
อนุผนวก ๑ ของผนวก ข (ปรับปรุงแก้ไข ณ 11 พ.ค.60)

ข้อก ำหนดทีส่ ำคัญของกระบวนกำรหลักของ ยศ.ทร. หน้า ๑/๑๖ หน้า
รหัส รำยชือ่ สรุปข้อก ำหนด ตัวชีว้ัดของ

กระบวนกำรหลัก ควำมต้องกำรของ ควำมต้องกำรของ ข้อก ำหนดด้ำน ประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ ทีส่ ำคัญ กระบวนกำร
ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎหมำย และกำรลด

CP1 กระบวนการผลิตก่าลังพลต ่ากว่าชัน้สัญญาบัตร
(หน่วยรับผิดชอบ : กศษ.ยศ.ทร. รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. และ ศฝท.ยศ.ทร.)
 CP1.1 กระบวนการผลิตจ่าทหารเรือ (กศษ.ยศ.ทร. และ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.)

-การแต่งต้ังคณะกรรมการ -คณะกรรมการและ -ระเบียบ ทร.วา่ด้วย -ใช้เคร่ืองตรวจ - -ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ -ร้อยละของจ านวน นรจ.
และอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ อนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ การศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ ข้อสอบ ถูกต้อง วชิาการทหาร วชิาพืน้ฐาน ทีส่อบผ่านภาควชิาการ
เสร็จทันก าหนดเวลา ปฏิบัติหน้าทีด้่วยความ -ระเบียบ ยศ.ทร. แม่นย า -ผลการศึกษาทีผ่่านภาค ต่อจ านวน นรจ.ทัง้หมด 
-คณะกรรมการและอนุ- เป็นธรรม และโปร่งใส วา่ด้วยการสอบคัดเลือก -ใช้โปรมแกรม วชิาการ : ≥ ร้อยละ ๙๐
กรรมการฝ่ายต่าง ๆ -จ านวน นรจ.ทีผ่่านการ บุคคลพลเรือนเข้าเป็น ผลการศึกษา -ผู้ส าเร็จการศึกษามี -ร้อยละของจ านวน นรจ.
ปฏิบัติหน้าทีด้่วยความ สอบคัดเลือก เป็นไปตาม นรจ. พ.ศ.๒๕๕๑ ท าให้รวดเร็ว ความรู้วชิาการทหาร และ ทีส่อบผ่านการฝึกปฏิบัติการ
เป็นธรรม และโปร่งใส จ านวนทีก่ าหนดไวใ้น -ระเบียบการรับสมัคร ถูกต้อง มีทักษะในสาขาวชิาชีพ ตลอดปี (คะแนนฝึกภาคทาง
-กระบวนการสอบคัดเลือก แผนการผลิต นรจ. บุคคลพลเรือนเข้าเป็น -ความพร้อมของทรัพยากร ใช้การในทะเล/คะแนนฝึก
เป็นไปอยา่งโปร่งใส ประจ าปี นรจ. การเรียนรู้ ส่ือ/โสตทัศนูป- ปฏิบัติงานตามหน่วยสาย
ยติุธรรม -ผู้ส าเร็จการศึกษาทีม่ี -ระเบียบ ยศ.ทร. กรณ์เอือ้ต่อการเรียนรู้ วทิยาการ) ต่อจ านวน
-ผู้ทีผ่่านการสอบคัดเลือก ความรู้ ความสามารถ วา่ด้วยการด าเนินการ -ผู้ส าเร็จการศึกษามี นรจ.ทัง้หมด
เป็นผู้ทีม่ีความรู้ ความ ตามสายวชิาชีพ ศึกษาของสถานศึกษา ลักษณะความเหมาะสมใน : ≥ ร้อยละ ๙๕
สามารถ เหมาะสมทีจ่ะ -ผู้ส าเร็จการศึกษามี ซ่ึงจัดการศึกษาเป็น การเป็นทหาร -ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จ
เป็นทหาร ลักษณะความเหมาะสมใน ภาคในส่วนการศึกษา การศึกษาทีม่ีผลประเมิน
-ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ การเป็นทหาร ทีส่องและส่ี พ.ศ.๒๕๕๑ ความพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้
วชิาการทหาร วชิาพืน้ฐาน -ความถูกต้อง โปร่งใส และแก้ไขเพิม่เติม (ฉบับ ในเกณฑ์ดีขึน้ไป (≥ ๓.๕๑
-ผลการศึกษาทีผ่่านภาค ของการแต่งต้ังกรรมการ ที ่๒) พ.ศ.๒๕๕๕ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน)
วชิาการ ผ่านภาคทฤษฎี สอบความรู้ -หลักสูตร นรจ. ต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
-ความพร้อมของทรัพยากร -ความถูกต้อง โปร่งใส รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. ทีไ่ด้รับการประเมินทัง้หมด
การเรียนรู้ ส่ือ/โสตทัศนูป- ของการวดัและประเมินผล พ.ศ.๒๕๕๙ : ≥ ร้อยละ ๘๐
กรณ์เอือ้ต่อการเรียนรู้ -ประมวลผลการศึกษา -พ.ร.บ.วนิัยทหาร
-ผู้ส าเร็จการศึกษามี นรจ.ถูกต้องตามระเบียบ -อทร.๗๑๐๒ ภาวะผู้น า

ข้อก ำหนดทีส่ ำคัญจ ำแนกตำมปัจจัยกำรวิเครำะห์



อนุผนวก ๑ ของผนวก ข
ข้อก ำหนดทีส่ ำคัญของกระบวนกำรหลักของ ยศ.ทร. หน้า ๒/๑๖ หน้า

รหัส รำยชือ่ สรุปข้อก ำหนด ตัวชีว้ัดของ

กระบวนกำรหลัก ควำมต้องกำรของ ควำมต้องกำรของ ข้อก ำหนดด้ำน ประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ ทีส่ ำคัญ กระบวนกำร
ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎหมำย และกำรลด

ความรู้วชิาการทหาร และ -เสนอแต่งต้ังยศได้ถูกต้อง -อทร.๗๔๐๑ การฝึก -ค่าเฉล่ียผลประเมินความ
มีทักษะในสาขาวชิาชีพ ครบถ้วน ตามผลการ บุคคลท่ามือเปล่าและ ความพึงพอใจทีม่ีต่อ
-ผลการศึกษาทีผ่่าน ตัดสินผลการสอบความรู้ ท่าอาวธุ พ.ศ.๒๕๓๘ ทรัพยากรการเรียนรู้ ส่ือ/
ภาคปฏิบัติ -ระเบียบ กห.วา่ด้วย โสตทัศนูปกรณ์เอือ้ต่อการ
-ผู้ส าเร็จการศึกษามี การแต่งต้ังยศและการ เรียนรู้
ลักษณะความเหมาะสมใน เล่ือนยศของข้าราชการ : ≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
การเป็นทหาร ทหาร พ.ศ.๒๕๔๑
-ค าส่ังแต่งต้ังกรรมการ บันทึก สม.ด่วนมาก ที ่
สอบความรู้ (ฉบับ สม.เลขรับ 
-ผลการศึกษาตามหลักสูตร ๕๘๗๙) เร่ือง ก าหนด
-ผลการฝึกภาคปฏิบัติ แนวทางการบรรจุ
(ภาคสนาม/ภาคทะเล) บุคคลประเภทต่าง ๆ
-ผลการประเมินลักษณะ เข้ารับราชการใน กห.
ความเหมาะสมในการ
เป็นทหาร
-ประมวลผลการศึกษา 
นรจ.ถูกต้องตามระเบียบ
-เสนออนุมัติแต่งต้ังยศได้
ทันก าหนดเวลา

ข้อก ำหนดทีส่ ำคัญจ ำแนกตำมปัจจัยกำรวิเครำะห์



อนุผนวก ๑ ของผนวก ข
ข้อก ำหนดทีส่ ำคัญของกระบวนกำรหลักของ ยศ.ทร. หน้า ๓/๑๖ หน้า

รหัส รำยชือ่ สรุปข้อก ำหนด ตัวชีว้ัดของ

กระบวนกำรหลัก ควำมต้องกำรของ ควำมต้องกำรของ ข้อก ำหนดด้ำน ประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ ทีส่ ำคัญ กระบวนกำร
ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎหมำย และกำรลด

CP1 กระบวนการผลิตก่าลังพลต ่ากว่าชัน้สัญญาบัตร
(หน่วยรับผิดชอบ : กศษ.ยศ.ทร. รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. และ ศฝท.ยศ.ทร.)
 CP1.2 กระบวนการผลิตทหารกองประจ่าการ (ศฝท.ยศ.ทร.)

-ได้รับการบรรจุลงกองร้อย -เคร่ืองมือในการรับ -พ.ร.บ.การเกณฑ์ทหาร -มีโปรแกรม - -ได้รับทหารกองประจ า -ร้อยละของจ านวน
-ได้รับส่ิงของครบตาม ทหารฯ มีความพร้อม พ.ศ.๒๔๙๗ คัดแยกทหาร การครบตามที ่ทร. ส่ังการ นขต.ทร.ทีม่ารับทหารกอง
ระเบียบ และเพียงพอ -บัญชีคนทีส่่งเข้ากอง กองประจ าการ -หน่วยมารับทหารกอง ประจ าการ ต่อจ านวน
-นักเรียนพลกองประจ าการ -นักเรียนพลกอง ประจ าการ (ส.ด.๑๘) ลงตาม นขต.ทร. กองประจ าการครบ นขต.ทร.ทีไ่ด้รับการบรรจุ
ได้รับการฝึกภาคสาธารณ ประจ าการ มาครบตรง -คู่มือการฝึกหลักสูตร ท าให้รวดเร็ว ทุกหน่วย ทหารกองประจ าการ
ศึกษา ครบตามตาราง ตามเวลาทีก่ าหนด ทหารใหม่ ภาค ถูกต้อง ลงหน่วยทัง้หมด
ปฏิทินการเรียน -นักเรียนพลกอง สาธารณศึกษา พ.ศ. : ร้อยละ ๑๐๐
-เคร่ืองช่วยในการเรียน ประจ าการ มาครบตรง พ.ศ.๒๕๕๖
มีความพร้อม เพียงพอ ตามเวลาทีก่ าหนด -ปฏิทินการฝึกภาค
และมีความทันสมัย -เคร่ืองช่วยในการเรียน สาธารณศึกษาและ
-นักเรียนพลกองประจ า มีความพร้อม เพียงพอ ตารางฝึกหัดศึกษา
การได้รับการวดัและ และมีความทันสมัย
ประเมินผล ครบทุกคน -แบบประเมินมีความ
และครบทุกวชิา พร้อมและมีความเป็น
-ทหารกองประจ าการได้ มาตรฐาน
ยา้ยไปอยูห่น่วยทีต่นเอง -ผู้ประเมินมีความรู้และ
เสนอความต้องการ ความยติุธรรมในการให้
-หน่วยมารับทหารกอง คะแนน
กองประจ าการครบ -ได้รับทหารกองประจ า-
ทุกหน่วย การทีม่ีคุณสมบัติตามที่

หน่วยต้องการ
-ได้รับทหารกองประจ า
การครบตามที ่ทร.ส่ังการ

ข้อก ำหนดทีส่ ำคัญจ ำแนกตำมปัจจัยกำรวิเครำะห์



อนุผนวก ๑ ของผนวก ข
ข้อก ำหนดทีส่ ำคัญของกระบวนกำรหลักของ ยศ.ทร. หน้า ๔/๑๖ หน้า

รหัส รำยชือ่ สรุปข้อก ำหนด ตัวชีว้ัดของ

กระบวนกำรหลัก ควำมต้องกำรของ ควำมต้องกำรของ ข้อก ำหนดด้ำน ประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ ทีส่ ำคัญ กระบวนกำร
ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎหมำย และกำรลด

CP2 กระบวนการพัฒนาก่าลังพลตามแนวทางรับราชการ
(หน่วยรับผิดชอบ : ฝวก.ยศ.ทร. วทร.ยศ.ทร. รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. รร.ชต.ยศ.ทร. และ รร.พจ.ยศ.ทร.)
 CP2.1 กระบวนการพัฒนาก่าลังพลตามแนวทางรับราชการ ระดับนายทหารสัญญาบัตร (ฝวก.ยศ.ทร. วทร.ยศ.ทร. รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. รร.ชต.ยศ.ทร.)

