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แผนยุทธศาสตรของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ (ปรับปรุงใหม)
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วิสัยทัศน์กรมยุทธศึกษา

ทหารเรือ เป็นองค์กรแห่ง

ก า ร เ รี ย น รู้ ก้ า ว ทั น

เทคโนโลยี จดัการศึกษามี

คุณภาพมาตรฐานสากล 

เป็นท่ีปรึกษาทางวิชาการท่ี

เช่ือได ้และเป็นเลิศในดา้น

กิ จ ก า ร ท า ง ท ะ เ ล  เ ป็ น

ต้นแบบในความเป็นมือ

อ า ชี พ  จ ริ ย ธ ร ร ม  แ ล ะ

คุณธรรม

วสัิยทัศน์กองทัพเรือ

เป็นหน่วยงานความ

มั่นคงทางทะเลท่ีมี

บ ท บ า ท นํ า ใ น

ภูมิภาค และเป็นเลิศ

ใ น ก า ร บ ริ ห า ร

จดัการ

S O

W T

SWOT Analysis ของ ยศ.ทร.

STRENGTHS OPORTUNITIES

THREATS

จุดแขง็ โอกาส

WEAKNESSES

จุดอ่อน อุปสรรค

พนัธกิจเฉพาะ ฝึกบุคคลพลเรือนเป็นพลทหาร/นายทหาร

ประทวน/สัญญาบัตร วิ เคราะห์/กําหนดหลักนิยมของ

กองทพัเรือ วิเคราะห์/เผยแพร่ข้อมูลยุทธศาสตร์/ความ

มั่นคง/การสงครามทางทะเล/และสาระทางวิชาการท่ี

เก่ียวข้อง พฒันาประมวลจริยธรรม/ระงับข้อขดัแยง้ วิเค

ระห์ประเด็นในแผนยุทธศาสตร์และนโยบายกองทพัเรือ

และนโยบายผูบ้ญัชาการทหารเรือทุกปี

พนัธกิจรอง ปกครองบงัคบับญัชา/พฒันาช่วยเหลือดา้น

สวัสดิการข้าราชการในสังกัด รักษา/ปกครอง/ดูแล /

พฒันาส่ิงอุปกรณ์/พ้ืนท่ี/สถานท่ีสร้างและรักษาเกียรติภูมิ

ของหน่วยและกองทพัเรือ สนับสนุนการจัดการศึกษา

ของหน่วยในสงักดั

พันธกิจหลัก บริหารจัดการองค์กรตามแนวทางท่ี

กองทัพเรือกําหนด พัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมายเชิง

นโยบายกองทพัเรือ บริหารและประกนัคุณภาพการศึกษา

ดา้นการทหารเรือ จดัการศึกษาในวิทยาการทหารเรือทุก

ระดับ บริหารส่ิงเคร่ืองช่วยการศึกษาของกองทพัเรือ 

บริหารวิทยาการด้านการอนุศาสน์ จิตวิญญาณ และ

จริยธรรม

พนัธกจิกรมยุทธศึกษาทหารเรือ

แผนยุทธศาสตร์ของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ประจาํปี  ๒๕๖๒
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แผนยทุธศาสตรข์องกรมยทุธศึกษาทหารเรือ ประจาํปี  ๒๕๖๒

คานิยมของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ : SMART

ความเปนชาวเรือ (Seamanship: S)

การทํางานอยางมืออาชีพ  (Mastery: M)

ความมุงม่ันอันแรงกลา (Ambition: A)

ความนาเช่ือถือ (Reliability: R)

ความเปนนักคิด (Thinker: T)
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ตวัช้ีวดัความสาํเรจ็ตาม แผนปฏิบติัราชการประจาํปี 2562 ยศ.ทร.

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรท่ี ๑

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหมีความเปนมืออาชีพ มีจริยธรรม  และคุณธรรม

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรท่ี ๒

เพ่ือพัฒนาหลักสูตรทั้งหลักสูตรผลิตกําลังพลและหลักสูตรพัฒนากําลังพล หลักสูตร

ภาษาตางประเทศ รวมทั้งกระบวนการเรียนการสอนของ ยศ.ทร. ใหทันสมัย  มีมาตรฐานอยูใน

ระดับสากล สอดคลองกับยุทธศาสตรและนโยบายของ ทร. รวมทั้งหลักขีดสมรรถนะของ ทร. จน

สามารถนําไปใชปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรท่ี ๓

เพื่อบุคคลกรทางการศึกษา ใหมีขีดสมรรถนะในการสอน การสรางผลงานวิชาการ ใหเปนที่

แพรหลาย เปนเลิศในระดับประเทศและตางประเทศ

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรที ่๔
เพ่ือพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอนใหทันสมัยระดับแนวหนาของประเทศ ไดแก 

เครื่องชวยการศึกษา ระบบสารสนเทศ หองเรียน หองสมุด พิพิธภัณฑประวัติศาสตร รวมทั้งที่พัก

อาศัยของผูเขารับการศึกษาใหมีบรรยากาศสงเสริมการศึกษาและมีมาตรฐานการดํารงชีวิตที่ดี 

ยุทธศาสตรท่ี ๑
ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการใหเปน

องคกรแหงการเรียนรู มีความเปนมืออาชีพ 

มีธรรมาภิบาล และจงรักภักดีตอสถาบันหลัก

ของชาติ

ยุทธศาสตรท่ี ๒

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสําหรับกําลังพล ทร.

ยุทธศาสตรท่ี ๓

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาบุคลากร

การศึกษาและวิจัยยุทธศาสตรทางเรือ

ตลอดจนยุทธศาสตรทะเล

ยุทธศาสตรท่ี ๔

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสิ่งสนับสนุน

การศึกษา
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ตวัช้ีวดัความสาํเรจ็ตาม แผนปฏิบติัราชการประจาํปี 2562 ยศ.ทร.

ยุทธศาสตรท่ี ๑
ยุทธศาสตรดานการ

บริหารจัดการใหเปน

องคกรแหงการเรียนรู 

มีความเปนมืออาชีพ 

มีธรรมาภิบาล และ

จงรักภักดีตอสถาบัน

หลักของชาติ

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรที ่๑

เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหมีความเปนมืออาชีพ มีจริยธรรม และคุณธรรม

- ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๑ มีผลการประเมิน PMQA อยูในระดับดีข้ึนไป (CP1)

- ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๒ ผูสําเร็จการศึกษา/ฝกอบรมมีผลสัมฤทธ์ิอยูในเกณฑดีข้ึนไป (CP1)

เปาประสงคท่ีรองรับวัตถุประสงค

เชิงยุทธศาสตรท่ี ๑

เปาประสงคขอ ๑ บริหารจัดการองคกรไดตาม

เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

เปาประสงคขอ ๒ มีการกํากับดูแลองคกรที่ดี มี

คุณธรรม จริยธรรมและมีความรับผิดชอบตอ

สังคม

เปาประสงคขอ ๓ สงเสริมและสนับสนุนการ

ถวายพระเกียรติแดสถาบันพระมหากษัตริย

- CP1 กระบวนการดานการนําองคกรและการบริหารจัดการองคกร  มีหนวยรับผิดชอบ ฝาย เสนาธิการ ยศ.ทร. 

