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รายงานการประเมินตนเอง 
หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการของ ยศ.ทร.  

ประจาํป งป.63 (ขอมูลใน งป.61 - งป.63 ณ 4 ก.พ.64) 
ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2562 

 
7.1  ผลลัพธดานประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ (เชื่อมโยงหลักกับหมวด OP : กศษ.ยศ.ทร. และหมวด 2 : ศยร.ยศ.ทร.) 
      (1) ตัวชี้วัดดานผลผลิตและการบริการตามพันธกิจหลักของสวนราชการ 
     ยศ.ทร.มีพันธกิจหลัก ท้ังหมด 7 ดาน ประกอบดวย การผลิตกําลังพลของ ทร. การพัฒนากําลังพลของ ทร.   
การบริการเครื่องชวยการศึกษา การประวัติศาสตร การอนุศาสนาจารย การศึกษาวิเคราะหยุทธศาสตรและการสงคราม 
ทางเรือ และการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้น ผลลัพธท่ีสําคัญตามพันธกิจหลักของ ยศ.ทร. ไดแก คุณภาพและ
มาตรฐานของผูสําเร็จการศึกษา ผลงานทางวิชาการ/นวัตกรรม มาตรฐานการจัดการศึกษา คุณภาพและมาตรฐานของการ
ใหบริการในดานตาง ๆ เพ่ือสงมอบใหกับผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และหนวยท่ีเก่ียวของตาง ๆ ไดนําใชประโยชน  
ท้ังนี้ ยศ.ทร.ไดพิจารณากําหนดตัวชี้วัดท่ีสําคัญจากพันธกิจหลัก จํานวน 7 ตัวชี้วัด คือ  

ที่ การบริการตามพันธกิจหลักของ ยศ.ทร. จํานวนตัวชี้วัด 
1 การบริการดานการผลิตกําลังพล 1 ตัวชี้วัด 
2 การบริการดานการพัฒนากําลังพล 1 ตัวชี้วัด 
3 การบริการดานการสงกําลังบาํรุงสายเคร่ืองชวยการศึกษา 1 ตัวชี้วัด 
4 การบริการดานการอนุศาสนาจารย 1 ตัวชี้วัด 
5 การบริการดานการประวัติศาสตร 1 ตัวชี้วัด 
6 การบริการดานการศึกษาวิเคราะหเก่ียวกับยุทธศาสตรและการสงครามทางเรือ 1 ตัวชี้วัด 
7 การประกันคุณภาพการศึกษา 1 ตัวชี้วัด 

 

ตัวชี้วัดท่ี 1.1 รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดีข้ึนไป ตอจํานวน
ผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด (หลักสูตรผลิตกําลังพลของ ทร.) 

หลักสูตร คา 
เปาหมาย 
ป งป.63 

ผลลัพธ บรรลุ/ 
ไมบรรล ุ

แนว 
โนม 

หนวย 

ปฏิบัติ  งป.61 งป.62 งป.63 

นรจ.รร.ชุมพลฯ ≥ 40 100 99.77 98.39  - รร.ชุมพลฯ 
นจอ.รร.จอ.ยศ.ทอ.  75.57 93.98 92.82    

สรุป  ผลลัพธรอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใน งป.63 คิดเปนรอยละ 98.39 สูงกวา
เปาหมายท่ีกําหนด (≥ รอยละ 40) แตมีแนวโนมลดลงเล็กนอย ดังภาพ 7.1-1  เม่ือนํารอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษา   
ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีอยู ในระดับดีข้ึนไปของ นรจ.รร.ชุมพลฯ  ไปเปรียบเทียบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นจอ.    
รร.จอ.ยศ.ทอ. ท่ีมีลักษณะการจัดการศึกษาใกลเคียงกันกับ รร.ชุมพลฯ พบวา รอยละของจํานวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
อยูในระดับดีข้ึนไปของ นรจ.รร.ชุมพลฯ สูงกวา นจอ.รร.จอ.ยศ.ทอ. ทุกป ดังภาพ 7.1-2 แสดงวาการจัดการศึกษาของ      
รร.ชุมพลฯ มีคุณภาพ สงผลใหผูสําเร็จการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนเรียนสูงกวาสถานศึกษาท่ีเปนคูเทียบ 
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 ตัวชี้วัดท่ี 1.2 รอยละของจํานวนของจํานวนผูสําเร็จการฝกอบรมท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดี   
ข้ึนไป ตอจํานวนผูสําเร็จการฝกอบรมท้ังหมด (หลักสูตรพัฒนากําลังพลของ ทร.) 