-แนวทางการปฏิบัติใน -การจัดก าลังพลเข้ารับ -ระเบียบ ทร.วา่ด้วย -ใช้การประเมิน - -การจัดก าลังพลเข้ารับ -ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
การจัดก าลังพลเข้ารับการ การอบรมทีช่ัดเจนโปร่งใส การศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ ความพึงพอใจ การอบรมทีช่ัดเจนโปร่งใส ทีม่ีต่อการการคัดเลือก
อบรมทีช่ัดเจนเป็นทีย่อมรับ ตรวจสอบได้ -บันทึก กพ.ทร. ที ่กห ด้วยระบบการ ตรวจสอบได้ ผู้เข้ารับการอบรม
-มีคู่มือแนะน านักศึกษา/ -มีปฏิทินการศึกษาใน ๐๕๐๓/๑๒๗๑๘ ลง ประเมิน -ผู้ส าเร็จการอบรมได้รับ : ≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
นทน. ในแต่ละหลักสูตร ในแต่ละหลักสูตร ๑ ธ.ค.๔๗ เร่ือง ขอ ออนไลน์ การเพิม่พูนความรู้ และ -ร้อยละของจ านวนผู้ที่
-มีส่ิงอ านวยความสะดวก -ผู้ส าเร็จการอบรมได้รับ อนุมัติแนวทางการ -ใช้โปรแกรมใน สามารถน าไปใช้ปฏิบัติงาน ส าเร็จการอบรมต่อจ านวน
ในการเข้ารับการอบรม การเพิม่พูนความรู้ และ ด าเนินการรับสมัคร การค านวณหา ในต าแหน่งทีสู่งขึน้ได้ ผู้เข้ารับการอบรมทัง้หมด
-ส าเร็จการศึกษาในแต่ละ สามารถน าไปใช้ปฏิบัติงาน และคัดเลือกนักธรุกิจ ระดับคะแนนของ อยา่งมีประสิทธภิาพ ในแต่ละหลักสูตร 
หลักสูตรอยา่งมีคุณภาพ ในต าแหน่งทีสู่งขึน้ได้ ภาคเอกชนเข้าศึกษา ผู้เข้ารับการ -มีส่ิงอ านวยความสะดวก ≥ ร้อยละ ๙๐
-แนวทางการปฏิบัติใน -การวดัและประเมินผล วทร.สรส. อบรมเพือ่ความ ในการเข้ารับการอบรม -ค่าเฉล่ียผลประเมินความ
การวดัและประเมินผล การศึกษามีความชัดเจน -บันทึก กพ.ทร.ที ่กห ถูกต้องและ -การวดัและประเมินผล พึงพอใจของนักศึกษา/นทน. 
มีความชัดเจน มีมาตรฐาน และถูกต้อง โปร่งใส ๐๕๐๓/๒๑๐๖ ลง รวดเร็ว การศึกษามีความชัดเจน ทีม่ีต่อการจัดการอบรม
เป็นทีย่อมรับ ตรวจสอบได้ ๘ เม.ย.๕๙ เร่ือง ผล และถูกต้อง โปร่งใส : ≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
-รับทราบผลการอบรม -หน่วยต้นสังกัดของ การพิจารณาทบทวน ตรวจสอบได้ -ค่าเฉล่ียผลประเมินความ
ของผู้ส าเร็จการอบรม นักศึกษา/นทน. หรือ คุณสมบัติผู้เข้ารับการ พึงพอใจของหน่วยต้นสังกัด
ภายในเวลา ๓๐ วนั หน่วยทีน่ักศึกษา/นทน. อบรมหลักสูตร วทร.เพือ่ ทีม่ีต่อการผู้ส าเร็จการอบรม
หลังจากส าเร็จการอบรม บรรจุหลังส าเร็จการอบรม ให้มีความเหมาะสมกับ : ≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕

รับทราบผลการอบรมและ สภาวการณ์ปัจจุบัน -มีรายงานผลการอบรม
รายงานประจ าตัวของ -ค าส่ัง ยศ.ทร. (เฉพาะ) ทีถู่กต้องตามระเบียบ และ
นักศึกษา/นทน. ที ่๘๒๙/๒๕๕๙ ลง เสนอทันเวลา 

๒ ก.ย.๕๙ เร่ือง แต่งต้ัง
คณะท างานรับสมัคร 

ข้อก ำหนดทีส่ ำคัญจ ำแนกตำมปัจจัยกำรวิเครำะห์



อนุผนวก ๑ ของผนวก ข
ข้อก ำหนดทีส่ ำคัญของกระบวนกำรหลักของ ยศ.ทร. หน้า ๕/๑๖ หน้า

รหัส รำยชือ่ สรุปข้อก ำหนด ตัวชีว้ัดของ
กระบวนกำรหลัก ควำมต้องกำรของ ควำมต้องกำรของ ข้อก ำหนดด้ำน ประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ ทีส่ ำคัญ กระบวนกำร

ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎหมำย และกำรลด
ต้นทุนและคัดเลือกนักธรุกิจ

ภาคเอกชน 
-ระเบียบ ยศ.ทร.วา่ด้วย
การศึกษาส าหรับนาย
ทหารสัญญาบัตร พ.ศ.
๒๕๕๕ และทีแ่ก้ไข
เพิม่เติม (ฉบับที ่๒) 
พ.ศ.๒๕๕๗

ข้อก ำหนดทีส่ ำคัญจ ำแนกตำมปัจจัยกำรวิเครำะห์



อนุผนวก ๑ ของผนวก ข
ข้อก ำหนดทีส่ ำคัญของกระบวนกำรหลักของ ยศ.ทร. หน้า ๖/๑๖ หน้า

รหัส รำยชือ่ สรุปข้อก ำหนด ตัวชีว้ัดของ

กระบวนกำรหลัก ควำมต้องกำรของ ควำมต้องกำรของ ข้อก ำหนดด้ำน ประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ ทีส่ ำคัญ กระบวนกำร
ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎหมำย และกำรลด

CP2 กระบวนการพัฒนาก่าลังพลตามแนวทางรับราชการ
(หน่วยรับผิดชอบ : ฝวก.ยศ.ทร. วทร.ยศ.ทร. รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. รร.ชต.ยศ.ทร. และ รร.พจ.ยศ.ทร.)
 CP2.2 กระบวนการพัฒนาก่าลังพลตามแนวทางรับราชการ ระดับต ่ากว่านายทหารสัญญาบัตร (รร.พจ.ยศ.ทร.)

-การอนุมัติรายชือ่ผู้เข้าการ -การจัดรุ่นและพืน้ทีเ่ข้ารับ -ข้อบังคับ กห.วา่ด้วย -ใช้ระบบสาร- - -ส่ิงแวดล้อมและปัจจัย -ค่าเฉล่ียผลประเมินความ
อบรมฯ ตามรุ่นและพืน้ที่ การอบรมฯ สอดคล้องกับ การแต่งต้ังยศทหาร  สนเทศแจ้งการ เกือ้หนุนมีความเหมาะสม พึงพอใจทีผู้่เข้ารับการ
เข้ารับการอบรม มีความ ความจ าเป็นทางด้าน พ.ศ.๒๕๐๗ และที่ ปฏิบัติในการเข้า และเพียงพอ อบรมมีต่อการจัดอบรม 
ถูกต้อง ครบถ้วน และ ครอบครัวของผู้เข้ารับการ แก้ไขเพิม่เติม รับการอบรมฯ -ผู้เข้ารับการอบรมมี : ≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
ทันเวลา อบรมฯ -ระเบียบ ทร.วา่ด้วย เพือ่ความสะดวก ความรู้ ความสามารถ -ค่าเฉล่ียผลประเมินความ
-หลักสูตรการอบรม -การประชาสัมพันธ์ การศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ และรวดเร็ว สูงขึน้ มีระเบียบ วนิัย พึงพอใจของหน่วยต้นสังกัด
สอดคล้องกับการน าไป เกีย่วกับการเข้ารับการ และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม -ใช้โปรแกรมใน และมีลักษณะท่าทาง ทีม่ีต่อผู้เข้ารับการจัดอบรม 
ใช้ปฏิบัติราชการ อบรมฯ มีรายละเอียด -ระเบียบ ทร. วา่ด้วย การค านวณหา การเป็นทหารทีดี่ สามารถ : ≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
-ส่ิงแวดล้อมและปัจจัย ทีช่ัดเจนและรวดเร็ว การเล่ือนฐานะนาย ระดับคะแนน ปฏิบัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง
เกือ้หนุนมีความเหมาะสม -ผู้เข้ารับการอบรมมี ทหารประทวน พ.ศ. ของผู้เข้ารับการ ทีสู่งขึน้ได้อยา่งมี
และเพียงพอ ความรู้ ความสามารถ ๒๕๕๗ อบรมเพือ่ความ ประสิทธภิาพ
-การวดัและประเมินผล สูงขึน้ มีระเบียบ วนิัย -ระเบียบ ยศ.ทร.วา่ด้วย ความถูกต้องและ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที ่ และมีลักษณะท่าทาง การด าเนินการศึกษา รวดเร็ว
ทร. ก าหนด การเป็นทหารทีดี่ สามารถ ของสถานศึกษาซ่ึงมิได้
-ได้รับผลการอบรมเพือ่ ปฏิบัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง จัดการศึกษาเป็นภาค
หมายประวติั ทีสู่งขึน้ได้อยา่งมี พ.ศ.๒๕๔๘ และทีแ่ก้ไข

ประสิทธภิาพ เพิม่เติม (ฉบับที ่๒)
-ข้อสอบมีมาตรฐานและ พ.ศ.๒๕๕๑
ได้รับการปรับปรุงให้
ทันสมัย
-ได้รับผลการอบรมเพือ่
ประกอบเป็นหลักฐาน
การขอแต่งต้ังยศ

ข้อก ำหนดทีส่ ำคัญจ ำแนกตำมปัจจัยกำรวิเครำะห์



อนุผนวก ๑ ของผนวก ข
ข้อก ำหนดทีส่ ำคัญของกระบวนกำรหลักของ ยศ.ทร. หน้า ๗/๑๖ หน้า

รหัส รำยชือ่ สรุปข้อก ำหนด ตัวชีว้ัดของ

กระบวนกำรหลัก ควำมต้องกำรของ ควำมต้องกำรของ ข้อก ำหนดด้ำน ประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ ทีส่ ำคัญ กระบวนกำร
ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎหมำย และกำรลด