- CP2 กระบวนการดานการอนุศาสนาจารย มีหนวยรับผิดชอบ คือ กอศ.ยศ.ทร.

- ตวัชีว้ดัท ี๒.1 รอ้ยละความสาํเรจ็ในการปฎบิตัไิปตามกจิกรรม (CP1)

- ตวัชีว้ดัที ่๒.2 ไมม่กีาํลงัผลถูกรอ้งเรยีน (CP1 + CP2)

- ตวัชีว้ดัที ่๒.3 มกีารอบรมจรยิธรรม ศลีธรรมสปัดาหล์ะ ๑ ครัง้อย่างต่อเนื่อง (CP2)

- ตวัชีว้ดัที ่๒.4 รอ้ยละความสาํเรจ็ในการใชง้บประมาณตามแผน (CP1)

- ตวัชีว้ดัท ี๓.1 .รอ้ยละความสาํเรจ็ของการจดักจิกรรมเทดิพระเกยีรติ (CP2)

หมวด 7 ดา้นที ่1

หมวด 7 ดา้นที ่4

หมวด 7 ดา้นที ่5
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ตวัช้ีวดัความสาํเรจ็ตาม แผนปฏิบติัราชการประจาํปี 2562 ยศ.ทร.

ยุทธศาสตรที่ ๒

ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนา

คุณภาพการศึกษา

สําหรับกําลังพล

ทร.

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรที่ ๒
เพื่อพัฒนาหลักสูตรทั้งหลักสูตรผลติกําลังพลและหลักสูตรพัฒนากําลังพล หลักสูตรภาษาตางประเทศ รวมทั้งกระบวนการเรยีนการสอนของ ยศ.ทร. ใหทันสมัย 

มีมาตรฐานอยูในระดับสากล สอดคลองกับยุทธศาสตรและนโยบายของ ทร. รวมทั้งหลักขีดสมรรถนะของ ทร. จนสามารถนําไปใชปฏิบัติงานไดอยางมีประสทิธิภาพ
และประสิทธิผล

- ตัวช้ีวัดที ๖.1 ระดับความพึงพอใจขอทหารกองประจําการ นรจ.ขาราชการพลเรอืน นพจ. พจน. นทน. และนักศึกษา ที่
เขารับการศึกษา/ฝกอบรมในแตละหลกัสูตร (CP7)

- ตวัชีว้ดัที ่๖.2 ระดับความพึงพอใจ ของผูเขารับการอบรม ตอการใหการอบรมภาษาตางประเทศ ณ ศภษ.ยศ.ทร. (CP7)

- ตัวช้ีวัดที่ ๖.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบรกิารพิพธิภัณฑ (CP7)

เปาประสงคท่ีรองรับวัตถุประสงค

เชิงยุทธศาสตรท่ี ๒
เปาประสงคขอ ๔ การศึกษาทุกระดับรองรับ

นโยบาย ทร. ไดรับการรับรองมาตรฐาน

เปาประสงคขอ ๕ ดํารงความตอเนื่องขีด

สมรรถนะหลักของหนวย

เปาประสงคขอ ๖ ผูรับบริการมีความพึงพอใจ

เสมอ

- CP3 กระบวนการผลติกําลงัพลต่าํกวาช้ันสัญญาบัตร มีหนวยรับผิดชอบคือ กศษ.ยศ.ทร. รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. และ ศฝท.ยศ.ทร.

- CP4 กระบวนการพฒันากาํลงัพลตามแนวทางรับราชการ มีหนวยรับผิดชอบคือ ฝวก.ยศ.ทร. วทร.ยศ.ทร. รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. รร.ชต.ยศ.ทร. และ รร.พจ.ยศ.ทร.

- CP5 กระบวนการเพิม่พูนความรูภาษาตางประเทศ มีหนวยรับผิดชอบคือ ศภษ.ยศ.ทร.

- CP6 กระบวนการฝกอบรมหลักสูตรขาราชการกลาโหมพลเรอืนต่ํากวาช้ันสัญญาบตัร มีหนวยรับผิดชอบคือ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.

- CP7 กระบวนการประกนัคณุภาพการศกึษา  หนวยรับผิดชอบ กปก.ยศ.ทร.

- ตวัชีว้ดัท ี๔.1 ผลการประเมนิมาตรฐานการศกึษา ตาม สมศ. อยูใ่นระดบัดขีึน้ไป (CP7)

- ตวัชีว้ดัท ี๕.1 รอ้ยละความสาํเรจ็ในการส่งคร/ูอาจารย ์ศกึษาดงูาน (CP4)

หมวด 7 ดา้นที่ 6

หมวด 7 ดา้นที่ 2
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ตวัช้ีวดัความสาํเรจ็ตาม แผนปฏิบติัราชการประจาํปี 2562 ยศ.ทร.

ยุทธศาสตรท่ี ๓

ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาบุคลากร

การศึกษาและวิจัย

ยุทธศาสตรทางเรือ

ตลอดจน

ยุทธศาสตรทะเล

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรท่ี ๓

เพ่ือพัฒนาครูอาจารยและนักศึกษายุทธศาสตรใหมีขีดสมรรถนะในการสอน

การสรางผลงานวิชาการ ใหเปนที่แพรหลาย และเปนเลิศในระดับประเทศและตางประเทศ

- ตัวช้ีวัดที ๗.๑ ระดับความพึ่งพอใจของกําลังพลท่ีทีตอสถานท่ีทํางานและการจัดสวัสดิการของหนวย (CP8)

- ตัวช้ีวัดท่ี ๗.๒ จํานวนบุคลากรท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไป หรือไดรับการพัฒนาใหศึกษาตอ

ระดับสูงท้ังในและตางประเทศ (CP8)

เปาประสงคท่ีรองรับวัตถุประสงคเชิง

ยุทธศาสตรท่ี ๓

เปาประสงคขอ ๗ บํารุงขวัญ พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต มีแนวทางรับราชการ
เปาประสงคขอ ๘ สนับสนุนการสราง

ความสัมพันธทางทหารเรือกับชาติทางทะเล

ที่เก่ียวของ
เปาประสงคขอ ๙ มีมาตรฐานวิชาการและมี

ผลงานวิชาการที่เปนเลิศทั้งในระดับประเทศ

และตางประเทศ

- CP3 กระบวนการผลิตกําลังพลตํ่ากวาช้ันสัญญาบัตร มีหนวยรับผิดชอบคือ กศษ.ยศ.ทร. รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. และ ศฝท.ยศ.ทร.
- CP4 กระบวนการพัฒนากําลังพลตามแนวทางรับราชการ มีหนวยรับผิดชอบคือ ฝวก.ยศ.ทร. วทร.ยศ.ทร. รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.รร.ชต.ยศ.ทร. และ รร.พจ.ยศ.ทร.
- CP5 กระบวนการเพิ่มพูนความรูภาษาตางประเทศ มีหนวยรับผิดชอบคือ ศภษ.ยศ.ทร.
- CP8 กระบวนการพัฒนาบุคลากร การศึกษาและวิจัยระดับกองทัพเรือ  มีหนวยรับผิดชอบคือ ฝวก.ยศ.ทร. และ ศยร.ยศ.ทร.