หลักสูตร คา 
เปาหมาย 
งป.63 

ผลลัพธ บรรลุ/ 
ไมบรรล ุ

แนว 
โนม 

หนวย 

ปฏิบัติ  งป.61 งป.62 งป.63 

-หลักสูตร วทร. ≥ 40 100 97.22 100  + วทร.ฯ 
-หลักสูตร สธ.ทร.  45.08 50.81 42.52  - รร.สธ.ทร.ฯ 
-หลักสูตร อส.  100 98.53 93.65  -  
-หลักสูตร นว.  76.67 93.33 93.33  คงที่ รร.ชต.ฯ 
-หลักสูตร กล.  ไมเปด  100 ไมเปด   +  
-หลักสูตร ทป.  66.67 95.75 97.62  +  
-หลักสูตร พวช.  54.17 100 ไมเปด   +  
-หลักสูตร พจน.  5.21 13.32 96.03  + รร.พจ.ฯ 
-หลักสูตร นพจ.  15.91 18.67 55.66  +  
-หลักสูตร กห.พลเรือน 
ต่ํากวาชัน้สัญญาบัตร 

 100 100 100  + รร.ชุมพลฯ 

ภาพรวมทุกหลักสูตร  29.59 36.38 72.32  +  
 

ภาพ 7.1-1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นรจ.รร.ชุมพลฯ ภาพ 7.1-2 คูเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ของ นรจ.รร.ชุมพลฯ และ นจอ.รร.จอ.ยศ.ทอ. 
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สรุป  หลักสูตรเพ่ือการพัฒนากําลังพลของ ทร.ท่ี ยศ.ทร.รับผิดชอบมีหลากหลายหลักสูตรและหลายระดับ (ตั้งแตชั้นยศ 

น.อ.พิเศษ ลงมาถึงขาราชการกลาโหมพลเรือนต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร) พบวา ในภาพรวมของทุกหลักสูตรมีผูสําเร็จการฝกอบรม 
(หลักสูตรพัฒนากําลังพลของ ทร.) ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดีข้ึนไป คิดเปนรอยละ 72.32 สูงกวาคาเปาหมาย       
ที่กําหนด (≥ รอยละ 40) และมีแนวโนมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง โดยมีรายละเอียดในแตละหลักสูตร ดังภาพ 7.1-3 แสดงวา ยศ.ทร.
มุงมั่นพัฒนาจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพไดตามมาตรฐานสากล 
 

 
 
 
 

  ตัวชี้วัดท่ี 1.3 รอยละของจํานวนผูเขารับการอบรมศีลธรรมท่ีตอบแบบสอบถามการนําหลักธรรมไปใช
ประโยชนในชีวิตประจําวัน ตอจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด  

ดานการอนุศาสนาจารย คา 
เปาหมาย 
งป.63 

ผลลัพธ บรรลุ/ 
ไมบรรล ุ

แนว 
โนม 

หนวย 

ปฏิบัติ งป.61 งป.62 งป.63 

รอยละของจํานวนผูเขารับการ
อบรมศีลธรรมที่ตอบแบบสอบถาม
การนําหลักธรรมไปใชประโยชนใน
ชีวิตประจาํวนั 

≥ 30 94.00 87.50 90.00  + กอศ.ฯ 

สรุป  ผลลัพธรอยละของจํานวนผูเขารับการอบรมศีลธรรมท่ีตอบแบบสอบถามการนําหลักธรรมไปใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวัน ใน งป.63  คิดเปนรอยละ 90.00  สูงกวาเปาหมายท่ีกําหนด (≥ รอยละ 30) และมีแนวโนมสูงข้ึน ดังภาพ 
7.1-4  แสดงวา การจัดอบรมศีลธรรมของ ยศ.ทร.มีคุณภาพ ทําใหกําลังพลของ ทร.สามารถนําหลกัธรรมจากการจัดอบรม
ศีลธรรมไปใชประโยชน 
 
 

ภาพ 7.1-3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดีขึ้นไป หลักสูตรพัฒนากําลังพล ทร. 

