2 กระบวนกำรกำหนดและจัดทำหลักนิยมกองทัพเรือ
CP8.3 กระบวนกำรศึกษำและวิจยั ด้ำนควำมมั่นคงทำงทะเล
CP8.4 กระบวนกำรศึกษำและวิจยั ปัญหำและนโยบำยที่กองทัพเรือมอบหมำย
CP8.5 กระบวนกำรฝึกด้วยเครื่องฝึกจำลองยุทธ์

ข - 3 ของ หน้ำ 5 หน้ำ
โดย คณะทำงำนย่อยหมวด 6 ยศ.ทร. (ณ 16 ก.ย.59)

ผังกระบวนการสนับสนุนของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
SP1 กระบวนการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

SP2 กระบวนการตรวจสอบหลักสูตร ตัดสินผลการศึกษา และรับรองการศึกษา

กองประกันคุณภาพศึกษา ยศ.ทร.

กองการศึกษา ยศ.ทร.

SP1.1 กระบวนกำรจัดทำคูม่ ือประกันคุณภำพกำรศึกษำสำหรับสถำนศึกษำ
SP1.2 กระบวนกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพ
SP3 กระบวนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

SP2.1 กระบวนกำรพิจำรณำและตรวจสอบหลักสูตรต่ำง ๆ ใน ทร.
SP2.2 กระบวนกำรตัดสินผลกำรสอบควำมรู้ของสถำนศึกษำในบังคับบัญชำและ
ในกำกับของ ยศ.ทร.
SP2.3 กระบวนกำรออกหนังสือรับรองกำรศึกษำ

สานักงานราชนาวิกสภา ยศ.ทร. และศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ ยศ.ทร.

SP4 กระบวนการบริการของห้องสมุด

SP3.1 กระบวนกำรจัดแสดงปำฐกถำ
SP3.2 กระบวนกำรจัดทำนิตยสำรนำวิกศำสตร์
SP3.3 กระบวนกำรจัดทำวำรสำรนำวิกำธิปัตย์สำร

กองห้องสมุด ยศ.ทร.
SP4.1 กระบวนกำรจัดหำหนังสือและสื่อสำรสนเทศ
SP4.2 กระบวนกำรจัดกำรหนังสือและสื่อสำรสนเทศ
SP4.3 กระบวนกำรจัดทำเอกสำรดิจิตอล
SP4.4 กระบวนกำรให้บริกำรยืมหนังสือและสื่อสำรสนเทศ

SP5 กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศและกรรมวิธีข้อมูล
กองบริการการศึกษา ยศ.ทร.

SP6 กระบวนการด้านงบประมาณ

SP5.1 กระบวนกำรพัฒนำโปรแกรมฐำนข้อมูลและบริกำรด้ำนกรรมวิธีข้อมูล
SP5.2 กระบวนกำรซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ำย

กองบริการ ยศ.ทร.

SP7 กระบวนการด้านการเงิน

SP6.1 กระบวนกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี
SP6.2 กระบวนกำรบริหำรงบประมำณ

กองการเงิน ยศ.ทร.
SP7.1 กระบวนกำรเบิกเงิน
SP7.2 กระบวนกำรจ่ำยเงิน
SP7.3 กระบวนกำรจัดทำรำยงำนงบกำรเงิน

ข - 4 ของ หน้ำ 5 หน้ำ
โดย คณะทำงำนย่อยหมวด 6 ยศ.ทร. (ณ 16 ก.ย.59)

ผังกระบวนการสนับสนุนของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ

SP8 กระบวนการบริหารงานด้านกาลังพลและธุรการ

SP9 กระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

กองธุรการ ยศ.ทร.

กองบริการ ยศ.ทร.
SP9.1 กระบวนกำรจัดซื้อ
SP9.1 กระบวนกำรจัดจ้ำง

SP8.1 กระบวนกำรรับ-ส่งเอกสำร
SP8.2 กระบวนการบริหารกาลังพล
SP8.2.1 กระบวนกำรย้ำยบรรจุกำลังพล
SP8.2.2 กระบวนกำรคัดเลือกบุคคลพลเรือนเป็นพนักงำนรำชกำร
SP8.2.3 กระบวนกำรพิจำรณำบำเหน็จประจำปี
SP8.3 กระบวนการพัฒนากาลังพลของ ยศ.ทร.
SP8.3.1 กระบวนกำรคัดเลือกข้ำรำชกำรเข้ำรับกำรศึกษำอบรม
SP8.3.2 กระบวนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตกำลังพล

SP10 กระบวนการสนับสนุนและบริการของ กอง สน.ฯ
กองสนับสนุน ยศ.ทร.
CP10.1 กระบวนกำรซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้ำ ประปำ อำคำร สถำนที่
CP10.2 กระบวนกำรเบิกพัสดุจำกหน่วยเทคนิค
CP10.3 กระบวนกำรให้บริกำรจัดเลี้ยง
CP10.4 กระบวนกำรให้บริกำรยำนพำหนะสำยขนส่ง

SP11 กระบวนการจัดการความรู้ ยศ.ทร.
คณะกรรมการจัดการความรู้ ยศ.ทร. (ฝวก.ฯ)
CP11.1 กระบวนกำรจัดทำองค์ควำมรู้
CP11.2 กระบวนกำรจัดนิทรรศกำรกำรจัดกำรควำมรู้ของ ยศ.ทร.

ข - 5 ของ หน้ำ 5 หน้ำ
โดย คณะทำงำนย่อยหมวด 6 ยศ.ทร. (ณ 16 ก.ย.59)