- ตัวชี้วัดที ๘.๑ รอยละความสําเร็จในการเดินทางไปเย่ียมชมกิจกรรมระหวางประเทศ (CP8)

- ตัวชี้วัดที่ ๘.๒ จํานวนการตอนรับผูแทนหนวยงานตางชาติอยางนอยปละ ๑ ครั้ง (CP8)

หมวด 7 ดา้นที ่3

- ตัวชี้วัดที ๙.๑ รอยละของผลงานทางวิชาการ (CP3 + CP4 + CP5)

- ตัวชี้วัดที่ ๙.๒ รอยละของผลการศึกษาถูกนําไปใชในการปฏิบัติงาน (CP8)

- ตัวชี้วัดที่ ๙.๓ รอยละความสําเร็จในการใหความเห็นทางวิชาการ (CP8)
หมวด 7 ดา้นที่ 6
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ตวัช้ีวดัความสาํเรจ็ตาม แผนปฏิบติัราชการประจาํปี 2562 ยศ.ทร.

ยุทธศาสตรท่ี ๔

ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนาสิ่ง

สนับสนุน

การศึกษา

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรท่ี ๔

เพื่อพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในการเรยีนการสอนใหทันสมัยระดับแนวหนาของประเทศ ไดแก เครื่องชวยการศึกษา ระบบสารสนเทศ หองเรียน หองสมุด 

พิพิธภัณฑประวัติศาสตร รวมทั้งที่พักอาศัยของผูเขารบัการศึกษาใหมีบรรยากาศสงเสรมิการศึกษาและมีมาตรฐานการดํารงชีวิตที่ดี 

- ตัวช้ีวัดที ๑๐.1 ระดับความพึงพอใจในการใชระบบสารสนเทศ (CP9)

- ตัวช้ีวัดท่ี ๑๐.2 ระดับของการพัฒนาระบบ E-Leaning (CP11)

- ตัวชีวัดที ่๑๐.3 ปริมาณความกาวหนาเน้ือหาของหลักสูตรตางๆท่ีเพิ่มข้ึนโดยไมเพิ่มช่ัวโมงการสอน (CP11)

เปาประสงคที่รองรับวัตถุประสงค

เชิงยุทธศาสตรที่ ๔

เปาประสงคขอ ๑๐ การพัฒนาระบบ

สารสนเทศ ไปสู E-Leaning

เปาประสงคขอ ๑๑ พัฒนาสิ่งอํานวย

ความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการศึกษา

ใหทันสมัย

เปาประสงคขอ ๑๒ เชื่อมโยงการ

เรียนรูกับฐานประวัติศาสตรและจิต

วิญญาณวิชาชีพ

- CP9 กระบวนการสงกําลังบํารุงพัสดุสายยุทธศึกษา มีหนวยรับผิดชอบคือ กบศ.ยศ.ทร.

- CP10 กระบวนการดานประวัติศาสตรและพิพิธภัณฑทหาร มีหนวยรับผิดชอบคือ กปศ.ยศ.ทร.  

- CP11 กระบวนการพัฒนาหองเรียนและท่ีพักอาศัย  มีหนวยรับผิดชอบคือ กบศ.ยศ.ทร. รวมกับ กอง สน.ยศ.ทร.

- ตัวช้ีวัดที ๑๑.1 จํานวนประเภทเคร่ืองมือ อุปกรณ อาคาร ท่ีไดรับการซอมบํารุงตามแผนใหพรอมปฎิบัติงานและมี
ความทันสมัย (CP11)

- ตัวช้ีวัดที 1๒.1 ความกาวหนาของกิจกรรมท่ีเช่ือมโยงการเรียนรูในฐานประวัติศาสตรกับจิตวิญญาณวิชาชีพ (CP10)

- ตัวช้ีวัดท่ี 1๒.2 จํานวนกําลังพลท่ีมีความรูความเขาใจในการเช่ือมโยงการเรียนรูกับฐานประวัติศาสตรและจิตวัญาณ
วิชาชีพทหารเรือ (CP10)

หมวด 7 ดา้นที ่6

หมวด 7 ดา้นที ่2

หมวด 7 ดา้นที่ 6

หมวด 7 ดา้นที ่3
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สรุปความเช่ือมโยงระหวางยุทธศาสตรการบริหารงานภาครัฐของ ยศ.ทร. 

กับ 

ยุทธศาสตรการบริหารงานภาครัฐของ ทร. และนโยบาย ทร.

หมวด ๒ “การวางแผนเชิงยุทธศาสตร”
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ยุทธศาสตร ยศ.ทร.

เปาประสงค

รองรับยุทธศาสตร ยศ.ทร.

เปาประสงคท่ี ๑
บริหารจัดการองคกรไดตามเกณฑคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครฐั

เปาหมาย/ตัวชี้วัด 

ระดับ ทร.

ขอ ๓. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรปูแบบ 

ทั้งจากทางทะเล ตามแนวชายฝงและพื้นทีร่ับผิดชอบของ ทร.

รอยละความสําเร็จในการจัดกาํลังทางเรือ ทางบก ทางอากาศ ของ 

ทร. ในการวางกําลังลาดตระเวนเฝาตรวจหรอืรับสถานการณในพื้นที่

รับผิดชอบตลอด ๒๔ ช่ัวโมง

ดานการบริหารจัดการ ขอ ๑ พัฒนา
ระบบการบรหิารจัดการของกองทพัเรือสู
ความเปนเลิศ

ดานท่ัวไป ขอ ๑ พิทักษรักษาและเทดิทูน
สถาบันพระมหากษัตรยิอยางเต็มกําลัง
ความสามารถ

เปาประสงคท่ี ๓
สงเสริมและสนับสนุนการถวายพระเกียรติแด
สถาบันพระมหากษัตรยิ 

ตอบสนองนโยบาย ทร. 

ป ๒๕๖๒ 

ขอ ๒. สถาบันพระมหากษัตรยิไดรับ
การเทิดทูนอยางสมพระเกียรติ 

รอยละความสําเร็จของกิจกรรมเทดิพระเกยีรติตามแผนงานและ
โครงการของ ทร. 

เปาประสงคขอ ๒ 
มีการกํากับดูแลองคกรที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
และมีความรับผิดชอบตอสังคม

ควรใหปรับเปาประสงคท่ี ๑ เปนบริหารจัดการองคกรไดตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ใหสามารถสนับสนุนการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทุก
รูปแบบไดอยางมีประสทิธิภาพ

ขอเสนอแนะ
ควรปรับเปาประสงคท่ี ๑๑ เปนมีนโยบายกํากับดูแลองคกรท่ีดี ใหสามารถผลิตและพัฒนากําลงัพล รวมทั้งศึกษาและวิจัยทางยุทธศาสตรที่สนับสนุนการรกัษาความมัน่คง
ปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรปูแบบไดอยางมปีระสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรที่ ๑ ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการใหเปนองคกรแหงการเรียนรู มีความเปน       

มืออาชีพ มีธรรมาภิบาล และจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ
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ยุทธศาสตร ยศ.ทร.

เปาประสงค

รองรับยุทธศาสตร ยศ.ทร.

เปาหมาย/ตัวชี้วัด 

ระดับ ทร.

