
 

โดย คณะท ำงำนย่อยหมวด 6 ยศ.ทร. (ณ 16 ก.ย.59) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข - 1 ของ หน้ำ 5 หน้ำ 

ผังกระบวนการหลักของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ 

CP1.1 กระบวนการผลิตจ่าทหารเรือ  

กองการศึกษา บก.ยศ.ทร. 

CP1.1.1 กระบวนการคัดเลือกบคุคลพลเรือนเข้าเป็นนกัเรียนจ่า 
    01-CP1.1.1.1 กระบวนกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำร/อนุกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ  
    02-CP1.1.1.2 กระบวนกำรรับสมคัรและสอบคัดเลือก 
13-CP1.1.4 กระบวนกำรเสนอผลกำรศึกษำและกำรแต่งตั้งยศทหำร 
 
 

CP1.2 กระบวนการผลิตทหารกองประจ าการ 

14-CP1.2.1 กระบวนกำรรับทหำรกองประจ ำกำร 
15-CP1.2.2 กระบวนกำรจัดกำรฝึกอบรม  
16-CP1.2.3 กระบวนกำรวัดและประเมินผลกำรฝึกอบรม    
17-CP1.2.4 กระบวนกำรส่งมอบทหำรกองประจ ำกำรให้หน่วยตำ่ง ๆ 

โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ยศ.ทร. 

CP1.1.2 กระบวนการจัดการศึกษาและฝึกอบรม 
    03-CP1.1.2.1 กระบวนกำรจัดกำรศึกษำภำควิชำกำร  
    CP1.1.2.2 กระบวนการฝึกอบรมวิชาชีพทหารเรือ 
         04-CP1.1.2.2.1 กระบวนกำรฝกึอบรมวิชำชีพทหำรเรือภำคทฤษฎ ี
          05-CP1.1.2.2.2 กระบวนกำรฝกึอบรมวิชำชีพทหำรเรือภำคปฏิบตัิ  (มี 5 ฝึ 

CP1.1.2.3 กระบวนการปลูกฝัง/สร้างความเป็นทหารเรือ 
            06-CP1.1.2.3.1 กระบวนกำรสร้ำงควำมเป็นทหำร 
            07-CP1.1.2.3.2 กระบวนกำรสร้ำงควำมเป็นผู้น ำ   
    CP1.1.3 กระบวนการวัด ประเมินผล และตัดสนิผล 
    08-CP1.1.3.1 กระบวนกำรแต่งตัง้กรรมกำรสอบควำมรู ้
   09-CP1.1.3.2 กระบวนกำรวัดและประเมินผลภำควิชำกำรและวิชำชีพทหำรเรือ 

10-CP1.1.3.3 กระบวนกำรวัดและประเมินผลภำคปฏิบตัิ (ภำคสนำม/ภำคทะเล) 
    11-CP1.1.3.4 กระบวนกำรวัดและประเมินผลกำรปลูกฝัง/สร้ำงควำมเป็นทหำรเรือ 
  12-CP1.1.3.5 กระบวนกำรประมวลผลและตัดสินผลกำรศึกษำ 

ศูนย์ฝึกทหารใหม่ ยศ.ทร. 

CP1 กระบวนการผลิตก าลังพลต  ากว่าชั้นสัญญาบัตร 

ผนวก ข ผังแสดงชื อกระบวนการของ ยศ.ทร. ตามภารกิจและโครงสร้างของ ยศ.ทร. 

http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/01-wf-cp1.1.1.1.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/02-wf-cp1.1.1.2.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/13-wf-cp1.1.4.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/13-wf-cp1.1.4.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/14-wf-cp1.2.1.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/14-wf-cp1.2.1.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/15-wf-cp1.2.2.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/16-wf-cp1.2.3.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/17-wf-cp1.2.4.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/03-wf-cp1.1.2.1.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/04-wf-cp1.1.2.2.1.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/05-wf-cp1.1.2.2.2.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/06-wf-cp1.1.2.3.1.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/07-wf-cp1.1.2.3.2.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/08-wf-cp1.1.3.1.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/09-wf-cp1.1.3.2.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/10-wf-cp1.1.3.3.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/10-wf-cp1.1.3.3.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/11-wf-cp1.1.3.4.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/12-wf-cp1.1.3.5.pdf
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ข - 2 ของ หน้ำ 5 หน้ำ 

วิทยาลัยการทัพเรือ ยศ.ทร. 