หนา   5 
. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  ตัวชี้วัดท่ี 1.4 รอยละของจํานวนเครื่องชวยการศึกษาท่ีตรงตามความตองการของผูใช ตอจํานวนเครื่องชวย
การศึกษาท่ีจัดหาท้ังหมด  

ดานการบริการ 
เคร่ืองชวยการศึกษา 

คา 
เปาหมาย 
งป.63 

ผลลัพธ บรรลุ/ 
ไมบรรล ุ

แนว 
โนม 

หนวย 

ปฏิบัติ งป.61 งป.62 งป.63 

รอยละของจํานวนเคร่ืองชวย
การศึกษาที่ตรงตามความตองการ
ของผูใช 

≥ 60 - - 88.24  + กบศ.ฯ 

สรุป  เนื่องจากเปนตัวชี้วัดใหมท่ีเพ่ิงเริ่มดําเนินการใน งป.63  จึงมีขอมูลเฉพาะในป งป.63 ผลลัพธรอยละของจํานวน
เครื่องชวยการศึกษาท่ีตรงตามความตองการของผูใช ใน งป.63  คิดเปนรอยละ 88.24 สูงกวาเปาหมายท่ีกําหนด (≥ รอยละ 
80) ถือวามีแนวโนมท่ีดี ดังภาพ 7.1-5 แสดงวา ยศ.ทร.สามารถจัดหาเครื่องชวยการศึกษาไดสอดคลองและตรงกับความ
ตองการสวนใหญของผูรับบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 7.1-4 ผลของการนําหลักธรรมไปใชประโยชน 

ภาพ 7.1-5 เคร่ืองชวยการศึกษาท่ีตรงตามความตองการของผูใช 
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  ตัวชี้วัดท่ี 1.5 รอยละของจํานวนผูรับบริการดานการประวัติศาสตร/พิพิธภัณฑทหารเรือ ไดรับความรูเพ่ิมข้ึน 
ตอจํานวนผูรับบริการท้ังหมด  

ดานการประวัติศาสตร/ 
พิพิธภัณฑทหารเรือ 

คา 
เปาหมาย 
งป.63 

ผลลัพธ บรรลุ/ 
ไมบรรล ุ

แนว 
โนม 

หนวย 

ปฏิบัติ คร้ังที่ 
1 

คร้ังที่  
2 

คร้ังที่ 
3 

รอยละของจํานวนผูรับบริการ 
ที่ไดรับความรูเพิ่มข้ึน 

≥ 80 - - 97.09  + กปศ.ฯ 

สรุป  เนื่องจากเปนตัวชี้วัดใหมเพ่ิงเริ่มดําเนินการเม่ือ ก.พ.63 และหยุดชะงักการใหบริการ เนื่องจากสถานการณการแพร
ระบาดของโรคโควิด-19  ทําใหตองปดพิพิธภัณฑทหารเรือตามนโยบายของรัฐบาล และกลับมาเปดใหบริการตอในชวง 
ส.ค.64  ดังนั้น ผลลัพธรอยละของจํานวนผูรับบริการดานการประวัติศาสตร/พิพิธภัณฑทหารเรือไดรับความรูเพ่ิมข้ึน (เทาท่ี
มีการสํารวจ) ใน งป.63 คิดเปน รอยละ 97.09 สูงกวาคาเปาหมายท่ีกําหนด (≥ รอยละ 80)  ถือวามีแนวโนมท่ีดี เนื่องจาก
เปนการสํารวจขอมูลเปนครั้งแรก ดังภาพ 7.1-6 แสดงวาการใหบริการของพิพิธภัณฑทหารเรือ ตอบสนองความตองการ
ของผูบริการเปนอยางดี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ตัวชี้วัดท่ี 1.6 จํานวนผลงานการศึกษาวิเคราะหยุทธศาสตรและสงครามทางเรือ 