ขอ ๓. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรปูแบบ 

ทั้งจากทางทะเล ตามแนวชายฝงและพื้นทีร่ับผิดชอบของ ทร.

รอยละความสําเร็จในการจัดกาํลังทางเรือ ทางบก ทางอากาศ ของ 

ทร. ในการวางกําลังลาดตระเวนเฝาตรวจหรอืรับสถานการณในพื้นที่

รับผิดชอบตลอด ๒๔ ช่ัวโมง

ยุทธศาสตรที่ ๒ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสําหรับกําลังพล ทร.

ดานการกําหนดยุทธศาสตรและ
โครงสรางกําลังรบ ขอ ๗ ขยายกรอบ
ความรวมมือระหวางกองทัพเรือกับ
กองทัพเรือประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีมี
อาณาเขตทางทะเลตดิตอกับประเทศไทย 
และดํารงความสัมพันธท่ีดีกับกองทัพเรือ
ประเทศมหาอํานาจอยางสมดลุ

ดานกําลังพล ขอ ๔ พัฒนากําลังพลใหมีทักษะใน
การติดตอประสานงานและปฏิบตัิการรวมกับ
กองทัพเรือมิตรประเทศและสนับสนุนการกาวไปสู
ความเปนหนวยงานความม่ันคงทางทะเลท่ีมี
บทบาทนําในภูมิภาคของกองทัพเรือ

เปาประสงคท่ี ๕
ดํารงความตอเน่ืองขีดสมรรถนะหลักของหนวย 

เปาประสงคท่ี ๖
ผูรับบริการมีความพงึพอใจเสมอ 

ตอบสนองนโยบาย ทร. 

ป ๒๕๖๒ 

ขอ ๕. ความสัมพันธทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบาน ประเทศในกลุม

อาเซียน และมิตรประเทศ

รอยละความสําเร็จในการดําเนินงานความรวมมือดานความมมั่นคงใน

กรอบอาเซียน

ดานทั่วไป ขอ ๗ ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐาน
การปฏิบัติงานของกองทัพเรืออยางตอเน่ือง โดย
การเสริมจุดแข็งในการปฏิบตัิการทางทหารของ
กองทัพเรือ และกําหนดคูเทียบ เพ่ือนําไปสู
การปฏบัติงานอยางมืออาชีพ

เปาประสงคท่ี ๔ การศึกษาทุกระดับรองรับ
นโยบาย ทร. ไดรับการรับรองมาตรฐาน 

ดานการบริหาร
จัดการ ขอ ๑ พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการของกองทัพเรือ
สูความเปนเลิศ

ดานการบริหารจดัการ ขอ ๔ พัฒนาการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัตงิานท่ีสําคัญของกองทัพเรือ เพ่ือใหมีความเปนระบบ และมี
การบูรณาการสําหรับใชเปนเคร่ืองมือในการกํากับดแูลการขบัเคลื่อนกองทัพเรือท่ีมีประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตร ยศ.ทร.

เปาประสงค

รองรับยุทธศาสตร ยศ.ทร.

เปาประสงคท่ี ๗ บํารุงขวัญ พัฒนา

คุณภาพชีวิต มีแนวทางรับราชการ 

เปาหมาย/ตัวชี้วัด 

ระดับ ทร.

ขอ ๓. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรปูแบบ ทั้งจากทาง

ทะเล ตามแนวชายฝงและพื้นที่รับผิดชอบของ ทร.

รอยละความสําเร็จในการจัดกาํลังทางเรือ ทางบก ทางอากาศ ของ 

ทร. ในการวางกําลังลาดตระเวนเฝาตรวจหรอืรับสถานการณในพื้นที่

รับผิดชอบตลอด ๒๔ ช่ัวโมง

ยุทธศาสตรที่ ๓ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาบุคลากรการศึกษาและวิจัยยุทธศาสตรทางเรือ

ตลอดจนยุทธศาสตรทะเล

ดานท่ัวไป ขอ ๖ พัฒนาระบบการ

สวัสดิการและการบรกิารกําลังพลใหมี

ความสะดวก รวดเร็ว และมีมาตรฐานใน

การใหบริการที่ดี

ดานการสื่อสารและสารสนเทศ 

ขอ ๔ พัฒนาระบบสํานักงาน

อัตโนมัติของกองทัพเรือใหมี

มาตรฐานระดับสากล

เปาประสงคท่ี ๘ สนับสนุนการสรางความสัมพันธ

ทางทหารเรือกบัชาติทางทะเลที่เกี่ยวของ 

เปาประสงคท่ี ๙ มีมาตรฐานวิชาการและมีผลงานวิชาการที่เปน

เลิศทั้งในระดับประเทศและตางประเทศ 

ตอบสนองนโยบาย ทร. 

ป ๒๕๖๒ 

ขอ ๕. ความสัมพันธทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบาน ประเทศในกลุมอาเซยีน 

และมิตรประเทศ

รอยละความสําเร็จในการดําเนินงานความรวมมือดานความมมั่นคงใน

กรอบอาเซียน

ดานการกําหนดยุทธศาสตรและโครงสรางกําลังรบ 

ขอ ๗  ขยายกรอบความรวมมือระหวางกองทพัเรอืกบั

กองทัพเรือประเทศสมาชิกอาเซียนทีม่ีอาณาเขตทาง

ทะเลติดตอกับประเทศไทย และดํารงความสัมพันธที่ดี

กับกองทัพเรือประเทศมหาอํานาจอยางสมดุล
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ยุทธศาสตร ยศ.ทร.

เปาประสงค

รองรับยุทธศาสตร ยศ.ทร.

เปาประสงคขอ ๑๐
การพัฒนาระบบสารสนเทศ ไปสู E-

Leaning

เปาหมาย/ตัวชี้วัด 

ระดับ ทร.

ตัวช้ีวัดระดับ ทร.
ขอ ๓.

ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรปูแบบ ทั้งจากทาง

ทะเล ตามแนวชายฝงและพื้นที่รับผิดชอบของ ทร.

รอยละความสําเร็จในการจัดกาํลังทางเรือ ทางบก ทางอากาศ 

ของ ทร. ในการวางกําลังลาดตระเวนเฝาตรวจหรือรบัสถานการณ

ในพื้นที่รับผิดชอบตลอด ๒๔ ช่ัวโมง

ยุทธศาสตรที่ ๔ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการศึกษา

ดานการบริหารจัดการ ขอ 

๓ พัฒนาระบบ RTN ERP 

ใหสามารถสนับสนุนการ

บริหารจัดการทรพัยากรของ

กองทัพเรืออยางมี

ประสิทธิภาพ

ดานกําลังพล ขอ ๔ พัฒนากําลังพลใหมทีักษะ

ในการติดตอประสานงานและปฏิบัติการรวมกับ

กองทัพเรือมิตรประเทศและสนับสนุนการกาว

ไปสูความเปนหนวยงานความมั่นคงทางทะเลทีม่ี

บทบาทนําในภูมิภาคของกองทัพเรือ

เปาประสงคขอ๑๑
พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและสิ่ง

สนับสนุนการศึกษาใหทันสมัย

เปาประสงคขอ ๑๒
เช่ือมโยงการเรียนรูกับฐานประวัติศาสตรและจติวิญญาณ

วิชาชีพทหารเรือ

ตอบสนองนโยบาย ทร. 