18-CP2.1.1 กระบวนกำรจัดก ำลังพลเข้ำรับกำรอบรม 
 

CP2 กระบวนการพัฒนาก าลังพลตามแนวทางรับราชการ 

ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการทัพเรือ 
รร.เสนาธิการทหารเรือ รร.นายทหารเรือชั้นต้น ยศ.ทร. 

19-CP2.1.2 กระบวนกำรจัดกำรอบรม 
20-CP2.1.3 กระบวนกำรวัด ประเมินผล และตัดสินผลกำรอบรม 
21-CP2.1.4 กระบวนกำรรำยงำนผลและส่งตัวผูส้ ำเร็จกำรอบรม 
 

รร.พันจ่า ยศ.ทร. 

22-CP2.2.1 กระบวนกำรจัดก ำลังพลเข้ำรับกำรอบรม 
23-CP2.2.2 กระบวนกำรจัดกำรอบรม 
24-CP2.2.3 กระบวนกำรวัด ประเมินผล และตัดสินผลกำรอบรม 
25-CP2.2.4 กระบวนกำรรำยงำนผลและส่งตัวผูส้ ำเร็จกำรอบรม 
 

CP2.1 กระบวนการพัฒนาก าลังพลตามแนวทางรับราชการ 
ระดับนายทหารสัญญาบัตร 

CP2.2 กระบวนการพัฒนาก าลังพลตามแนวทางรับราชการ 
ระดับต  ากว่าชั้นสัญญาบัตร 

ผังกระบวนการหลักของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ 

http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/18-wf-cp2.1.1.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/19-wf-cp2.1.2.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/20-wf-cp2.1.3.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/21-wf-cp2.1.4.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/22-wf-cp2.2.1.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/23-wf-cp2.2.2.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/24-wf-cp2.2.3.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/25-wf-cp2.2.4.pdf
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ศูนย์ภาษา ยศ.ทร. 

CP3 กระบวนการเพิ มพูนความรู้ภาษาต่างประเทศ 

26-CP3.1 กระบวนกำรจัดก ำลังพลเข้ำรับกำรอบรม 
27-CP3.2 กระบวนกำรจัดกำรอบรม 
28-CP3.3 กระบวนกำรวัดและประเมินผลกำรอบรม  
29-CP3.4 กระบวนกำรรำยงำนผลและส่งตัวผู้ส ำเร็จกำรอบรม 
30-CP3.5 กระบวนกำรให้บริกำรทดสอบภำษำต่ำงประเทศ 

โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ยศ.ทร. 

31-CP4.1 กระบวนกำรจัดก ำลังพลเข้ำรับกำรฝึกอบรม 
32-CP4.2 กระบวนกำรจัดกำรฝึกอบรม 
33-CP4.3 กระบวนกำรวัด ประเมนิผล และตดัสินผลกำรฝึกอบรม 
34-CP4.4 กระบวนกำรรำยงำนผลและส่งตัวผู้ส ำเร็จกำรฝึกอบรม 

CP4 กระบวนการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนต  ากว่าชั้นสัญญาบัตร 

CP5 กระบวนการส่งก าลังบ ารุงพัสดุสายยุทธศึกษา 

CP5.1 กระบวนการส่งก าลังบ ารุงพัสดุสายยุทธศึกษา 
         35-CP5.1.1 กระบวนกำรก ำหนดควำมต้องกำร 
         36-CP5.1.2 กระบวนกำรจัดหำ 
         37-CP5.1.3 กระบวนกำรเก็บรักษำ 
         38-CP5.1.4 กระบวนกำรแจกจ่ำย 
         39-CP5.1.5 กระบวนกำรจ ำหน่ำย 
40-CP5.2 กระบวนกำรให้บริกำรเครื่องช่วยกำรศึกษำ  
CP5.3 กระบวนการซ่อมบ ารุงเครื องช่วยการศึกษา 
         41-CP5.3.1 กระบวนกำรซ่อมบ ำรุงตำมแผน 
         42-CP5.3.2 กระบวนกำรซ่อมบ ำรุงฉุกเฉิน 
 
 

CP6 กระบวนการด้านการอนุศาสนาจารย ์

43-CP6.1 กระบวนกำรอบรมศลีธรรม 
44-CP6.2 กระบวนกำรเผยแพร่หลักวิชำกำรทำงศำสนำ 
45-CP6.3 กระบวนกำรสนับสนุนอนุศำสนำจำรย์และกำรประกอบศำสนพิธ ี
 
 

กองอนุศาสนาจารย์ ยศ.ทร. 
กองบริการการศึกษา ยศ.ทร. 