 CP3 กระบวนการเพิ มพูนความรูภ้าษาต่างประเทศ (หน่วยรับผิดชอบ : ศภษ.ยศ.ทร.)
-ผู้เข้ารับการอบรมมี -ผู้เข้ารับการอบรมมี -ระเบียบ ทร.วา่ด้วย -ลดระยะเวลา - -คุณภาพของหลักสูตร -ค่าเฉล่ียผลประเมินความ
คุณสมบัติตามทีก่ าหนด คุณสมบัติตามทีก่ าหนด การศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ ในการด าเนินการ และเนือ้หาบทเรียน พึงพอใจทีผู้่เข้ารับการ
-ความพร้อมของการ -ความพร้อมของการ -ระเบียบ ยศ.ทร.วา่ด้วย -คุณภาพของอาจารย์ อบรมมีต่อการจัดอบรม 
จัดก าลังพลเข้ารับการ จัดก าลังพลเข้ารับการ การด าเนินการศึกษา -ต ารา/เคร่ืองช่วยการ : ≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
อบรมด้านภาษา อบรมด้านภาษา ของสถานศึกษาซ่ึงมิได้ ศึกษา/ส่ิงอ านวยความ -ค่าเฉล่ียผลประเมินความ
ต่างประเทศ ต่างประเทศ จัดการศึกษาเป็นภาค สะดวก เพียงพอ และ พึงพอใจของหน่วยต้นสังกัด
-คุณภาพของหลักสูตร -คุณภาพของหลักสูตร ในส่วนการศึกษาทีส่อง เหมาะสม ทีม่ีต่อผู้เข้ารับการอบรม 
และเนือ้หาบทเรียน และเนือ้หาบทเรียน และส่ี พ.ศ.๒๕๔๘ -รายงานผลการวดัและ : ≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
-คุณภาพของอาจารย์ -คุณภาพของอาจารย์ และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม ประเมินผลทีท่ันเวลา -มีการรายงานผลการวดั
-ต ารา/เคร่ืองช่วยการ -ต ารา/เคร่ืองช่วยการ (ฉบับที ่๒) พ.ศ.๒๕๕๑ และประเมินผลทีท่ันเวลา
ศึกษา/ส่ิงอ านวยความ ศึกษา/ส่ิงอ านวยความ
สะดวก เพียงพอ และ สะดวก เพียงพอ และ
เหมาะสม เหมาะสม
-ผู้เข้ารับการอบรมผ่าน -ผู้เข้ารับการอบรมผ่าน
การวดัและประเมินผล การวดัและประเมินผล
ความรู้ ความรู้
-การทดสอบสอดคล้อง -การทดสอบสอดคล้อง
กับเนือ้หาบทเรียน กับเนือ้หาบทเรียน
-การทดสอบสามารถใช้ -การทดสอบสามารถใช้
วดัและประเมินผลความรู้ วดัและประเมินผล
ได้จริง ความรู้ได้จริง
-การวดัและประเมินผล -รายงานผลการวดัและ
มีความถูกต้อง โปร่งใส ประเมินผลทีท่ันเวลา
ตรวจสอบได้ -คุณภาพของแบบ

ข้อก ำหนดทีส่ ำคัญจ ำแนกตำมปัจจัยกำรวิเครำะห์



อนุผนวก ๑ ของผนวก ข
ข้อก ำหนดทีส่ ำคัญของกระบวนกำรหลักของ ยศ.ทร. หน้า ๘/๑๖ หน้า

รหัส รำยชือ่ สรุปข้อก ำหนด ตัวชีว้ัดของ

กระบวนกำรหลัก ควำมต้องกำรของ ควำมต้องกำรของ ข้อก ำหนดด้ำน ประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ ทีส่ ำคัญ กระบวนกำร
ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎหมำย และกำรลด

-รายงานผลการวดัและ ทดสอบ
ประเมินผลทีท่ันเวลา -การทดสอบสามารถ
-คุณภาพของแบบทดสอบ ใช้วดัและประเมินผล
-การทดสอบมีความถูกต้อง ความรู้ได้จริง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ -การรายงานผลที่
-การรายงานผลทีเ่ทีย่งตรง เทีย่งตรง รวดเร็ว และ
รวดเร็ว และทันเวลา ทันเวลา

ข้อก ำหนดทีส่ ำคัญจ ำแนกตำมปัจจัยกำรวิเครำะห์



อนุผนวก ๑ ของผนวก ข
ข้อก ำหนดทีส่ ำคัญของกระบวนกำรหลักของ ยศ.ทร. หน้า ๙/๑๖ หน้า

รหัส รำยชือ่ สรุปข้อก ำหนด ตัวชีว้ัดของ

กระบวนกำรหลัก ควำมต้องกำรของ ควำมต้องกำรของ ข้อก ำหนดด้ำน ประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ ทีส่ ำคัญ กระบวนกำร
ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎหมำย และกำรลด

ต้นทุน CP4 กระบวนการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนต ่ากว่าชัน้สัญญาบัตร (หน่วยรับผิดชอบ : รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.)
-ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมมี -ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมมี -ระเบียบ ยศ.ทร.วา่ด้วย - - -ผู้เข้ารับการฝึกอบรม -ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จ
คุณสมบัติครบถ้วนตามที่ คุณสมบัติครบถ้วนตามที่ การปกครองบังคับ ผ่านการฝึกอบรม การฝึกอบรม ต่อจ านวน
ระเบียบก าหนด ระเบียบก าหนด บัญชาข้าราชการ -ส่ิงอ านวยความสะดวก ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทัง้หมด
-คุณภาพของผู้ส าเร็จการ -ผู้เข้ารับการฝึกอบรม กลาโหมพลเรือนชัน้ ในการจัดฝึกอบรม : ≥ ร้อยละ ๙๐
ฝึกอบรม ผ่านการฝึกอบรม สัญญาบัตรและต่ ากวา่ -ค่าเฉล่ียความพึงพอใจที่
-ความถูกต้อง โปร่งใส -ส่ิงอ านวยความสะดวก ชัน้สัญญาบัตร พ.ศ. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีต่อ
ของการวดัและประเมินผล ในการจัดฝึกอบรม พ.ศ.๒๕๓๖ การจัดการฝึกอบรม
-ได้รับผลการฝีกอบรม -ความถูกต้อง โปร่งใส : ≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
เพือ่หมายประวติั ของการวดัและประเมินผล

-ได้รับผลการฝึกอบรม
เพือ่ประกอบเป็นหลักฐาน
การขอแต่งต้ังยศ

ข้อก ำหนดทีส่ ำคัญจ ำแนกตำมปัจจัยกำรวิเครำะห์



อนุผนวก ๑ ของผนวก ข
ข้อก ำหนดทีส่ ำคัญของกระบวนกำรหลักของ ยศ.ทร. หน้า ๑๐/๑๖ หน้า

รหัส รำยชือ่ สรุปข้อก ำหนด ตัวชีว้ัดของ

กระบวนกำรหลัก ควำมต้องกำรของ ควำมต้องกำรของ ข้อก ำหนดด้ำน ประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ ทีส่ ำคัญ กระบวนกำร
ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎหมำย และกำรลด

ต้นทุน CP5 กระบวนการส่งก่าลังบ่ารุงพัสดุสายยุทธศึกษา (หน่วยรับผิดชอบ : กบศ.ยศ.ทร.)
-รายการพัสดุทีเ่สนอ -รายการพัสดุทีเ่สนอ -ระเบียบ ทร.วา่ด้วย -ใช้ระบบงาน - -มีพัสดุสายยทุธศึกษา -ค่าเฉล่ียผลประเมินความ
ความต้องการ ได้รับการ ความต้องการ ได้รับการ การพัสดุ พ.ศ.๒๕๕๓ อิเล็กทรอนิกส์ เพียงพอต่อการส่งก าลัง พึงพอใจของผู้รับบริการ 
จัดออกแผนการจัดหา จัดออกแผนการจัดหา -ระเบียบส านักนายก (SUPPINV 1-3 บ ารุง ทีม่ีต่อพัสดุสายยทุธศึกษา
-พัสดุทีไ่ด้รับการจัดหา -มีความพร้อมในการ รัฐมนตรี วา่ด้วยการ V.4) การด าเนิน- -มีความพร้อมในการให้ ทีไ่ด้รับ
ตรงตามแผนการจัดหา ส่งก าลังบ ารุงพัสดุสาย พัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ งานรวดเร็วยิง่ขึน้ บริการ : ≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
-มีพัสดุสายยทุธศึกษา ยทุธศึกษา ให้กับ และท าให้ทราบ -ค่าเฉล่ียผลประเมินความ
พร้อมและเพียงพอต่อการ นขต.ทร. สถานะของ พึงพอใจทีม่ีต่อการให้บริการ 
ส่งก าลังบ ารุงได้ตลอดเวลา -พัสดุทีไ่ด้รับการจัดหา จ านวนและ เคร่ืองช่วยการศึกษาและ
-มีความพร้อมในการให้ ตรงตามแผนการจัดหา รายการของ การผลิตส่ือผสม
บริการ -มีพัสดุสายยทุธศึกษา พัสดุและเบิก : ≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
-พัสดุสายยทุธศึกษาที่ พร้อมและเพียงพอต่อการ ได้รวดเร็วขึน้ -ค่าเฉล่ียผลประเมินความ
หมดความจ าเป็นและ ส่งก าลังบ ารุงได้ตลอดเวลา พึงพอใจทีม่ีต่อการซ่อม
ซ่อมท าไม่คุ้มค่าได้รับการ -มีความพร้อมในการ บ ารุง
จ าหน่าย ให้บริการ : ≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
-เคร่ืองช่วยการศึกษา -พัสดุสายยทุธศึกษาที่
และการผลิตส่ือผสม หมดความจ าเป็นและ
พร้อมให้การสนับสนุนได้ ซ่อมท าไม่คุ้มค่าได้รับการ
ตลอดเวลา จ าหน่าย

-มีเคร่ืองช่วยการศึกษา
พร้อมใช้งานตลอดเวลา

ข้อก ำหนดทีส่ ำคัญจ ำแนกตำมปัจจัยกำรวิเครำะห์



อนุผนวก ๑ ของผนวก ข
ข้อก ำหนดทีส่ ำคัญของกระบวนกำรหลักของ ยศ.ทร. หน้า ๑๑/๑๖ หน้า

รหัส รำยชือ่ สรุปข้อก ำหนด ตัวชีว้ัดของ

กระบวนกำรหลัก ควำมต้องกำรของ ควำมต้องกำรของ ข้อก ำหนดด้ำน ประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ ทีส่ ำคัญ กระบวนกำร
ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎหมำย และกำรลด

ต้นทุน CP6 กระบวนการด้านการอนุศาสนาจารย์ (หน่วยรับผิดชอบ : กอศ.ยศ.ทร.)
-หัวข้ออบรมทีน่่าสนใจ -ก าลังพล ทร.หมุนเวยีน -ค าส่ัง ทร.เร่ือง การ -มีแนวทางการ - -หัวข้ออบรมทีน่่าสนใจ -ค่าเฉล่ียผลประเมินความ

ทันสมัย สอดคล้องกับ เข้ารับการอบรมศีลธรรม อบรมศีลธรรมประจ าปี ปฏิบัติทีเ่ป็น ทันสมัย สอดคล้องกับ พึงพอใจทีม่ีต่อการจัดอบรม

สถานการณ์ อยา่งทัว่ถึง -ระเบียบ ทร วา่ด้วย มาตรฐานในการ สถานการณ์ : ≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
-ความสามารถและเทคนิค -ก าลังพลสามารถน า การอบรมศีลธรรมและ เทศน์และ -ความสามารถและเทคนิค -จ านวนการผลิตบทความ
ของผู้บรรยาย หลักธรรมไปปฏิบัติได้จริง การกระท าพิธพีุทธ- บรรยายธรรม ของผู้บรรยาย แนวคิดทางศีลธรรมและ

-มีองค์ความรู้ทีส่ามารถ -ก าลังพลของ ทร.มีความ มามกะ ประจ าปี ๒๕๑๙ ผลิตบทความ -เนือ้หาทีเ่ป็นประโยชน์ วฒันธรรม
น าไปประยกุต์ใช้ใน เข้าใจในหลักวชิาการทาง -อนุมัติ ทร. เร่ือง การ และวารสาร น่าสนใจ ทันสมัย เข้ากับ : ≥ ๔ เร่ือง/สัปดาห์

ชีวติประจ าวนั ศาสนา และน าไปปฏิบัติ จัดท าเอกสารทางศาสนา จัดศาสนพิธี สถานการณ์

-เนือ้หาทีเ่ป็นประโยชน์ ได้จริง -อนุมัติ ทร.เร่ือง การ -ก าลังพลสามารถ -ก าลังพลสามารถน า