ป ๒๕๖๒ 
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สรุปความเช่ือมโยงระหวางยุทธศาสตรการบริหารงานภาครัฐของ ยศ.ทร. 

กับ 

ยุทธศาสตรการบริหารงานภาครัฐของ ทร. และนโยบาย ทร. ๒๕๖๓

หมวด ๒ “การวางแผนเชิงยุทธศาสตร”
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ยุทธศาสตร ยศ.ทร.

เปาประสงค

รองรับยุทธศาสตร ยศ.ทร.

เปาประสงคท่ี ๑
บริหารจัดการองคกรไดตามเกณฑคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครฐั

เปาหมาย/ตัวชี้วัด 

ระดับ ทร.

ขอ ๓. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรปูแบบ 

ทั้งจากทางทะเล ตามแนวชายฝงและพื้นทีร่ับผิดชอบของ ทร.

รอยละความสําเร็จในการจัดกาํลังทางเรือ ทางบก ทางอากาศ ของ 

ทร. ในการวางกําลังลาดตระเวนเฝาตรวจหรอืรับสถานการณในพื้นที่

รับผิดชอบตลอด ๒๔ ช่ัวโมง

ดานการบริหารจัดการ ขอ ๓ ยกระดับการ
บริหารจัดการของ ทร. ใหมีคุณภาพตาม
เกณฑคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ

เปาประสงคท่ี ๓
สงเสริมและสนับสนุนการถวายพระเกียรติแด
สถาบันพระมหากษัตรยิ 

ตอบสนองนโยบาย ทร. 

ป ๒๕๖๓ 

ขอ ๒. สถาบันพระมหากษัตรยิไดรับ
การเทิดทูนอยางสมพระเกียรติ 

รอยละความสําเร็จของกิจกรรมเทดิพระเกยีรติตามแผนงานและ
โครงการของ ทร. 

เปาประสงคขอ ๒ 
มีการกํากับดูแลองคกรที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
และมีความรับผิดชอบตอสังคม

ควรใหปรับเปาประสงคท่ี ๑ เปนบริหารจัดการองคกรไดตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ใหสามารถสนับสนุนการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทุก
รูปแบบไดอยางมีประสทิธิภาพขอเสนอแนะ

ควรปรับเปาประสงคท่ี ๑๑ เปนมีนโยบายกํากับดูแลองคกรท่ีดี ใหสามารถผลิตและพัฒนากําลงัพล รวมทั้งศึกษาและวิจัยทางยุทธศาสตรที่สนับสนุนการรกัษาความมัน่คง
ปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรปูแบบไดอยางมปีระสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรที่ ๑ ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการใหเปนองคกรแหงการเรียนรู มีความเปน       

มืออาชีพ มีธรรมาภิบาล และจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ

ดานการบริหารจัดการ 
ขอ ๖ การเสริมสราง
ระบบการกํากบัดูแล
องคกรที่ดี

ดานท่ัวไป ขอ ๓ พิทักษรักษาและ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตรยิ
อยางเต็มกําลังความสามารถ

ดานกิจการพลเรือน ขอ ๔ การ
ดําเนินการตามศาสตรพระราชา

ดานกิจการพลเรือน ขอ ๓ ใหการสนับสนุนและดําเนินตามโครงการ
จิตอาสาปลูกตนกลาแหงคงามดี “เราทําความดีดวยหัวใจ”
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ยุทธศาสตร ยศ.ทร.

เปาประสงค

รองรับยุทธศาสตร ยศ.ทร.

เปาหมาย/ตัวชี้วัด 

ระดับ ทร.

ขอ ๓. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรปูแบบ 

ทั้งจากทางทะเล ตามแนวชายฝงและพื้นทีร่ับผิดชอบของ ทร.

รอยละความสําเร็จในการจัดกาํลังทางเรือ ทางบก ทางอากาศ ของ 

ทร. ในการวางกําลังลาดตระเวนเฝาตรวจหรอืรับสถานการณในพื้นที่

รับผิดชอบตลอด ๒๔ ช่ัวโมง

ยุทธศาสตรที่ ๒ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสําหรับกําลังพล ทร.

ดานการกําลังพล ขอ ๕ พัฒนาระบบสื่อ
การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษในลักษณะการศกึษา
ดวยตนเองของกําลังพล ทร.

เปาประสงคท่ี ๕
ดํารงความตอเน่ืองขีดสมรรถนะหลักของหนวย 

เปาประสงคท่ี ๖
ผูรับบริการมีความพงึพอใจเสมอ 

ตอบสนองนโยบาย ทร. 

ป ๒๕๖๓ 

ขอ ๕. ความสัมพันธทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบาน ประเทศในกลุม

อาเซียน และมิตรประเทศ

รอยละความสําเร็จในการดําเนินงานความรวมมือดานความมมั่นคงใน

กรอบอาเซียน

ดานกิจการพลเรือน ขอ ๒ พัฒนาการ
ประชาสัมพันธ ผลการปฏิบัติงานของหนวย
ตางๆ เพ่ือสงเสริมภาพลักษณท่ีดีของ ทร.

เปาประสงคท่ี ๔ การศึกษาทุกระดับรองรับ
นโยบาย ทร. ไดรับการรับรองมาตรฐาน 

ดานการบริหารจดัการ ขอ ๔
ยกระดับการใหบริการและการ
ทํางานของ ทร.

ดานยุทธการและการฝก ขอ ๓ พัฒนาการฝกใหมีความสอดคลองกับสภาวะแวดลอมดานความ
ม่ันคงทางทะเล แนวทางการใชกําลังของกองทัพเรือ และการปฏิบัติภารกิจตามยทุธศาสตรของ
กองทัพเรือ

ดานการบริหารจดัการ ขอ ๔ การพัฒนาบุคลากร
ระดับผูบริหารของ ทร. เพ่ือเตรียมการเขาสูการ
บริหารราชการในยุค 
Thailand 4.0
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ยุทธศาสตร ยศ.ทร.

เปาประสงค

รองรับยุทธศาสตร ยศ.ทร.

เปาประสงคท่ี ๗ บํารุงขวัญ พัฒนา

คุณภาพชีวิต มีแนวทางรับราชการ 

เปาหมาย/ตัวชี้วัด 

ระดับ ทร.

ขอ ๓. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรปูแบบ ทั้งจากทาง

ทะเล ตามแนวชายฝงและพื้นที่รับผิดชอบของ ทร.

รอยละความสําเร็จในการจัดกาํลังทางเรือ ทางบก ทางอากาศ ของ 

ทร. ในการวางกําลังลาดตระเวนเฝาตรวจหรอืรับสถานการณในพื้นที่

รับผิดชอบตลอด ๒๔ ช่ัวโมง

ยุทธศาสตรที่ ๓ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาบุคลากรการศึกษาและวิจัยยุทธศาสตรทางเรือ

ตลอดจนยุทธศาสตรทะเล

ดานกําลังพล ขอ ๑. จัดทําแนวทางการ

บริหารจัดการเพือ่เตรยีมกาํลังพลสาํหรบั

ตําแหนงงานในระดับสูงที่สําคัญ

ดานยุทธการและการฝก ขอ ๑.  