CP7 กระบวนการด้านประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร 

46-CP7.1 กระบวนกำรจัดเก็บรักษำเอกสำรที่มคีุณคำ่ทำงประวัติศำสตร ์
47-CP7.2 กระบวนกำรจัดเก็บรักษำวัตถุพิพิธภัณฑ ์
48-CP7.3 กระบวนกำรให้บริกำรและเผยแพร่ข้อมลูด้ำนประวตัิศำสตร์และพิพิธภณัฑ ์
 
 

กองประวัติศาสตร์ ยศ.ทร. 

CP8 กระบวนการศึกษาและวิจัยระดับกองทัพเรือ 

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ยศ.ทร. 

49-CP8.1 กระบวนกำรศึกษำ วิเครำะห์ จดัท ำและประเมินยุทธศำสตร์กองทัพเรือ 
50-CP8.2 กระบวนกำรก ำหนดและจัดท ำหลักนิยมกองทัพเรือ 
51-CP8.3 กระบวนกำรศึกษำและวิจัยด้ำนควำมมั่นคงทำงทะเล 
52-CP8.4 กระบวนกำรศึกษำและวิจัยปัญหำและนโยบำยที่กองทัพเรือมอบหมำย 
53-CP8.5 กระบวนกำรฝึกด้วยเครื่องฝึกจ ำลองยุทธ ์
 
 

ผังกระบวนการหลักของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ 

ข - 3 ของ หน้ำ 5 หน้ำ 
 

http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/26-wf-cp3.1.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/27-wf-cp3.2.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/28-wf-cp3.3.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/29-wf-cp3.4.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/30-wf-cp3.5.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/31-wf-cp4.1.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/32-wf-cp4.2.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/33-wf-cp4.3.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/34-wf-cp4.4.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/35-wf-cp5.1.1.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/36-wf-cp5.1.2.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/37-wf-cp5.1.3.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/38-wf-cp5.1.4.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/39-wf-cp5.1.5.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/40-wf-cp5.2.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/41-wf-cp5.3.1.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/42-wf-cp5.3.2.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/43-wf-cp6.1.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/44-wf-cp6.2.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/45-wf-cp6.3.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/46-wf-cp7.1.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/47-wf-cp7.2.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/48-wf-cp7.3.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/49-wf-cp8.1.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/50-wf-cp8.2.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/51-wf-cp8.3.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/52-wf-cp8.4.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/53-wf-cp8.5.pdf
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ข - 4 ของ หน้ำ 5 หน้ำ 
 

SP1 กระบวนการด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา 

กองประกันคุณภาพศึกษา ยศ.ทร. 

54-SP1.1 กระบวนกำรจัดท ำคู่มือประกันคณุภำพกำรศึกษำส ำหรับสถำนศึกษำ 
55-SP1.2 กระบวนกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพ 
 
 

SP2 กระบวนการตรวจสอบหลกัสูตร ตัดสินผลการศึกษา และรับรองการศึกษา 

56-SP2.1 กระบวนกำรพิจำรณำและตรวจสอบหลักสตูรต่ำง ๆ ใน ทร. 
57-SP2.2 กระบวนกำรตัดสินผลกำรสอบควำมรู้ของสถำนศึกษำในบังคับบัญชำ
และสถำนศึกษำในก ำกับของ ยศ.ทร. 
58-SP2.3 กระบวนกำรออกหนังสือรับรองกำรศึกษำ 
 

ส านักงานราชนาวิกสภา บก.ยศ.ทร. และศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ ยศ.ทร. 

กองการศึกษา บก.ยศ.ทร. 

SP3 กระบวนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 

SP4 กระบวนการบริการของห้องสมุด 

59-SP3.1 กระบวนกำรจัดแสดงปำฐกถำ 
60-SP3.2 กระบวนกำรจัดท ำนิตยสำรนำวิกศำสตร ์
61-SP3.3 กระบวนกำรจัดท ำวำรสำรนำวิกำธิปตัย์สำร 
 
 

62-SP4.1 กระบวนกำรจัดหำหนังสือและสื่อสำรสนเทศ 
63-SP4.2 กระบวนกำรจัดกำรหนงัสือและสื่อสำรสนเทศ 
64-SP4.3 กระบวนกำรจัดท ำเอกสำรดจิิตอล 
65-SP4.4 กระบวนกำรให้บริกำรยืมหนังสือและสื่อสำรสนเทศ 
 
 66-SP5.1 กระบวนกำรพัฒนำโปรแกรมฐำนข้อมูลและบริกำรด้ำนกรรมวิธีข้อมลู 

67-SP5.2 กระบวนกำรซ่อมบ ำรุงคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ำย 
 

กองบริการการศึกษา ยศ.ทร. 