น่าสนใจ ทันสมัย เข้ากับ -รูปเล่มน่าสนใจ เนือ้หาดี ผลิตบทความทาง น าหลักธรรมทาง หลักธรรมไปปฏิบัติได้จริง

สถานการณ์ ทันสมัย น่าอ่าน ศีลธรรมและวฒันธรรม พุทธศาสนาไป

-รูปเล่มและเนือ้หาสาระ -การด าเนินการด้าน ประยกุต์ใช้ในการ

น่าสนใจ ศาสนพิธเีป็นไปตามหลัก ปฏิบัติงานและ

-ความพร้อมในการ ศาสนพิธกีารทีถู่กต้อง ชีวติประจ าวนั

สนับสนุนการจัดศาสนพิธี -ใช้โปรแกรม

excel ช่วยค า-

นวณผลประเมิน

ความพึงพอใจ

ข้อก ำหนดทีส่ ำคัญจ ำแนกตำมปัจจัยกำรวิเครำะห์



อนุผนวก ๑ ของผนวก ข

ข้อก ำหนดทีส่ ำคัญของกระบวนกำรหลักของ ยศ.ทร. หน้า ๑๒/๑๖ หน้า
รหัส รำยชือ่ สรุปข้อก ำหนด ตัวชีว้ัดของ

กระบวนกำรหลัก ควำมต้องกำรของ ควำมต้องกำรของ ข้อก ำหนดด้ำน ประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ ทีส่ ำคัญ กระบวนกำร
ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎหมำย และกำรลด

ต้นทุน CP7 กระบวนการด้านการประวัติศาสตร์ (หน่วยรับผิดชอบ : กปศ.ยศ.ทร.)
-ความสะดวก รวดเร็วใน -ความสะดวก รวดเร็วใน -พ.ร.บ.จดหมายเหตุ - - -เป็นเอกสารทีม่ีคุณค่าทาง -ร้อยละของจ านวนเอกสาร
การสืบค้นข้อมูลเอกสาร การสืบค้นข้อมูลเอกสาร แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๖ ประวติัศาสตร์ ทีม่ีคุณค่าทางประวติัศาสตร์
ทางประวติัศาสตร์ ทางประวติัศาสตร์ -ระเบียบส านักนายก -เป็นวตัถุพิพิธภัณฑ์ทีม่ี ทีไ่ด้รับการจัดเก็บรักษา
-เป็นเอกสารทีม่ีคุณค่าทาง -เป็นเอกสารทีม่ีคุณค่าทาง รัฐมนตรี วา่ด้วยงาน คุณค่าทางประวติัศาสตร์ เป็นไฟล์ดิจิตอล ต่อจ านวน

ประวติัศาสตร์ ประวติัศาสตร์ สารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ -ได้รับบริการทีดี่ เอกสารทีไ่ด้รับการประเมิน

-เป็นวตัถุพิพิธภัณฑ์ทีม่ี -เป็นวตัถุพิพิธภัณฑ์ทีม่ี (หมวด ๓ การเก็บรักษา คุณค่าแล้วทัง้หมดในแต่ละปี
คุณค่าทางประวติัศาสตร์ คุณค่าทางประวติัศาสตร์ ยมื และท าลายหนังสือ) : ≥ ร้อยละ ๕๐ 
-ได้รับข้อมูลความรู้เพิม่ขึน้ -ได้รับข้อมูลความรู้เพิม่ขึน้ -พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร -ร้อยละของจ านวนวตัถุ

-ได้รับบริการทีดี่ -ได้รับบริการทีดี่ ของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ พิพิธภัณฑ์ทีข่ึน้ทะเบียน
- ระเบียบ ทร.วา่ด้วย แล้ว ทีน่ ามาแสดงใน

การรักษาความ พิพิธภัณฑ์ ต่อจ านวนวตัถุ
พิพิธภัณฑ์ทัง้หมดทีข่ึน้ปลอดภัย พ.ศ.๒๕๓๑ พิพิธภัณฑ์ทัง้หมดทีข่ึน้

-พ.ร.บ.โบราณสถาน ทะเบียนแล้ว

โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ : ≥ ร้อยละ ๘๐
และพิพิธภัณฑสถาน -ค่าเฉล่ียผลประเมินความ
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ พึงพอใจทีม่ีต่อการให้
แก้ไขเพิม่เติม บริการและเผยแพร่ข้อมูล
พ.ศ.๒๕๓๕ ด้านประวติัศาสตร์และ
-ระเบียบ ทร.วา่ด้วย พิพิธภัณฑ์
การรักษาความ : ≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
ปลอดภัย พ.ศ.๒๕๓๑

ข้อก ำหนดทีส่ ำคัญจ ำแนกตำมปัจจัยกำรวิเครำะห์



อนุผนวก ๑ ของผนวก ข

ข้อก ำหนดทีส่ ำคัญของกระบวนกำรหลักของ ยศ.ทร. หน้า ๑๓/๑๖ หน้า
รหัส รำยชือ่ สรุปข้อก ำหนด ตัวชีว้ัดของ

กระบวนกำรหลัก ควำมต้องกำรของ ควำมต้องกำรของ ข้อก ำหนดด้ำน ประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ ทีส่ ำคัญ กระบวนกำร
ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎหมำย และกำรลด

ต้นทุน-ระเบียบ ทร.วา่ด้วย
การปฏิบัติเกีย่วกับ
อัคคีภัย
-ระเบียบวา่ด้วยการ
รักษาความลับของทาง
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๔

ข้อก ำหนดทีส่ ำคัญจ ำแนกตำมปัจจัยกำรวิเครำะห์



อนุผนวก ๑ ของผนวก ข
ข้อก ำหนดทีส่ ำคัญของกระบวนกำรหลักของ ยศ.ทร. หน้า ๑๔/๑๖ หน้า

รหัส รำยชือ่ สรุปข้อก ำหนด ตัวชีว้ัดของ
กระบวนกำรหลัก ควำมต้องกำรของ ควำมต้องกำรของ ข้อก ำหนดด้ำน ประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ ทีส่ ำคัญ กระบวนกำร

ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎหมำย และกำรลด
ต้นทุน CP8 กระบวนกำศึกษำและวิจัยระดับกองทัพเรือ (หน่วยรับผิดชอบ : ศยร.ยศ.ทร.)

-มีรายละเอียดข้อมูลการ -มีรายละเอียดข้อมูลการ -ร่าง พ.ร.บ.การรักษา -มีข้อมูลทางวชิา -มีผลการศึกษา -มีรายงานผลการศึกษา -มีรายงานผลการศึกษา/
ศึกษาด้านยทุธศาสตร์ที่ ศึกษาด้านยทุธศาสตร์ที่ ผลประโยชน์ของชาติ การด้านหลักนิยม ด้านยทุธศาสตร์ ด้านยทุธศาสตร์ ทีม่ีความ วจิัยด้านยทุธศาสตร์
ครบถ้วน เพียงพอ ครบถ้วน เพียงพอ ทางทะเล กองทัพเรือ ทีใ่ช้เป็นข้อมูลใน ถูกต้องสอดคล้องกับ ด้านหลักนิยม ด้านความ
-มีรายงานผลการศึกษา -มีรายงานผลการศึกษา -อนุสัญญาสห สามารถน าไปใช้ การพิจารณา/ สภาวการณ์ สามารถน า มัน่คงทางทะเล และด้าน
ด้านยทุธศาสตร์ ทีม่ีความ ด้านยทุธศาสตร์ ทีม่ีความ ประชาชาติวา่ด้วย ประกอบการ ตัดสินใจ/ตกลงใจ ไปใช้เป็นข้อมูลทาง ปัญหา/นโยบายที ่ทร.
ถูกต้องสอดคล้องกับ ถูกต้องสอดคล้องกับ กฎหมายทะเล ค.ศ. พิจารณาของ ในด้านยทุธศาสตร์ วชิาการในการตัดสินใจ มอบหมาย
สภาวการณ์ สามารถน า สภาวการณ์ สามารถน า ๑๙๘๒ ผู้บังคับบัญชา และนโยบาย ของผู้บังคับบัญชา -จ านวนบทความทางวชิาการ
ไปใช้เป็นข้อมูลทาง ไปใช้เป็นข้อมูลทาง -กฎหมายให้อ านาจ -มีผลการศึกษา -มีบทความทางวชิาการ ด้านยทุธศาสตร์ ด้านหลัก-
วชิาการในการตัดสินใจ วชิาการในการตัดสินใจ ทหารเรือ จ านวน ๒๙ ทีส่ามารถน าไป ด้านยทุธศาสตร์ นิยมกองทัพเรือ ด้านความ
ของผู้บังคับบัญชา ของผู้บังคับบัญชา ฉบับ ใช้เป็นข้อมูลใน -มีรายงานผลการศึกษา มัน่คงทางทะเล และด้าน
-มีรายละเอียดข้อมูลการ -มีบทความทางวชิาการ การพิจารณา/ ด้านการศึกษาหลักนิยม ปัญหา/นโยบายที ่ทร.
ศึกษาหลักนิยมกองทัพเรือ ด้านยทุธศาสตร์ ตัดสินใจ/ตกลงใจ ทีม่ีความถูกต้อง สอดคล้อง มอบหมาย
ทีค่รบถ้วน เพียงพอ -มีรายละเอียดข้อมูลการ ด้านหลักนิยม กับเหตุการณ์และสามารถ : ด้านละ ≥ ๑ เร่ือง/ปี
-มีรายงานผลการศึกษา ศึกษาหลักนิยมกองทัพเรือ กองทัพเรือ น าไปใช้ประกอบการ -มีรายงานผลการฝึกด้วย
ด้านการศึกษาหลักนิยม ทีค่รบถ้วน เพียงพอ -มีข้อมูลการ พิจารณาตัดสินใจของ เคร่ืองฝึกจ าลองยทุธ์
ทีม่ีความถูกต้อง -มีรายงานผลการศึกษา ศึกษาและวจิัย ผู้บังคับบัญชาได้
สอดคล้องกับเหตุการณ์ ด้านการศึกษาหลักนิยม ด้านความมัน่คง -มีบทความทางวชิาการ
และสามารถน าไปใช้ ทีม่ีความถูกต้อง ทางทะเลที่ ด้านหลักนิยมกองทัพเรือ
ประกอบการพิจารณา สอดคล้องกับเหตุการณ์ สามารถน าไปเป็น -มีรายงานผลการสัมมนา
ผู้บังคับบัญชาได้ และสามารถน าไปใช้ ข้อมูลในการ ทางวชิาการด้านความ
-มีรายงานผลการศึกษา ประกอบการพิจารณา พิจารณา/ตัดสินใจ มัน่คงทางทะเล
และวจิัยด้านความมัน่คง ของผู้บังคับบัญชาได้ ตกลงใจ -มีบทความทางวชิาการ
ทางทะเลทีถู่กต้องสอด- -มีบทความทางวชิาการ -มีผลการศึกษา เกีย่วกับการศึกษาและวจิัย
คล้องกับสภาวะแวดล้อม ด้านหลักนิยมกองทัพเรือ ไปใช้ด้านวจิัย ด้านความมัน่คงทางทะเล

ข้อก ำหนดทีส่ ำคัญจ ำแนกตำมปัจจัยกำรวิเครำะห์



อนุผนวก ๑ ของผนวก ข
ข้อก ำหนดทีส่ ำคัญของกระบวนกำรหลักของ ยศ.ทร. หน้า ๑๕/๑๖ หน้า

รหัส รำยชือ่ สรุปข้อก ำหนด ตัวชีว้ัดของ

กระบวนกำรหลัก ควำมต้องกำรของ ควำมต้องกำรของ ข้อก ำหนดด้ำน ประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ ทีส่ ำคัญ กระบวนกำร
ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎหมำย และกำรลด