พัฒนาบทบาทดานกิจการ

ระหวางประเทศ ตลอดจนดํารง

ความสัมพันธและการปฏิบัติตาม

กรอบความรวมมือดานความ

มั่นคงทางทะเลในภูมิภาคและ

กองทัพเรือประเทศมหาอํานาจ

อยางสมดุล

เปาประสงคท่ี ๘ สนับสนุนการสรางความสัมพันธ

ทางทหารเรือกบัชาติทางทะเลที่เกี่ยวของ 

เปาประสงคท่ี ๙ มีมาตรฐานวิชาการและมีผลงานวิชาการที่เปน

เลิศทั้งในระดับประเทศและตางประเทศ 

ตอบสนองนโยบาย ทร. 

ป ๒๕๖๓ 

ขอ ๕. ความสัมพันธทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบาน ประเทศในกลุมอาเซยีน 

และมิตรประเทศ

รอยละความสําเร็จในการดําเนินงานความรวมมือดานความมมั่นคงใน

กรอบอาเซียน

ดานกําลังพล ขอ ๔. พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตกําลังพลอยางเปนรูปธรรม และ

สอดคลองกับความตองการดานกําลงัพล

ดานการกําลังพล ขอ ๕ พัฒนาระบบสื่อการสอนภาษาอังกฤษ
เพ่ือการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในลักษณะการศึกษาดวย
ตนเองของกําลังพล ทร.

ดานยุทธการและการฝก ขอ ๓. พัฒนาการฝกใหมีความ
สอดคลองกับสภาวะแวดลอมดานความม่ันคงทางทะเล แนว
ทางการใชกําลังของกองทัพเรือ และการปฏิบัติภารกิจตาม
ยุทธศาสตรกองทัพเรือ
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ยุทธศาสตร ยศ.ทร.

เปาประสงค

รองรับยุทธศาสตร ยศ.ทร.

เปาประสงคขอ ๑๐
การพัฒนาระบบสารสนเทศ ไปสู E-

Leaning

เปาหมาย/ตัวชี้วัด 

ระดับ ทร.

ตัวช้ีวัดระดับ ทร.
ขอ ๓.

ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรปูแบบ ทั้งจากทาง

ทะเล ตามแนวชายฝงและพื้นที่รับผิดชอบของ ทร.

รอยละความสําเร็จในการจัดกาํลังทางเรือ ทางบก ทางอากาศ 

ของ ทร. ในการวางกําลังลาดตระเวนเฝาตรวจหรือรบัสถานการณ

ในพื้นที่รับผิดชอบตลอด ๒๔ ช่ัวโมง

ยุทธศาสตรที่ ๔ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการศึกษา

ดานการสื่อสารและสารสนเทศ ขอ ๔ พัฒนา

ระบบสํานักงานอัตโนมัติสนับสนุนการ

บริหารงานของ ทร.

เปาประสงคขอ๑๑
พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและสิ่ง

สนับสนุนการศึกษาใหทันสมัย

เปาประสงคขอ ๑๒
เช่ือมโยงการเรียนรูกับฐานประวัติศาสตรและจติวิญญาณวิชาชีพ

ทหารเรือ

ตอบสนองนโยบาย ทร. 

ป ๒๕๖๓ ดานการวิจัยและพัฒนา ขอ ๔ พัฒนา

ระบบสารสนเทศดานการวิจัยและพัฒนา

ของ ทร. เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพของการ

บริหารงานวิจัย

ดานการบริหารจัดการ ขอ ๓ ยกระดับ

การบริหารจดัการของ ทร. ใหมีคุณภาพ

ตามเกณฑคุณภาพบริหารจดัการภาครฐั

ดานกิจการพลเรือน ขอ ๒ พัฒนาการ
ประชาสัมพันธ ผลการปฏิบัติงานของหนวย
ตางๆ เพ่ือสงเสริมภาพลักษณท่ีดีของ ทร.

ดานการบริหารจัดการ ขอ ๖ การเสริมสราง
ระบบการกํากบัดูแลองคกรที่ดี

ดานกิจการพลเรือน ขอ ๔ การ
ดําเนินการตามศาสตรพระราชา
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แผนท่ียุทธศาสตรของ ยศ.ทร.

หมวด ๒ “การวางแผนเชิงยุทธศาสตร”
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๖. ผูรับบริการมีความพึงพอใจเสมอ

๑๐. การพัฒนาระบบสารสนเทศ ไปสู E-Leaning ๑๑. พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการศึกษาใหทันสมัย

๑๒. เชื่อมโยงความรูกับฐานประวัติศาสตรและจิตวิญญาณวิชาชีพทหารเรือ

๗. บํารุงขวัญ พัฒนาคุณภาพชีวิต มีแนวทางรับราชการ

๘. สนับสนุนการสรางความสัมพันธทางทหารเรือกับชาติ

ทะเลที่เก่ียวของ

๙. มีมาตรฐานวิชาการและมีผลงานวิชาการ

๔ การศึกษาทุกระดับรองรับนโยบาย ทร. ไดรับการรับรอง

มาตรฐาน
๕. ดํารงความตอเนื่องขีดสมรรถนะหลักของหนวย

๑. บริหารจัดการองคกรไดตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ
๒. มีการกํากับดูแลองคกรที่ดี มีคุณธรรม 

จริยธรรมและมีความรับผิดชอบตอสังคม

๓. สงเสริมการสนับสนุนการถวายเกียรติแด

สถาบันฯ

มิติท่ี ๔ ดานการพัฒนาองคการ

มิติท่ี ๓ ดานประสิทธิภาพฯ

มิติท่ี ๒ ดานคุณภาพ

มิติท่ี ๑ ดานประสิทธิผล

แผนท่ียุทธศาสตรของ ยศ.ทร.
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SIPOC Model ของ ยศ.ทร.

หมวด ๒ “การางแผนเชิงยุทธศาสตร”
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SIPOC Model ยศ.ทร.

ผูสงมอบปจจัย/

ผูรวมดําเนินการ
ภารกิจ/พันธกิจ

ผูรับบริการ

กระบวนการ ผลผลิตปจจัยนําเขา

Stakeholder ผูมีสวนไดสวนเสีย

Supplier/Partner

Customer

Input Process Output
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SIPOC Model ยศ.ทร.