การศึกษาวิเคราะห
ยุทธศาสตร 

คาเปาหมาย  

งป.63 

ผลลัพธ บรรลุ/ 
ไมบรรลุ 

แนว 

โนม 

หนวย 

ปฏิบัต ิงป.61 งป.62 งป.63 

จํานวนผลงานฯ ≥ 5 เร่ือง 10 9 16  + ศยร.ฯ 

สรุป  ผลลัพธจํานวนผลงานการศึกษาวิเคราะหยุทธศาสตรและสงครามทางเรือ  ใน งป.63 มีจํานวน 16 เรื่อง สูงกวา       
คาเปาหมายท่ีกําหนด  (≥ 5 เรื่อง) และมีแนวโนมสูงข้ึน ดังภาพ 7.1-7  แสดงวา ยศ.ทร.สงเสริมและสนับสนุนใหผลิตผล
งานการศึกษาวิเคราะหยุทธศาสตรและสงครามทางเรือ ใหกับ ทร.และผูท่ีสนใจไดอยางตอเนื่อง 
 

ภาพ 7.1-6 จํานวนผูรับบริการดานการประวัติศาสตร/พิพิธภัณฑทหารเรือไดรับความรูเพ่ิมขึ้น 

หนา   7 
. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  ตัวชี้วัดท่ี 1.7 รอยละของจํานวนสถานศึกษาท่ีไดรับการตรวจเยี่ยม มีผลการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาเปนไปตามกฎกระทรวง และมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตอจํานวนสถานศึกษาท่ีไดรับการตรวจเยี่ยม
ท้ังหมด  

ดานการอนุศาสนาจารย คา 
เปาหมาย 
งป.63 

ผลลัพธ บรรลุ/ 
ไมบรรล ุ

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัต ิงป.61 งป.62 งป.63 

รอยละของจํานวนสถานศึกษาที่ไดรับ
การตรวจเยี่ยม มีผลการดําเนนิงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาเปนไปตาม
กฎกระทรวง และมีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

≥ 85 100 100 100  + กปภ.ฯ 

สรุป  ผลลัพธรอยละของจํานวนสถานศึกษาท่ีไดรับการตรวจเยี่ยม มีผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเปนไป
ตามกฎกระทรวง และมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใน งป.63 คิดเปนรอยละ 100 สูงกวาเปาหมายท่ีกําหนด (≥ รอยละ 85) 
นับวามีแนวโนมสูงข้ึน เนื่องจากไดรอยละ 100 ทุกป ดังภาพ 7.1-8 แสดงวา ยศ.ทร.สงเสริมพัฒนาใหความรูและควบคุม
กํากับติดตามสถานศึกษาท่ีอยูในความรับผิดชอบของ ยศ.ทร. จนมีผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนไปตาม
กฎกระทรวง 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ภาพ 7.1-7 จํานวนผลงานการวิเคราะหยุทธศาสตรและสงครามทางเรือ 

ภาพ 7.1-8 สถานศึกษาท่ีมีผลการดําเนินงานตามกฎกระทรวง หนา   8 
. 



   (2) ตัวชี้วัดดานการนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ  
  ตัวชี้วัดท่ี 2.1 รอยละของจํานวนตัวชี้วัดท่ีสําคัญในแผนปฏิบัติราชการประจําปท่ีบรรลุ ตอจํานวนตัวชี้วัดท่ีสําคัญ
ในแผนปฏิบัติราชการประจําปท้ังหมด 