ปัจจุบัน สามารถน าไป -มีรายงานผลการศึกษา ปัญหาและ -มีรายงานผลการศึกษา
ใช้เป็นข้อมูลทางวชิาการ และวจิัยด้านความมัน่คง นโยบายที ่ทร. และวจิัยปัญหาและ
ในการตัดสินใจของ ทางทะเลทีถู่กต้องสอด- มอบหมายเป็น นโยบายที ่ทร.มอบหมาย
ผู้บังคับบัญชา คล้องกับสภาวะแวดล้อม ข้อมูลในการ ทีม่ีความถูกต้อง สอดคล้อง
-มีรายงานผลการสัมมนา ปัจจุบัน สามารถน าไป พิจารณา/

ตัดสินใจ/ตกลงใจ
กับสภาวะแวดล้อมปัจจุบัน

ทางวชิาการด้านความ ใช้เป็นข้อมูลทางวชิาการ ตัดสินใจ/ตกลงใจ สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูล
มัน่คงทางทะเล ในการตัดสินใจของ ทางวชิาการในการตัดสินใจ
-มีรายงานผลการศึกษา ผู้บังคับบัญชา ของผู้บังคับบัญชา
และวจิัยปัญหาและ -มีรายงานผลการสัมมนา -มีบทความทางวชิาการ
นโยบายที ่ทร.มอบหมาย ทางวชิาการด้านความ เกีย่วกับการศึกษาและวจิัย
ทีม่ีความถูกต้อง สอดคล้อง มัน่คงทางทะเล ปัญหาและนโยบายที ่

กับสภาวะแวดล้อมปัจจุบัน -มีบทความทางวชิาการ ทร.มอบหมาย
สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูล เกีย่วกับการศึกษาและวจิัย -มีรายงานผลการฝึกด้วย
ทางวชิาการในการตัดสินใจ ด้านความมัน่คงทางทะเล เคร่ืองฝึกจ าลองยทุธ์
ของผู้บังคับบัญชา -มีรายงานผลการศึกษา
-มีรายละเอียดข้อมูลแผน และวจิัยปัญหาและ
การฝึกด้วยเคร่ืองฝึก นโยบายที ่ทร.มอบหมาย

จ าลองยทุธ์ ทีม่ีความถูกต้อง สอดคล้อง
-มีคู่มือการใช้เคร่ืองฝึก กับสภาวะแวดล้อมปัจจุบัน

จ าลองยทุธแ์ละคู่มือการ สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูล
พัฒนาระบบเคร่ืองฝึก ทางวชิาการในการตัดสินใจ
จ าลองยทุธ์ ของผู้บังคับบัญชา

ข้อก ำหนดทีส่ ำคัญจ ำแนกตำมปัจจัยกำรวิเครำะห์



อนุผนวก ๑ ของผนวก ข
ข้อก ำหนดทีส่ ำคัญของกระบวนกำรหลักของ ยศ.ทร. หน้า ๑๖/๑๖ หน้า

รหัส รำยชือ่ สรุปข้อก ำหนด ตัวชีว้ัดของ

กระบวนกำรหลัก ควำมต้องกำรของ ควำมต้องกำรของ ข้อก ำหนดด้ำน ประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ ทีส่ ำคัญ กระบวนกำร
ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎหมำย และกำรลด

-มีรายงานผลการฝึกด้วย -มีบทความทางวชิาการ

เคร่ืองฝึกจ าลองยทุธ์ เกีย่วกับการศึกษาและวจิัย
ปัญหาและนโยบายที ่
ทร.มอบหมาย
-มีรายละเอียดข้อมูลแผน
การฝึกด้วยเคร่ืองฝึก
จ าลองยทุธ์
-มีคู่มือการใช้เคร่ืองฝึก
จ าลองยทุธแ์ละคู่มือการ

พัฒนาระบบเคร่ืองฝึก

จ าลองยทุธ์
-มีรายงานผลการฝึกด้วย
เคร่ืองฝึกจ าลองยทุธ์
ให้ผู้เกีย่วข้องทราบ

ข้อก ำหนดทีส่ ำคัญจ ำแนกตำมปัจจัยกำรวิเครำะห์

ตรวจถูกต้อง

น.อ.
(สาคร  ปั่นเมืองปัก)
รอง เสธ.ยศ.ทร. 

หัวหน้าคณะท างานย่อยหมวด ๖ฯ
พ.ค.๖๐



อนุผนวก ๒ ของผนวก ข (ปรับปรุงแก้ไข ณ 11 พ.ค.60)

ข้อก ำหนดทีส่ ำคัญของกระบวนกำรสนับสนุนของ ยศ.ทร. หน้า ๑/๑๕ หน้า
รหัส รายชือ่ สรุปข้อก าหนด ตัวชีว้ัดของ

กระบวนการหลัก ความต้องการของ ความต้องการของ ข้อก ำหนดด้ำน ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า ทีส่ าคัญ กระบวนการ
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎหมำย และการลด

SP1 กระบวนกำรด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ (หน่วยรับผิดชอบ : กปภ.ยศ.ทร.)
-กรอบแนวทางการปฏิบัติ -สถานศึกษามีส่วนร่วม -พ.ร.บ.การศึกษาแห่ง -มีแนวทาง -รองรับการ -กรอบแนวทางการปฏิบัติ -มีคู่มือประกันคุณภาพ
ในคู่มือประกันคุณภาพ ในการจัดท าคู่มือประกัน ชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไข ปฏิบัติทีเ่ป็น ประเมินคุณภาพ ในคู่มือประกันคุณภาพ การศึกษา 
การศึกษาทีช่ัดเจน คุณภาพการศึกษา เพิม่เติม (ฉบับที ่๒) มาตรฐานเดียวกัน จากภายนอก การศึกษาทีช่ัดเจน : ครบทุกกลุ่มประเภท
-ความพึงพอใจทีม่ีส่วนร่วม -สถานศึกษา/หน่วย พ.ศ.๒๕๔๕ ทุกสถานศึกษา -รองรับการ -ความพึงพอใจทีม่ีส่วนร่วม ของสถานศึกษาที ่ยศ.ทร. 
ในการจัดท าคู่มือประกัน สนับสนุน มีผลการ -กฎกระทรวงวา่ด้วย -ใช้ประโยชน์ ประเมินคุณภาพ ในการจัดท าคู่มือประกัน รับผิดชอบ
คุณภาพการศึกษา ตรวจสอบและประเมินฯ ระบบ หลักเกณฑ์ และ ได้จริง การฝึกอบรมของ คุณภาพการศึกษา -ผลประเมินความพึงพอใจ
-สถานศึกษา/หน่วย อยูใ่นระดับดีขึน้ไป วธิกีารประกันคุณภาพ -ใช้โปรแกรม ทร. -สถานศึกษา/หน่วยสนับ- ทีส่ถานศึกษามีต่อคู่มือ
สนับสนุนการจัดการศึกษา การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ Excel ช่วย -สถานศึกษา/ สนุนการจัดการศึกษา/ ประกันคุณภาพการศึกษา
มีผลการตรวจสอบและ -ค าส่ังคณะกรรมการ ค านวณผลการ หน่วย น าผล หน่วย มีผลการตรวจสอบ : ≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
ประเมินฯ อยูใ่นระดับ ประกันคุณภาพการ ตรวจสอบและ ประเมินฯ ไป และผลประเมินฯ อยูใ่น -ร้อยละของจ านวน
ดีขึน้ไป ศึกษาและการฝึกอบรม ประเมินฯ ท าให้ พัฒนาปรับปรุง ระดับดีขึน้ไป สถานศึกษา/หน่วยสนับสนุน
-ข้อเสนอแนะเพือ่การ ของ ทร.ที ่๒/๒๕๕๘ ถูกต้อง แม่นย า การจัดการศึกษา -ข้อเสนอแนะเพือ่การ การจัดการศึกษา ทีม่ีผลการ
พัฒนา ชัดเจน ปฏิบัติได้จริง ลง ๒๓ ก.ย.๕๘ เร่ือง และรวดเร็ว และการจัดการ พัฒนา ชัดเจน ปฏิบัติได้จริง ตรวจสอบและประเมินฯ 

แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ ฝึกอบรม อยูใ่นระดับดีขึน้ไป 

ประกันคุณภาพการ (≥ ๓.๕๑) ต่อจ านวน

ศึกษาสถานศึกษา สถานศึกษา/หน่วยสนับสนุน

ของ ทร. ระดับต่ ากวา่ การจัดการศึกษาทีรั่บการ

ปริญญา ตรวจสอบและประเมินฯ

-ค าส่ัง ยศ.ทร. (เฉพาะ) ทัง้หมด

ที ่๑๐๖๘/๒๕๕๙ ลง  : ≥ ร้อยละ ๘๐

๒๒ พ.ย.๕๙ เร่ือง 

ข้อก าหนดทีส่ าคัญจ าแนกตามปัจจัยการวิเคราะห์



อนุผนวก ๒ ของผนวก ข
ข้อก ำหนดทีส่ ำคัญของกระบวนกำรสนับสนุนของ ยศ.ทร. หน้า ๒/๑๕ หน้า

รหัส รายชือ่ สรุปข้อก าหนด ตัวชีว้ัดของ

กระบวนการหลัก ความต้องการของ ความต้องการของ ข้อก ำหนดด้ำน ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า ทีส่ าคัญ กระบวนการ
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎหมำย และการลด

ต้นทุนแต่งต้ังคณะกรรมการ -ร้อยละของจ านวน

ประกันคุณภาพการ สถานศึกษา/หน่วยทีม่ีผล

ศึกษาของสถานศึกษา การตรวจสอบและประเมิน 

ในส่วนการศึกษาทีห่นึง่ คุณภาพการฝึกอบรม
อยูใ่นระดับดีขึน้ไป 
(≥ ๓.๐๐) ต่อจ านวน
สถานศึกษา/หน่วยทีรั่บ
การตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการฝึกอบรมทัง้หมด
: ≥ ร้อยละ ๗๐
-ผลประเมินความพึงพอใจ
ทีส่ถานศึกษา/หน่วย
มีต่อคณะท างาน/คณะ
อนุกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินฯ
: ≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

ข้อก าหนดทีส่ าคัญจ าแนกตามปัจจัยการวิเคราะห์



อนุผนวก ๒ ของผนวก ข
ข้อก ำหนดทีส่ ำคัญของกระบวนกำรสนับสนุนของ ยศ.ทร. หน้า ๓/๑๕ หน้า

รหัส รายชือ่ สรุปข้อก าหนด ตัวชีว้ัดของ

กระบวนการหลัก ความต้องการของ ความต้องการของ ข้อก ำหนดด้ำน ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า ทีส่ าคัญ กระบวนการ
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎหมำย และการลด

SP2 กระบวนกำรตรวจสอบหลักสูตร ตัดสินผล และรับรองกำรศึกษำ (หน่วยรับผิดชอบ : กศษ.ยศ.ทร.)
-หลักสูตรทีไ่ด้มาตรฐาน -หลักสูตรทีไ่ด้มาตรฐาน -พ.ร.บ.การศึกษาแห่ง - - -หลักสูตรทีไ่ด้มาตรฐาน -ระยะเวลาด าเนินการใน
มีคุณภาพและประสิทธภิาพ มีคุณภาพและประสิทธภิาพ ชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไข มีคุณภาพและประสิทธภิาพ การตรวจสอบและให้ความ
-ตัดสินผลได้ถูกต้อง และ -ตัดสินผลได้ถูกต้อง และ เพิม่เติม (ฉบับที ่๒) -ตัดสินผลการสอบความรู้ เห็นชอบหลักสูตร
ทันเวลา ทันเวลา พ.ศ.๒๕๔๕ ได้ถูกต้อง และทันเวลา : ภายใน ๑๕ วนัท าการ
-ความถูกต้องของหนังสือ -ความถูกต้องของหนังสือ -ระเบียบ ทร.วา่ด้วย -ความรวดเร็วในการออก (นับจากวนัทีไ่ด้รับหนังสือ
รับรองการศึกษา รับรองการศึกษา การศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ หนังสือรับรองการศึกษา ขอความเห็นชอบหลักสูตร)
-ความรวดเร็วในการได้ -ระเบียบ ยศ.ทร -ระยะเวลาการตัดสินผล
รับหนังสือรับรองการศึกษา วา่ด้วยการด าเนินการ การสอบความรู้