ภารกิจ/พันธกิจ

พันธกิจหลัก บริหารจัดการองคกรตามแนวทางที่กองทพัเรือกําหนด พัฒนาองคกรไปสูเปาหมายเชิงนโยบายกองทัพเรือ บริหารและประกันคุณภาพการศึกษาดานการทหารเรือ จัดการศึกษาในวิทยาการทหารเรือทุกระดบั 

บริหารส่ิงเคร่ืองชวยการศึกษาของกองทัพเรือ บริหารวิทยาการดานการอนุศาสน จิตวิญญาณ และจริยธรรม

พันธกิจรอง ปกครองบังคบับัญชา/พัฒนาชวยเหลือดานสวัสดิการขาราชการในสังกัด รักษา/ปกครอง/ดูแล/พัฒนาส่ิงอุปกรณ/พ้ืนที่/สถานทีส่รางและรักษาเกียรติภูมิของหนวยและกองทพัเรือ สนับสนุนการจัดการศึกษาของหนวยในสังกัด

พันธกิจเฉพาะ ฝกบุคคลพลเรือนเปนพลทหาร/นายทหารประทวน/สัญญาบัตร วิเคราะห/กําหนดหลักนิยมของกองทัพเรือ วิเคราะห/เผยแพรขอมูลยุทธศาสตร/ความมั่นคง/การสงครามทางทะเล/และสาระทางวชิาการทีเ่ก่ียวของ 

พัฒนาประมวลจริยธรรม/ระงับขอขัดแยง วิเคระหประเด็นในแผนยุทธศาสตรและนโยบายกองทพัเรือและนโยบายผูบัญชาการทหารเรือทุกป

ภารกิจ/

พันธกิจ

Supplier/Partner

(ผูสงมอบปจจัย/ผูรวมดําเนินการ)

Input

(ปจจัยนําเขา เชน วัตถุดิบ เงิน คน 

เครื่องมือ)

Process

(กระบวนงานตามภารกจิ/พันธกิจ)

Output

(ผลผลิต)

Customer

(ผูรับบริการ)

Stakeholder

(ผูมีสวนไดสวนเสีย)

- กพ.ทร. เนื่องจากเปนหนวยงานฝายอํานวยการ

ในระดับ ทร. ซ่ีงกํากับดูแลการผลิตและพัฒนา

กําลังพลใหเปนไปตามแนวทางการรับราชการ

และนโยบายกําลังพลของ ทร.

- สปช.ทร. เนื่องจากเปนหนวยงานฝาย

อํานวยการในระดับ ทร. ซ่ึงกํากับดูแลและจัดสรร

งบประมาณใหเปนไปตามยุทธศาสตรและ

นโยบายของ ทร.

- ยก.ทร. เนื่องจากเปนหนวยงานฝายอํานวยการ

ในระดับ ทร. ซ่ึงมักขอรับการสนับสนุนกําลังพล 

เครื่องมือแและองคความรูจาก ยศ.ทร. ไปชวย

ปฏิบัติราชการท่ีเก่ียวของดานนโยบายและ

ยุทธศาสตร ดานการวางแผนกําลังรบ ดานการ

ควบคุมและประเมนิผลการฝก ตลอดจนดานการ

ประชุมและสัมมนารวมกับ ทร. มิตรประเทศอยู

เสมอ

- บุคคลพลเรือนท่ีถูกเกณฑเขารับราชการ

ทหาร

- บุคคลพลเรือนท่ีสมคัรเขารับการศกึษาท่ี

โรงเรยีนชุมพลทหารเรือ ยศ.ทร.

- กําลังพลของ ทร. ผูเขารับการอบรมใน

หลักสูตรตางๆของ ยศ.ทร.

- กําลังพลของ ทร. มิตรประเทศผูเขารบั

การอบรมในหลักสูตรชั้นสงูของ ยศ.ทร.

- กําลังพลในสายงานท่ีเก่ียวของทุกสาย

งาน ไดแก สายงานผูบังคับบัญชา สาย

งานฝายอํานวยการ สายงานการศึกษา 

และสายงานสนับสนุน

- งบประมาณท่ีเก่ียวของ

- พันธกิจท่ี ทร. มอบหมายเพิ่มเติม

- CP1 กระบวนการผลิตกําลังพลต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร มีหนวย

รับผิดชอบคือ กศษ.ยศ.ทร. รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. และ ศฝท.ยศ.ทร.

- CP2 กระบวนการพัฒนากําลังพลตามแนวทางรับราชการ มีหนวย

รับผิดชอบคือ ฝวก.ยศ.ทร. วทร.ยศ.ทร. รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. รร.ชต.

ยศ.ทร. และ รร.พจ.ยศ.ทร. 

- CP3 กระบวนการเพิ่มพูนความรูภาษาตางประเทศ มีหนวย

รับผิดชอบคือ ศภษ.ยศ.ทร.

- CP4 กระบวนการฝกอบรมหลักสูตรขาราชการกลาโหมพลเรือนต่ํา

กวาชั้นสัญญาบัตร มีหนวยรับผิดชอบคือ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.

- CP5 กระบวนการสงกําลังบํารุงพัสดุสายยุทธศึกษา มีหนวย

รับผิดชอบคือ กบศ.ยศ.ทร.

- CP6 กระบวนการดานการอนุศาสนาจารย มีหนวยรับผิดชอบคือ กอ

ศ.ยศ.ทร.

- CP7 กระบวนการดานประวัติศาสตรและพิพิธภัณฑทหาร มีหนวย

รับผิดชอบคือ กปศ.ยศ.ทร.

- CP8 กระบวนการพัฒนาบุคลากรการศึกษาและวิจัยระดับ

กองทัพเรือ มีหนวยรับผิดชอบคือ ฝวก.ยศ.ทร. และ ศยร.ยศ.ทร.

- CP9 กระบวนการดานการนําองคกรและการบริหารจัดการองคกร มี

หนวยรับผิดชอบคือ ฝายเสนาธิการ ยศ.ทร.  

- CP10 กระบวนการพัฒนาหองเรียนและท่ีพักอาศัย มีหนวย

รับผิดชอบคือ กสน.ยศ.ทร. 

- CP11 กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา มีหนวยรับผิดชอบคือ 

กปภ.ยศ.ทร. 

- ผูสําเร็จการฝกอบรมหรือสําเร็จการศกึษา ซึ่งมีขีดสมรรถนะและขีดความสามารถตรงตาม

ความตองการในการปฏิบัติภารกิจของ ทร. และ นขต.ทร. ท่ีรับตัวผูสําเร็จการฝกอบรมหรือ

สําเร็จการศึกษาไปปฏิบัติราชการ

- ผลงานวิชาการของอาจารย ไดแก การไดรับเชิญไปบรรยายนอก ยศ.ทร. และหนวยงานอื่น

นอก ทร. ท้ังในประเทศและตางประเทศ บทความวิชาการท่ีปรากฎอยูในวารสารของ ทร. 

และวารสารวิชาการนอก ทร. ท้ังในประเทศและตางประเทศ ตํารา หรือเอกสารประกอบ

การศึกษาของผูเขารับการศึกษาหลักสูตรตางๆ ตลอดจนความรวมมือทางวิชาการกับ

มหาวิทยาลัยตางๆท้ังในประเทศและตางประเทศท่ีมีขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ ทร. 

ซึ่งแสดงใหเห็นถึงขีดสมรรถนะของอาจารยและคุณภาพการศึกษาของ ยศ.ทร.

- ผลการศึกษาทางยุทธศาสตร ซึ่งปรากฏออกมาในรูปเอกสารของคณะทํางานตางๆตามการ

ปฏิบัติงานของหนวย และตามท่ีไดรับมอบหมายจาก ทร. รวมท้ังในรูปของความรวมมือทาง

วิชาการกับมหาวิทยาลัยตางๆท้ังในประเทศและตางประเทศท่ีมีขอตกลงความรวมมือทาง

วิชาการกับ ทร. ตลอดจนในรูปของบทความวิชาการในวารสารวชิาการของ ยศ.ทร. คือ นาวิ

กาธิปตยสาร

- ผลการดําเนินความรวมมือกับ ทร. มิตรประเทศ ซี่งปรากฏออกมาในรูปของการไปประชุม 

สัมมนา ดูงานกับ ทร.มิตรประเทศ  รวมท้ังการสงนายทหารไปศึกษาหลักสูตรทางทหารใน

ตางประเทศและการรับนายทหารมิตรประเทศเขารับการศึกษาในหลักสูตรช้ันสูงของ ยศ.ทร. 