แผนปฏิบัติราชการ คา 
เปาหมาย 

งป.63 

ผลลัพธ บรรลุ/ 
ไมบรรล ุ

แนว 
โนม 

หนวยรวบ 
รวมขอมูล  งป.61 งป.62 งป.63 

รอยละของจํานวนตัวชี้วดัที่สาํคัญ 
ในแผนปฏิบัติราชการที่บรรล ุ

≥ 80 100 100 100  + หมวด 2 

สรุป ผลลัพธรอยละของจํานวนตัวชี้วัดท่ีสําคัญในแผนปฏิบัติราชการประจําปท่ีบรรลุ ใน งป.63 คิดเปนรอยละ 100 สูงกวา
คาเปาหมายท่ีกําหนด (≥ รอยละ 80) และมีแนวโนมสูงข้ึน เนื่องจากผลลัพธไดรอยละ 100 ทุกป ดังภาพ 7.1-9 แสดงวา 
ยศ.ทร.มีการควบคุม กํากับ ติดตาม ใหการดําเนินการเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 7.1-9 ตัวชี้วัดท่ีสําคัญในแผนปฏิบัติราชการท่ีบรรลุ 

หนา   9 
. 



7.2  ผลลัพธดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  (เชื่อมโยงหลักกับหมวด 3 : ฝวก.ยศ.ทร.) 
     (3) ความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
 ตัวชี้วัดท่ี 3.1  รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีคาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจจากหนวยรับบรรจุ   
ในระดับมากข้ึนไป ตอจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด (หลักสูตร นรจ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.) 
หมายเหตุ : คาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจระดับมากข้ึนไป หมายถึง คาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจ ≥ 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

ความพึงพอใจของ 
หนวยรับบรรจ ุ

คา 
เปาหมาย 
งป.63 

ผลลัพธ บรรลุ/ 
ไมบรรล ุ

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัต ิ

 งป.61 งป.62 งป.63 
รอยละของจํานวนผูสาํเร็จการ 
ศึกษาที่มีคาเฉลี่ยผลประเมินความ
พึงพอใจจากหนวยรับบรรจุ ใน
ระดับมาก ข้ึนไป (หลักสูตร นรจ.) 

≥ 70 90.91 90.49 100  + รร.ชุมพลฯ 

สรุป  ผลลัพธรอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีคาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจจากหนวยรับบรรจุ ในระดับมาก
ข้ึนไป ใน งป.63 คิดเปนรอยละ 100 สูงกวาเปาหมายท่ีกําหนด (≥ รอยละ 70) และมีแนวโนมสูงข้ึน ดังภาพ 7.2-1 แสดงวา 
การจัดการศึกษาของ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. ทําใหไดผูสําเร็จการศึกษามีคุณภาพตรงตามความตองการของหนวยรับบรรจุ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 ตัวชี้วัดท่ี (3.2)  รอยละของจํานวนผูสําเร็จการฝกอบรมท่ีมีคาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจจากหนวย      
ตนสังกัดในระดับมากข้ึนไป ตอจํานวนผูสําเร็จการฝกอบรมท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด (หลักสูตรพัฒนากําลังพลของ ทร.) 
หมายเหตุ : คาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจระดับมากข้ึนไป หมายถึง คาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจ ≥ 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

ภาพ 7.2-1 ผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีคาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจจากหนวยรับบรรจุ  
ในระดับมากขึ้นไป (หลักสตูร นรจ.รร.ชุมพลฯ) 

หนา   10 
. 



ความพึงพอใจของ 
หนวยตนสงักัด 

คา 
เปาหมาย 

งป.63 

ผลลัพธ บรรล/ุ 
ไมบรรล ุ

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัต ิ

 งป.61 งป.62 งป.63 
-หลักสูตร วทร. ≥ 70 ปรับปรุงระบบ 96.30 100  + วทร.ฯ 
-หลักสูตร สธ.ทร.  ปรับปรุงระบบ ปรับปรุงระบบ 90.91  + รร.สธ.ทร.ฯ 
-หลักสูตร อส.  ปรับปรุงระบบ 100 97.22  -  
-หลักสูตร นว.  ปรับปรุงระบบ 100 96.43  - รร.ชต.ฯ 
-หลักสูตร กล.  ไมเปด 95.83 ไมเปด  +  
-หลักสูตร ทป.  ปรับปรุงระบบ 95.83 91.30  -  
-หลักสูตร พวช.  ปรับปรุงระบบ 100 ไมเปด  +  
-หลักสูตร พจน.  98.53 98.52 98.47  - รร.พจ.ฯ 
-หลักสูตร นพจ.  96.61 97.26 97.52  +  
-หลักสูตร กห.พลเรือน ต่ํากวา 
ชั้นสัญญาบัตร 