ศึกษาของสถานศึกษา : ภายใน ๒๔ วนัท าการ 
ซ่ึงจัดการศึกษาเป็น นับจากวนัทีไ่ด้รับแบบ
ภาคในส่วนการศึกษา เสนอผลการสอบ
ทีส่องและส่ี พ.ศ. ความรู้ (แบบ ยศ.๕) จาก
๒๕๕๑ และแก้ไข จากสถานศึกษาต่าง ๆ
เพิม่เติม (ฉบับที ่๒) -ระยะเวลาในการออก
พ.ศ.๒๕๕๕ หนังสือรับรองการศึกษา
-ระเบียบ ยศ.ทร. : ภายใน ๑๕ วนัท าการ
วา่ด้วยคะแนนประจ าตัว นับจากวนัทีรั่บค าร้อง
นักเรียนทหาร พ.ศ.
๒๕๓๒
-ระเบียบ ยศ.ทร.
วา่ด้วยการออกหนังสือ
รับรองการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๔๖

ข้อก าหนดทีส่ าคัญจ าแนกตามปัจจัยการวิเคราะห์



อนุผนวก ๒ ของผนวก ข
ข้อก ำหนดทีส่ ำคัญของกระบวนกำรสนับสนุนของ ยศ.ทร. หน้า ๔/๑๕ หน้า

รหัส รายชือ่ สรุปข้อก าหนด ตัวชีว้ัดของ

กระบวนการหลัก ความต้องการของ ความต้องการของ ข้อก ำหนดด้ำน ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า ทีส่ าคัญ กระบวนการ
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎหมำย และการลด

-ค าส่ัง ยศ.ทร.ที ่๘๓๙/
๒๕๕๗ ลง ๑๘ ธ.ค.๕๗ 
การมอบอ านาจส่ังการ
และท าการแทนในนาม
เจ้ากรมยทุธศึกษา
ทหารเรือ ผนวก ก 
ข้อ ๑๒ การลงนามใน
ระเบียบการศึกษา 
ยกเวน้ วทร.ยศ.ทร. 
และ รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.

ข้อก าหนดทีส่ าคัญจ าแนกตามปัจจัยการวิเคราะห์



อนุผนวก ๒ ของผนวก ข
ข้อก ำหนดทีส่ ำคัญของกระบวนกำรสนับสนุนของ ยศ.ทร. หน้า ๕/๑๕ หน้า

รหัส รายชือ่ สรุปข้อก าหนด ตัวชีว้ัดของ

กระบวนการหลัก ความต้องการของ ความต้องการของ ข้อก ำหนดด้ำน ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า ทีส่ าคัญ กระบวนการ
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎหมำย และการลด

ต้นทุนSP3 กระบวนกำรเผยแพร่ผลงำนวิชำกำร (หน่วยรับผิดชอบ : สน.รนภ.ยศ.ทร. และ ศยร.ยศ.ทร.)
-ได้รับความรู้และประโยชน์ -ได้รับความรู้และประโยชน์ -ระเบียบ ทร.วา่ด้วย -ลดเวลา ในการ -สถานศึกษาน า -ความพร้อมในการจัด -ค่าเฉล่ียผลประเมินความ
รวมทัง้แลกเปล่ียนความรู้ รวมทัง้แลกเปล่ียนความรู้ ราชนาวกิสภา พ.ศ. เข้าถึงก าลังพล วารสารนาวกิา- แสดงปาฐกถา พึงพอใจต่อการจัดแสดง
ความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน ความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน ๒๕๕๓ โดยใช้ส่ือในการ ธปิัตยส์าร ไปใช้ -บทความในนิตยสาร ปาฐกถา
-ความพร้อมในการจัด -ความพร้อมในการจัด -ระเบียบราชนาวกิสภา ประชาสัมพันธ ์ ประกอบการเรียน นาวกิศาตร์มีความ : ≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
แสดงปาฐกถา แสดงปาฐกถา วา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการ การสอน น่าสนใน น่าอ่าน -ค่าเฉล่ียผลประเมินความ
-หัวข้อปาฐกถาน่าสนใจ -หัวข้อปาฐกถาน่าสนใจ จัดท าหนังสือนาวกิ- -ได้รับความรู้และพัฒนา พึงพอใจทีม่ีต่อนิตยสาร
ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ศาสตร์ พ.ศ.๒๕๔๗ องค์ความรู้ทางวชิาการที่ นาวกิศาสตร์
-ปาฐก/ผู้อภิปราย/ผู้ -ปาฐก/ผู้อภิปราย/ -ระเบียบราชนาวกิสภา เกีย่วข้องกับผลประโยชน์ : ≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
เสวนา/ผู้ด าเนินรายการ ผู้เสวนา/ผู้ด าเนินรายการ วา่ด้วยหลักเกณฑ์การ ของชาติทางทะเล รวมทัง้ -ค่าเฉล่ียผลประเมินความ
เป็นทีรู้่จัก น่าเชือ่ถือ เป็นทีรู้่จัก น่าเชือ่ถือ ปฏิบัติในการจัดท า นโยบายความมัน่คง พึงพอใจทีม่ีต่อวารสาร
-บทความมีความน่าสนใจ -บทความมีความน่าสนใจ ต้นฉบับนิตยสารนาวกิ- แห่งชาติ และยทุธศาสตร์ นาวกิาธปิัตยส์าร
น่าอ่าน น่าอ่าน ศาสตร์ พ.ศ.๒๕๔๗ ทางทะเล : ≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
-การท ารูปเล่มสวยงาม -การท ารูปเล่มสวยงาม -ระเบียบราชนาวกิสภา
น่าอ่าน น่าอ่าน วา่ด้วยการให้หนังสือ
-ได้รับนิตยสารนาวกิ- -ได้รับนิตยสารนาวกิ- นาวกิศาสตร์แก่บุคคล
ศาสตร์ตรงตามก าหนดเวลา ศาสตร์ตรงตามก าหนดเวลา และหน่วยงาน พ.ศ.
-ได้รับความรู้และพัฒนา -ได้ร่วมค้นควา้วจิัยทาง ๒๕๓๑
องค์ความรู้ทางวชิาการที่ วชิาการทีเ่กีย่วกับผล -ระเบียบ ยศ.ทร.
เกีย่วข้องกับผลประโยชน์ ประโยชน์ของชาติทาง วารสารนาวกิาธปิัตย์-
ของชาติทางทะเล รวมทัง้ ทะเล รวมทัง้นโยบาย สาร พ.ศ.๒๕๕๒
นโยบายความมัน่คง ความมัน่คงแห่งชาติทาง
แห่งชาติ และยทุธศาสตร์ ทะเลในมิติต่าง ๆ ทัง้การ
ทางทะเล เมือง เศรษฐกิจ และสังคม

ข้อก าหนดทีส่ าคัญจ าแนกตามปัจจัยการวิเคราะห์



อนุผนวก ๒ ของผนวก ข
ข้อก ำหนดทีส่ ำคัญของกระบวนกำรสนับสนุนของ ยศ.ทร. หน้า ๖/๑๕ หน้า

รหัส รายชือ่ สรุปข้อก าหนด ตัวชีว้ัดของ
กระบวนการหลัก ความต้องการของ ความต้องการของ ข้อก ำหนดด้ำน ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า ทีส่ าคัญ กระบวนการ

ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎหมำย และการลด
ต้นทุน-แลกเปล่ียนความคิดเห็น

และพัฒนาองค์ความรู้ทาง
วชิาการทีเ่กีย่วข้องกับ
ผลประโยชน์ของชาติทาง
ทะเล รวมทัง้นโยบาย
ความมัน่คงแห่งชาติ และ
ยทุธศาสตร์ทะเล

ข้อก าหนดทีส่ าคัญจ าแนกตามปัจจัยการวิเคราะห์



อนุผนวก ๒ ของผนวก ข
ข้อก ำหนดทีส่ ำคัญของกระบวนกำรสนับสนุนของ ยศ.ทร. หน้า ๗/๑๕ หน้า

รหัส รายชือ่ สรุปข้อก าหนด ตัวชีว้ัดของ
กระบวนการหลัก ความต้องการของ ความต้องการของ ข้อก ำหนดด้ำน ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า ทีส่ าคัญ กระบวนการ

ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎหมำย และการลด
ต้นทุนSP4 กระบวนกำรบริกำรของห้องสมุด (หน่วยรับผิดชอบ : กหส.ยศ.ทร.)

-หนังสือและส่ือสาร -หนังสือและส่ือสาร -ระเบียบ ยศ.ทร.วา่ด้วย -หนังสือและส่ือ -ลดค่าใช้จ่าย -หนังสือและส่ือสาร -ร้อยละของจ านวนหนังสือ
สนเทศเพียงพอ ตรงกับ สนเทศเพียงพอ ตรงกับ ห้องสมุด พ.ศ.๒๕๕๒ สารสนเทศตรง ในการจัดหา สนเทศเพียงพอ ตรงกับ และส่ือสารสนเทศ ทีจ่ัดหา
ความต้องการและทันเวลา ความต้องการและทันเวลา -แผนแม่บทห้องสมุด กับความต้องการ หนังสือและ ความต้องการและทันเวลา ตรงตามจ านวนหนังสือ
-สามารถค้นหาหนังสือ -สามารถค้นหาหนังสือ ทหาร พ.ศ.๒๕๕๘- -ได้ใช้หนังสือและ ส่ือสารสนเทศ -สามารถค้นหาหนังสือ และส่ือสารสนเทศทีห่น่วย
และส่ือสารสนเทศได้ และส่ือสารสนเทศได้ ๒๕๖๒ ส่ือสารสนเทศ และส่ือสารสนเทศได้ เสนอความต้องการ ต่อ
อยา่งสะดวก รวดเร็ว อยา่งสะดวก รวดเร็ว -ระเบียบ กห.วา่ด้วย ทันเวลา อยา่งสะดวก รวดเร็ว จ านวนหนังสือและส่ือ
-สามารถค้นหาเอกสาร -มีเอกสารดิจิตอลเพียงพอ มาตรฐานห้องสมุด พ.ศ -อ านวยความ -มีเอกสารดิจิตอลเพียงพอ สารสนเทศทีเ่สนอความ
ดิจิตอลได้อยา่งสะดวก กับความต้องการ ๒๕๕๔ (ฉบับที ่๒) สะดวกให้ผู้รับ กับความต้องการ ต้องการทัง้หมด 
รวดเร็ว -การเข้าถึงการบริการ -พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ บริการไม่ต้อง -มีการบริการยมืหนังสือ : ≥ ร้อยละ ๙๕
-เพิม่ช่องทางการเข้าถึง อยา่งสะดวก รวดเร็ว (ฉบับที ่๒) พ.ศ.๒๕๕๘ ยมืและขนหนังสือ และส่ือสารสนเทศทีส่ะดวก -ร้อยละของจ านวนแผ่น
ข้อมูลเอกสารดิจิตอล และมีประสิทธภิาพ -ระเบียบส านักนายก จ านวนมาก รวดเร็ว บันทึกไฟล์ข้อมูลทีจ่ัดท า
-มีการบริการยมืหนังสือ รัฐมนตรี วา่ด้วยการพัสดุ -ใช้ระบบการ เอกสารดิจิตอล ต่อจ านวน
และส่ือสารสนเทศทีส่ะดวก พ.ศ.๒๕๓๖ (ฉบับ สืบค้นและการ แผ่นบันทึกไฟล์ข้อมูลที่
รวดเร็ว ปรับปรุงเพิม่เติม) ยงิบาร์โค้ดท าให้ ได้รับทัง้หมด

ลดเวลาในการ : ≥ ร้อยละ ๙๕
ยมืหนังสือ -ค่าเฉล่ียผลประเมินความ

พึงพอใจทีม่ีต่อการให้
บริการของห้องสมุด
: ≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕

ข้อก าหนดทีส่ าคัญจ าแนกตามปัจจัยการวิเคราะห์



อนุผนวก ๒ ของผนวก ข
ข้อก ำหนดทีส่ ำคัญของกระบวนกำรสนับสนุนของ ยศ.ทร. หน้า ๘/๑๕ หน้า

รหัส รายชือ่ ข้อก าหนดทีส่ าคัญ
จ าแนกตามปัจจัยการ

สรุปข้อก าหนด ตัวชีว้ัดของ
กระบวนการหลัก ความต้องการของ ความต้องการของ ข้อก ำหนดด้ำน ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า ทีส่ าคัญ กระบวนการ

ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎหมำย และการลด
ต้นทุนSP5 กระบวนกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศและกรรมวิธีข้อมูล (หน่วยรับผิดชอบ : กบศ.ยศ.ทร.)