ตลอดจนการท่ีหนวยงานของ ทร. มิตรประเทศไดมาเย่ียมเยียนและศึกษาดูงานท่ี ยศ.ทร.

- ส่ิงอํานวยความสะดวกและเคร่ืองชวยการศกึษาท่ีไดรับการปรับปรุงและพัฒนา ซึ่งหมายถึง

การท่ีส่ิงอํานวยความสะดวกและเคร่ืองชวยการศกึษาไดรับการปรับปรุงและพัฒนาใหมีความ

ทันสมัย กาวทันเทคโนโลยี และสามารถนําไปสูการศึกษาคนควาดวยตนองตลอดเวลา สมกับ

การเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางแทจริง

- กพ.ทร.

- นขต.ทร. ท่ีมีผูเขารับการ

ฝกอบรมหรือศึกษา

- ทร. มิตรประเทศ ท่ีสง

นายทหารเขารับการอบรม

หลักสูตรชั้นสูงของ ยศ.ทร.

- หนวยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชนนอก ทร. ท่ีสงผูเขา

รับการอบรมหลักสูตรชัน้สูงของ 

ยศ.ทร.

- ทร. ซึ่งกํากับดูแลและกําหนดทิศทางการปฏิบัติภารกิจของ ยศ.ทร. ให

เปนไปตามวิสัยทัศนของ ทร. รวมท้ังสนับสนุนภารกิจท่ีไดรับมอบจากหนวย

เหนือและรัฐบาล

- กพ.ทร. ซึ่งมีภารกิจในการสรรหา พัฒนา และบรรจุกําลังพล ใหตรงกับ

ความตองการใชงานของ นขต.ทร. รวมท้ังใหสอดคลองกับนโยบาย ทร. 

ดวย

- นขต.ทร. ท่ีมีผูเขารับการฝกอบรมหรือศึกษา หรือรับตัวไปปฏิบัติราชการ 

โดยในแตละปงบประมาณจะมีผูเขารับการศึกษาจาก นขต.ทร. ซึ่งสงกําลัง

พลเขารับการศึกษาในหลักสูตรตางๆของ ยศ.ทร. รวมท้ังรับตัวกําลังพลท่ี

สําเร็จการอบรมจาก ศฝท.ยศ.ทร. และสําเร็จการศึกษาจาก รร.ชุมพล

ทหารเรือ ยศ.ทร. ไปปฏิบัติราชการอยางตอเนื่อง

- นขต.ทร. ท่ีมีสถานศึกษาของตนเอง เนื่องจาก ยศ.ทร. มีพันธกิจในการ

บริหารและประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใน ทร. ยกเวน รร.นร. 

รวมท้ังดําเนินการดานวิทยฐานะแกขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนตาม

สถานศึกษาตางๆใน ทร. ตามกฎหมายดวย

- นขต.ทร. ท่ีมีสวนสนับสนุนในการปฏิบัติภารกิจ/พนัธกิจของ ยศ.ทร. 

เนื่องจากทรัพยากรในการปฏิบัติภารกิจของ ยศ.ทร. หลายประการตอง

ไดรับการสนับสนุนจาก นขต.ทร. ท่ีเปนหนวยรับผิดชอบในทรัพยากรนั้น 

ไดแก งบประมาณจาก สปช.ทร. การขนสงจาก ขส.ทร. การปรับปรุงและ

พัฒนาอาคารสถานท่ีจาก ชย.ทร. ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงระบบ

สารสนเทศจาก สสท.ทร. เปนตน



คณะทํางานยอยหมวด 2 “การวางแผนเชิงยุทธศาสตร”์

ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญในแผนปฏิบัติราชการประจําปของ ยศ.ทร.

ด้านท่ี 1 ประสิทธิผลส่วนราชการและแผนปฎิบติัการ (มว.1, มว.2)

- รอ้ยละจํานวนผูส้าํเรจ็การศกึษา/ฝึกอบรมทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนอยู่ในระดบัดขี ึน้ไปต่อจํานวนผูส้าํเรจ็การศกึษา / ฝึกอบรมทัง้หมด 

หน่วยทีร่บัผดิชอบ, วทร.ฯ,  รร.สธ.ทร.ฯ, รร.นว.ฯ ,  รร.พจ.ฯ,รร.ชมุพลฯ , ศภษ.ฯ 

ด้านท่ี 2 การให้ความสาํคญัผูร้บับริการ/ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย : (มว.3)

- รอ้ยละของจํานวนผูเ้ขา้รบัการศกึษา/ฝึกอบรม ทีม่ผีลประเมนิความพงึพอใจต่อการจดัการเรยีนการสอน ในระดบัดขี ึน้ไป (≥ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5) ต่อจํานวนผู้
เขา้รบัการศกึษา/ฝึกอบรมทีท่าํการประเมนิทัง้หมด  หน่วยทีร่บัผดิชอบ, วทร.ฯ,  รร.สธ.ทร.ฯ, รร.นว.ฯ ,  รร.พจ.ฯ, รร.ชมุพลฯ , ศภษ.ฯ 

ด้านท่ี 3 การมุง่เน้นพฒันาบุคลากร (คร/ูอาจารย)์ : (มว.5)

- รอ้ยละของจํานวนคร/ูอาจารย์ ไดร้บัการพฒันาเพิม่พนูความรูแ้ละประสบการณ์ ต่อจํานวนคร/ูอาจารย์ทัง้หมด/ (อนุศาสนาจารย์)/ทัง้หมด

หน่วยทีร่บัผดิชอบ  ฝวก.ฯ , ศยร.ฯ,รร.พจ.ฯ,  ศภษ.ฯ , รร.ชมุพลฯ 

ด้านท่ี 4 การนําองคก์รและการกาํกบัติดตาม : (มว.1)

- รอ้ยละของจํานวนกาํลงัพลทีไ่มถู่กรอ้งเรยีนวา่เกีย่วขอ้งกบัการทจุรติ    หน่วยทีร่บัผดิชอบ  กพ.ยศ.ทร.

ด้านท่ี 5 การบริหารใช้จ่ายงบประมาณ : (มว.1)

- รอ้ยละของจํานวนงบประมาณทีเ่บกิจ่าย ต่อจํานวนงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรรทัง้หมด  หน่วยทีร่บัผดิชอบ กบ.ยศ.ทร.

ด้านท่ี 6 ประสิทธิภาพของกระบวนการ : (มว.6)

- จํานวนผลงาน/นวตักรรม/สิง่ประดษิฐ์/สือ่การสอน/บทความ/งานวจิยั ทีนํ่าไปใชเ้กดิประโยชน์ต่อการจดัการเรยีนการสอน

หน่วยทีร่บัผดิชอบ  ฝวก.ฯ ,ศยร.ฯ, รร.ชมุพลฯ ,รร.พจ.ฯ , ศภษ.ฯ
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