SP5 กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศและกรรมวิธีข้อมูล 

กองห้องสมุด ยศ.ทร. 

SP6 กระบวนการด้านงบประมาณ 

กองส่งก าลังบ ารุง บก.ยศ.ทร. 

68-SP6.1 กระบวนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
69-SP6.2 กระบวนกำรบริหำรงบประมำณ 
 
 

SP7 กระบวนการด้านการเงิน 

กองการเงิน บก.ยศ.ทร. 

70-SP7.1 กระบวนกำรเบิกเงิน 
71-SP7.2 กระบวนกำรจ่ำยเงิน 
72-SP7.3 กระบวนกำรจัดท ำรำยงำนงบกำรเงิน 
 

ผังกระบวนการสนับสนุนของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ 

http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/54-wf-sp1.1.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/55-wf-sp1.2.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/55-wf-sp1.2.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/56-wf-sp2.1.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/57-wf-sp2.2.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/57-wf-sp2.2.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/58-wf-sp2.3.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/59-wf-sp3.1.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/60-wf-sp3.2.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/61-wf-sp3.3.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/61-wf-sp3.3.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/62-wf-sp4.1.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/63-wf-sp4.2.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/64-wf-sp4.3.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/65-wf-sp4.4.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/66-wf-sp5.1.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/67-wf-sp5.2.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/67-wf-sp5.2.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/68-wf-sp6.1.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/69-wf-sp6.2.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/70-wf-sp7.1.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/71-wf-sp7.2.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/72-wf-sp7.3.pdf


 

โดย คณะท ำงำนย่อยหมวด 6 ยศ.ทร. (ณ 16 ก.ย.59) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข - 5 ของ หน้ำ 5 หน้ำ 

กองส่งก าลังบ ารุง บก.ยศ.ทร. 

79-SP9.1 กระบวนกำรจัดซื้อ 
80-SP9.1 กระบวนกำรจัดจ้ำง 
 

85-CP11.1 กระบวนกำรจัดท ำองค์ควำมรู ้
86-CP11.2 กระบวนกำรจัดนิทรรศกำรกำรจดักำรควำมรู้ของ ยศ.ทร. 

คณะกรรมการจัดการความรู้ของ ยศ.ทร. 

81-CP10.1 กระบวนกำรซ่อมบ ำรงุระบบไฟฟ้ำ ประปำ อำคำร และสถำนท่ี 
82-CP10.2 กระบวนกำรเบิกพัสดจุำกหน่วยเทคนิค 
83-CP10.3 กระบวนกำรให้บริกำรจัดเลี้ยง 
84-CP10.4 กระบวนกำรให้บริกำรยำนพำหนะสำยขนส่ง 
 

ผังกระบวนการสนับสนุนของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ 

SP9 กระบวนการจัดซ้ือ/จ้าง 

SP10 กระบวนการสนับสนุนและบริการของ กอง สน.ยศ.ทร. 

กองสนับสนนุ ยศ.ทร. 

SP11 กระบวนการจัดการความรู้ของ ยศ.ทร. 

SP8 กระบวนการบริหารงานด้านก าลังพลและธุรการ 

กองก าลังพล และธุรการ บก.ยศ.ทร. 

73-SP8.1 กระบวนกำรรับ-ส่งเอกสำร 
SP8.2 กระบวนการบริหารก าลังพล 
         74-SP8.2.1 กระบวนกำรย้ำยบรรจุก ำลังพล 
         75-SP8.2.2 กระบวนกำรคัดเลือกบุคคลพลเรือนเป็นพนักงำนรำชกำร 
         76-SP8.2.3 กระบวนกำรพิจำรณำบ ำเหน็จประจ ำป ี
SP8.3 กระบวนการพัฒนาก าลังพลของ ยศ.ทร. 
         77-SP8.3.1 กระบวนกำรคัดเลือกข้ำรำชกำรเข้ำรับกำรศึกษำอบรม  
         78-SP8.3.2 กระบวนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตก ำลังพล 

http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/79-wf-sp9.1.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/80-wf-sp9.2.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/85-wf-sp11.1.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/86-wf-sp11.2.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/81-wf-sp10.1.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/82-wf-sp10.2.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/83-wf-sp10.3.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/84-wf-sp10.4.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/73-wf-sp8.1.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/74-wf-sp8.2.1.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/75-wf-sp8.2.2%20.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/76-wf-sp8.2.3%20.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/77-wf-sp8.3.1.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/doc/wf-pdf/78-wf-sp8.3.2.pdf