-ต้องการการบริการที่ -ต้องการความสะดวก -พ.ร.บ.วา่ด้วยการ -ยดืหยุน่ -ประหยดั -ต้องการการบริการที่ -ค่าเฉล่ียผลประเมินความ
เข้าถึงได้ง่ายและสะดวก ความรวดเร็ว ความถูกต้อง กระท าความผิดเกีย่วกับ -ความพอใจของ ทรัพยากร เข้าถึงได้ง่ายและสะดวก พึงพอใจทีม่ีต่อการซ่อม
มีความถูกต้องแม่นย า และความชัดเจนในการ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ผู้ใช้ มีความถูกต้องแม่นย า บ ารุงคอมพิวเตอร์และ
-ต้องการการบริการทีม่ี ให้บริการ ๒๕๕๐ -รวดเร็วเสร็จทัน -เจ้าหน้าทีย่นิดีให้บริการ ระบบเครือข่าย
ความรวดเร็ว และมี -เจ้าหน้าทีย่นิดีให้บริการ -ระเบียบ ทร.วา่ด้วย ก าหนดเวลา ด้วยความกระตือรือร้น : ≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕

ประสิทธภิาพ ด้วยความกระตือรือร้น การรักษาความปลอดภัย -คุณภาพของงาน เสมอภาค และเต็มใจ
เสมอภาค และเต็มใจ ระบบสารสนเทศ พ.ศ.

๒๕๕๐
-ร่างนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการรักษา
ความมัน่คงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศ
-แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสารของ ยศ.ทร.



อนุผนวก ๒ ของผนวก ข
ข้อก ำหนดทีส่ ำคัญของกระบวนกำรสนับสนุนของ ยศ.ทร. หน้า ๙/๑๕ หน้า

รหัส รายชือ่ สรุปข้อก าหนด ตัวชีว้ัดของ
กระบวนการหลัก ความต้องการของ ความต้องการของ ข้อก ำหนดด้ำน ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า ทีส่ าคัญ กระบวนการ

ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎหมำย และการลด
ต้นทุนSP6 กระบวนกำรด้ำนงบประมำณ (หน่วยรับผิดชอบ : กบ.ยศ.ทร.)

-ใช้ก าหนดงบประมาณ -เสนอ ทร.ขออนุมัติแผน -พ.ร.ฎ.วา่ด้วยหลักเกณฑ์ - - -เสนอ ทร.ขออนุมัติแผน -การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ค่าใช้จ่ายประจ าปี ปฏิบัติราชการประจ าปี และวธิกีารบริหาร ปฏิบัติราชการประจ าปี ประจ าปี สามารถเสนอขอ
-แผนทีก่ าหนดไวม้ีความ ได้ทันตามกรอบเวลาที่ กิจการบ้านเมืองทีดี่ ได้ทันตามกรอบเวลาที่ อนุมัติ ทร.ได้ทันตามกรอบ
เป็นไปได้และใกล้เคียงกับ ก าหนด พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๖ ก าหนด เวลาที ่ทร.ก าหนด
ทีจ่ะปฏิบัติจริงให้มากทีสุ่ด -หน่วยต่าง ๆ สามารถ -หน่วยต่าง ๆ สามารถ -สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ
-หน่วยต่าง ๆ ได้รับจัดสรร บริหารจัดการงบประมาณ บริหารจัดการงบประมาณ ได้ตามเป้าหมายที ่ทร.ก าหนด
งบประมาณเพือ่ด าเนินการ และเบิกจ่ายงบประมาณได้ และเบิกจ่ายงบประมาณได้
ให้บรรลุเป้าหมาย ตามเป้าหมายหรือตามที่ ตามเป้าหมายหรือตามที่
-มีแนวทางการบริหาร ทร.ก าหนด ทร.ก าหนด
จัดการงบประมาณทีข่ัดเจน

ข้อก าหนดทีส่ าคัญจ าแนกตามปัจจัยการวิเคราะห์



อนุผนวก ๒ ของผนวก ข
ข้อก ำหนดทีส่ ำคัญของกระบวนกำรสนับสนุนของ ยศ.ทร. หน้า ๑๐/๑๕ หน้า

รหัส รายชือ่ สรุปข้อก าหนด ตัวชีว้ัดของ
กระบวนการหลัก ความต้องการของ ความต้องการของ ข้อก ำหนดด้ำน ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า ทีส่ าคัญ กระบวนการ

ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎหมำย และการลด
ต้นทุนSP7 กระบวนกำรด้ำนกำรเงนิ (หน่วยรับผิดชอบ : กง.ยศ.ทร.)

-หลักฐานการเบิกเงิน -หลักฐานการเบิกเงิน -ระเบียบการเบิกจ่าย -เบิกเงินได้ทัน -ลดปริมาณการ -หลักฐานการเบิกเงิน -ร้อยละของจ านวนฎีกา
ถูกต้อง ถูกต้อง เงินจากคลัง การเก็บ ตามก าหนดเวลา ใช้กระดาษ และ ถูกต้อง ทีส่่งเบิก กง.ทร. มีความ
-ได้รับเงินตามสิทธิ -โปร่งใส ตรวจสอบได้ รักษาเงินและการน าเงิน -ฎีกาขอเบิกเงิน ค่าใช้จ่ายในการ -การรับจ่ายเงินราชการมี ถูกต้อง ต่อจ านวนฎีกา
-ได้รับเงินโดยรวดเร็ว -ได้รับเงินตามสิทธิ ส่งคลัง พ.ศ.๒๕๕๑ ผิดพลาดน้อยลง เดินทางไปรับฎีกา ความถูกต้องสามารถ ทีส่่งเบิกทัง้หมด 
-ความถูกต้องของการ -การรับจ่ายเงินราชการมี -ข้อบังคับกระทรวง มาแก้ไข ตรวจสอบได้ : ≥ ร้อยละ ๙๐
รับเงิน ความถูกต้องสามารถ กลาโหมวา่ด้วยการเงิน -ร้อยละของจ านวนเงิน
-ความถูกต้องของการ ตรวจสอบได้ พ.ศ.๒๕๕๔ ทีจ่่ายถูกต้อง รวดเร็วทัน
จ่ายเงิน -ระเบียบกระทรวง ตามก าหนดเวลา

กลาโหม วา่ด้วยการ : ≥ ร้อยละ ๙๐
บัญชีเงินราชการ พ.ศ. -ร้อยละของจ านวนรายงาน
๒๕๕๕ งบการเงิน สามารถด าเนิน

การแล้วเสร็จ ทันเวลาและ
มีความถูกต้อง ต่อจ านวน
รายงานงบการเงินทัง้หมด
: ≥ ร้อยละ ๙๙ 
-ค่าเฉล่ียผลประเมินความ
พึงพอใจของข้าราชการ
ยศ.ทร.ทีม่ีต่อการให้บริการ
: ≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕

ข้อก าหนดทีส่ าคัญจ าแนกตามปัจจัยการวิเคราะห์



อนุผนวก ๒ ของผนวก ข
ข้อก ำหนดทีส่ ำคัญของกระบวนกำรสนับสนุนของ ยศ.ทร. หน้า ๑๑/๑๕ หน้า

รหัส รายชือ่ สรุปข้อก าหนด ตัวชีว้ัดของ
กระบวนการหลัก ความต้องการของ ความต้องการของ ข้อก ำหนดด้ำน ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า ทีส่ าคัญ กระบวนการ

ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎหมำย และการลด
ต้นทุนSP8 กระบวนกำรบริหำรงำนด้ำนก ำลังพลและธุรกำร (หน่วยรับผิดชอบ : กธก.ยศ.ทร.)

-ความถูกต้องของงาน -ความถูกต้องของงาน -ระเบียบส านักนายก - -ก าลังพลมีสุขภาพ -ความถูกต้องของงาน -จ านวนเอกสารทีรั่บ-ส่ง
สารบรรณ สารบรรณ รัฐมนตรีวา่ด้วยงาน ดี ลดค่าใช้จ่าย สารบรรณ ทันเวลาและถูกต้อง 
-ความรวดเร็ว ทันเวลา -ความรวดเร็ว ทันเวลา สารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ ในการรักษา -ความรวดเร็ว ทันเวลา : ≥ ร้อยละ ๙๐ ของ
-ยา้ยบรรจุก าลังพลได้ -การยา้ยบรรจุก าลังพล และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม พยาบาล -การยา้ยบรรจุก าลังพล จ านวนเอกสารทัง้หมด
ตรงตามความเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที ่ -ข้อบังคับ กห.วา่ด้วย เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที ่ -รายงานผลการเสนอยา้ย
ของงาน ทร. ก าหนด การบรรจุ ปลด ยา้ย ทร. ก าหนด บรรจุก าลังพลของ ยศ.ทร. 
-บรรจุพนักงานราชการได้ -บรรจุพนักงานราชการได้ เล่ือน และลดต าแหน่ง -ก าลังพลของ ยศ.ทร. : ภายในเวลาที ่ทร.ก าหนด
ตรงตามทีเ่สนอความ ตรงตามทีเ่สนอความ ข้าราชการกลาโหม มีคุณภาพชีวติทีดี่ -จ านวนกิจกรรมพัฒนา
ต้องการ ต้องการ พ.ศ.๒๕๐๒ คุณภาพชีวติ 
-บัญชีรายชือ่ผู้ได้รับการ -การพิจารณาบ าเหน็จ -หลักเกณฑ์การยา้ย : ≥ ๗ กิจกรรม/ปี
พิจารณาบ าเหน็จประจ าปี ประจ าปีเป็นไปตาม บรรจุที ่ทร. ก าหนด
-พัฒนาก าลังพลตรง ตามหลักเกณฑ์ที ่ทร. -ระเบียบ กห.วา่ด้วย
ตามนโยบายของ ทร. ก าหนด พนักงานราชการ
-ก าลังพลของ ยศ.ทร. -การพิจารณาโปร่งใสและ พ.ศ.๒๕๔๗
มีคุณภาพชีวติทีดี่ ยติุธรรม -ประกาศคณะกรรมการ

-ก าลังพลได้รับการพัฒนา บริหารพนักงานราชการ
ด้านความรู้ ทักษะ และ (ฉบับที ่๖) พ.ศ.๒๕๕๖
ความสามารถ -ระเบียบ กห.วา่ด้วย
-พัฒนาคุณภาพชีวติ การพิจารณาบ าเหน็จ
ก าลังพลตรงตามนโยบาย ประจ าปีของข้าราชการ
ของ ทร. ทหาร พ.ศ.๒๕๔๔

-ค าส่ัง กห.(เฉพาะ) ที ่
๖๓/๕๕ เร่ือง การ

ข้อก าหนดทีส่ าคัญจ าแนกตามปัจจัยการวิเคราะห์



อนุผนวก ๒ ของผนวก ข
ข้อก ำหนดทีส่ ำคัญของกระบวนกำรสนับสนุนของ ยศ.ทร. หน้า ๑๒/๑๕ หน้า

รหัส รายชือ่ สรุปข้อก าหนด ตัวชีว้ัดของ
กระบวนการหลัก ความต้องการของ ความต้องการของ ข้อก ำหนดด้ำน ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า ทีส่ าคัญ กระบวนการ

ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎหมำย และการลด
ต้นทุนพิจารณาเล่ือนชัน้เงิน

เดือนหนึง่ชัน้เป็น
บ าเหน็จประจ าปี
-ระเบียบ ทร.วา่ด้วย
การปลดออกจาก
ราชการ ไม่รับสมัครต่อ 
งดบ าเหน็จประจ าปี
และถอดยศ ส าหรับ
ทหารประจ าการ ต่ ากวา่
สัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๒๔
-ค าชีแ้จง ทร.ที ่๑/
๑๕๑๔ เร่ือง หลักเกณฑ์
การพิจารณาบ าเหน็จ
ประจ าปีของข้าราชการ
ใน ทร.
-ระเบียบ ทร.วา่ด้วย
การเล่ือนฐานะนาย
ทหารประทวน 
พ.ศ.๒๕๒๙
-ระเบียบ ทร.วา่ด้วย
การศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐
และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
-นโยบาย ทร.

ข้อก าหนดทีส่ าคัญจ าแนกตามปัจจัยการวิเคราะห์



อนุผนวก ๒ ของผนวก ข
ข้อก ำหนดทีส่ ำคัญของกระบวนกำรสนับสนุนของ ยศ.ทร. หน้า ๑๓/๑๕ หน้า

รหัส รายชือ่ สรุปข้อก าหนด ตัวชีว้ัดของ
กระบวนการหลัก ความต้องการของ ความต้องการของ ข้อก ำหนดด้ำน ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า ทีส่ าคัญ กระบวนการ

ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎหมำย และการลด
ต้นทุนSP9 กระบวนการจัดซ้ือ/จ้าง (หน่วยรับผิดชอบ : กบ.ยศ.ทร.)

-ได้พัสดุ/งานจัดซ้ือตรงกับ -พัสดุ/งานจัดซ้ือ มีคุณภาพ -ระเบียบ ทร.วา่ด้วย - - -จัดซ้ือได้ตามแผนฯ และ -จัดซ้ือพัสดุ/จัดจ้างได้ทันเวลา
ความต้องการของหน่วย ผู้ใช้มีความพึงพอใจ การพัสดุ พ.ศ.๒๕๕๓ ทันเวลาทีก่ าหนด ตามแผนปฏิบัติการ
และทันเวลาทีก่ าหนด -พัสดุ/งานจัดจ้าง มีคุณภาพ -ระเบียบส านักนายก -จัดจ้างได้ตามแผนฯ และ จัดซ้ือ/จ้าง
-ได้พัสดุ/งานจัดจ้างตรงกับ ผู้ใช้มีความพึงพอใจ รัฐมนตรี วา่ด้วยการ ทันเวลาทีก่ าหนด
ความต้องการของหน่วย พัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และ
และทันเวลาทีก่ าหนด ทีแ่ก้ไขเพิม่เติม

ข้อก าหนดทีส่ าคัญจ าแนกตามปัจจัยการวิเคราะห์



อนุผนวก ๒ ของผนวก ข
ข้อก ำหนดทีส่ ำคัญของกระบวนกำรสนับสนุนของ ยศ.ทร. หน้า ๑๔/๑๕ หน้า

รหัส รายชือ่ สรุปข้อก าหนด ตัวชีว้ัดของ
กระบวนการหลัก ความต้องการของ ความต้องการของ ข้อก ำหนดด้ำน ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า ทีส่ าคัญ กระบวนการ

ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎหมำย และการลด
ต้นทุนSP10 กระบวนกำรสนับสนุนและบริกำรของ กอง สน.ยศ.ทร. (หน่วยรับผิดชอบ : กอง สน.ยศ.ทร.)

-ได้รับการซ่อมบ ารุง -ได้รับการซ่อมบ ารุง -ระเบียบ ทร.วา่ด้วย -ใช้ระบบจัดการ -จัดซ้ือวตัถุดิบ -ได้รับการซ่อมบ ารุง -ค่าเฉล่ียผลประเมินความ
ระบบไฟฟ้า ประปา อาคาร ระบบไฟฟ้า ประปา อาคาร การพัสดุ พ.ศ.๒๕๕๓ แผนงานออนไลน์ คราวละมาก ๆ ระบบไฟฟ้า ประปา อาคาร พึงพอใจทีม่ีต่อการให้บริการ
และสถานที ่มีคุณสมบัติ และสถานที ่มีคุณสมบัติ -ระเบียบส านักนายก ติดตามงานที่ เพือ่ช่วยประหยดั และสถานที ่มีคุณสมบัติ ซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้า 
ถูกต้องตามทีร้่องขอ ถูกต้องตามทีร้่องขอ รัฐมนตรี วา่ด้วยการพัสดุ เร็วขึน้ งบประมาณ ถูกต้องตามทีร้่องขอ ประปา อาคาร และสถานที ่
ภายในเวลาทีก่ าหนด ภายในเวลาทีก่ าหนด พ.ศ.๒๕๓๕ และทีแ่ก้ไข -ใช้ระบบการเบิก ภายในเวลาทีก่ าหนด การให้บริการจัดเล้ียง และ
-ได้รับพัสดุตามรายการ -ได้รับพัสดุตามรายการ เพิม่เติม (ฉบับที ่๒-๗) พัสดุแบบใหม่เป็น -ได้รับพัสดุตามรายการ การให้บริการยานพาหนะ
ทีจ่ัดหา มีคุณสมบัติและ ทีจ่ัดหา มีคุณสมบัติและ -คู่มือการซ่อมบ ารุง ระบบ e-Supply ทีจ่ัดหา มีคุณสมบัติและ : ≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
จ านวนถูกต้องตามเสนอ จ านวนถูกต้องตามเสนอ อาคารสถานที ่ ท าให้ได้รับพัสดุ จ านวนถูกต้องตามเสนอ
ภายในเวลาทีก่ าหนด ภายในเวลาทีก่ าหนด กรมช่างโยธาทหารเรือ ทีเ่ร็วขึน้ ภายในเวลาทีก่ าหนด
-อาหารมีคุณภาพและ -สุขภาพของนักศึกษา/ -อทร.๔๐๐๑ หลักนิยม -การบริการทีป่ลอดภัยถึง
ถูกสุขอนามัย นทน./ก าลังพลของ ยศ.ทร. ด้านการส่งก าลัง พ.ศ. ทีห่มายทันเวลา
-การบริการทีป่ลอดภัยถึง -คุณภาพของอาหาร ๒๕๕๕ -ความพร้อมของการให้
ทีห่มายทันเวลา -การใช้รถใช้ถนนทีค่ านึง -อทร.๔๐๐๗ คู่มือนาย บริการ (สภาพรถและ
-ความพร้อมของการให้ ถึงความปลอดภัยของ ทหารพลาธกิาร พ.ศ. พลขับ)
บริการ (สภาพรถและ ผู้ร่วมเส้นทาง ๒๕๕๓
พลขับ) -พ.ร.บ.คุ้มครอง

ผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒
-พ.ร.บ.จราจรทางบก
พ.ศ.๒๕๒๒ และที่
แก้ไขเพิม่เติม
-ระเบียบ ทร.วา่ด้วย
ศูนยบ์ริการรถยนต์
พ.ศ.๒๕๕๗

ข้อก าหนดทีส่ าคัญจ าแนกตามปัจจัยการวิเคราะห์



อนุผนวก ๒ ของผนวก ข
ข้อก ำหนดทีส่ ำคัญของกระบวนกำรสนับสนุนของ ยศ.ทร. หน้า ๑๕/๑๕ หน้า

รหัส รายชือ่ สรุปข้อก าหนด ตัวชีว้ัดของ
กระบวนการหลัก ความต้องการของ ความต้องการของ ข้อก ำหนดด้ำน ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า ทีส่ าคัญ กระบวนการ

ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎหมำย และการลด
ต้นทุนSP11 กระบวนกำรกำรจัดกำรควำมรู ้(หน่วยรับผิดชอบ : คณะอนุกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรูข้อง ยศ.ทร.)

-สามารถน าองค์ความรู้ -ได้รับข้อมูลองค์ความรู้ -แผนแม่บทการจัดการ -ท าให้การปฏิบัติ -สามารถสืบค้น -สามารถน าองค์ความรู้ -มีองค์ความรู้ทีเ่ป็นวธิกีาร
ทีเ่กีย่วข้องไปปรับ พัฒนา ทีดี่มีคุณภาพ ความรู้ของ ทร. และ งานภายในหน่วย เข้าถึงองค์ความรู้ ทีเ่กีย่วข้องไปปรับ พัฒนา ปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ (BP) ของ 
ประยกุต์ใช้ ให้เกิด -สามารถน าองค์ความรู้ ยศ.ทร. (พ.ศ.๒๕๕๗ - ได้สะดวก รวดเร็ว ได้ง่าย สะดวก ประยกุต์ใช้ ให้เกิด กระบวนการหลัก และ
ประโยชน์ต่อหน่วย ทีเ่กีย่วข้องไปประยกุต์ ๒๕๖๐) ถูกต้อง ทันเวลา รวดเร็ว ประโยชน์ต่อหน่วย กระบวนการสนับสนุน
-ก าลังพลของหน่วย ใช้ได้สะดวกรวดเร็ว -แผนการปฏิบัติงาน -มีข้อปฏิบัติทีง่่าย -ลดพืน้ทีก่ารเก็บ -ก าลังพลของหน่วย ได้ตามเป้าหมาย
สามารถปฏิบัติงาน ถูกต้อง KM ทร./ยศ.ทร. สะดวก ชัดเจน เอกสาร ลด สามารถปฏิบัติงาน : อยา่งน้อยหน่วยละ  
ทดแทนกันได้อยา่งมี -นโยบาย ผบ.ทร. ก าลังพลเข้าใจ งบประมาณได้ ทดแทนกันได้อยา่งมี ๑ เร่ือง และมีองค์ความรู้
ประสิทธภิาพ -ข้อก าหนดการรักษา ตรงกัน ปฏิบัติงาน ตามแผนการ ประสิทธภิาพ ยอ่ยประกอบอยา่งน้อย

ความปลอดภัยเอกสาร แทนกันได้ ปฏิบัติงาน -ได้รับข้อมูลองค์ความรู้ ๓ องค์ความรู้
ข้อมูลทีเ่ป็นชัน้ความลับ ทีดี่มีคุณภาพ -มีองค์ความรู้ประจ า

ต าแหน่งของหน่วยต่าง ๆ 
: ครบทุกต าแหน่ง
-ค่าเฉล่ียผลประเมิน
ความพึงพอใจทีม่ีต่อการ
จัดนิทรรศการการจัดการ
ความรู้
≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕

ข้อก าหนดทีส่ าคัญจ าแนกตามปัจจัยการวิเคราะห์

ตรวจถูกต้อง
น.อ.

(สาคร  ป่ันเมืองปัก)
รอง เสธ.ยศ.ทร. 

หัวหน้าคณะท างานย่อยหมวด ๖ฯ
พ.ค.๖๐
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