 100 100 100   รร.ชุมพลฯ 

-หลักสูตรภาษาของ ศภษ.ฯ (พมา)  83.33 100 ไมเปด  + ศภษ.ฯ 
ภาพรวมทุกหลักสูตร  97.71 97.94 97.69  -  

สรุป   ผลลัพธรอยละของจํานวนผูสําเร็จการฝกอบรมท่ีมีคาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจจากหนวยตนสังกัด ในระดับ
มากข้ึนไป ใน งป.63 พบวา ในภาพรวมของทุกหลักสูตรมีคาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจจากหนวยตนสังกัดท่ีอยูใน
ระดับดีข้ึนไป คิดเปนรอยละ 97.69 ซ่ึงสูงกวาคาเปาหมายท่ีกําหนด (≥ รอยละ 70) และมีแนวโนมลดลงเล็กนอย โดยมี
รายละเอียดในแตละหลักสูตร ดังภาพ 7.2-2 แสดงวา การจัดการศึกษาในแตละหลักสูตรของ ยศ.ทร. ทําใหไดผูสําเร็จ
การฝกอบรมมีคุณภาพตรงตามความตองการของหนวยตนสังกัด 
ขอเสนอแนะ เม่ือพิจารณาจํานวนผูสําเร็จการฝกอบรมท่ีไดรับการประเมินโดยหนวยตนสังกัด ในแตละหลักสูตร 
(รายละเอียดปรากฎในตารางผนวกทายเลม) พบวา ในบางหลักสูตรผูถูกประเมินมีจํานวนนอย ไดแก วทร. สธ.ทร. อส. ทป. 
พจน. และ นพจ. เม่ือเทียบกับจํานวนผูสําเร็จการฝกอบรม  เห็นควรให ฝวก.ยศ.ทร. วทร.ยศ.ทร. รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. รร.ชต.
ยศ.ทร. และ รร.พจ.ยศ.ทร. เพ่ิมการกํากับติดตามผลการประเมินความพึงพอใจ โดยประสานขอความรวมมือไปยังหนวย 
ตนสังกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 7.2-2 ผูสําเร็จการฝกอบรมท่ีมีผลประเมินความพึงพอใจจากหนวยตนสังกัด  
อยูในระดับมากขึ้นไป (หลักสูตรพัฒนากําลังพลของ ทร.) 

 

หนา   11 
. 



 ตัวชี้วัดท่ี 3.3 รอยละของจํานวน นรจ.ท่ีมีคาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการอยูในระดับ
มากข้ึนไป ตอจํานวน นรจ.ท่ีประเมินท้ังหมด 
หมายเหตุ : คาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจระดับมากข้ึนไป หมายถึง คาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจ ≥ 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

ความพึงพอใจตอ 
การจัดการเรียนการสอน 

คา 
เปาหมาย 
งป.63 

ผลลัพธ บรรลุ/ 
ไมบรรล ุ

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัต ิ

 งป.61 งป.62 งป.63 
รอยละของจํานวน นรจ.ที่ประเมิน
ความพึงพอใจตอการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉลี่ยอยูในระดบัมาก
ข้ึนไป (หลักสูตร นรจ.) 

≥ 70 100 100 100  + รร.ชุมพลฯ 

สรุป  ผลลัพธรอยละของจํานวน นรจ.ท่ีมีคาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน อยูในระดับมาก
ข้ึนไป ใน งป.63  คิดเปนรอยละ 100 สูงกวาเปาหมายท่ีกําหนด (≥ รอยละ 70) และนับวามีแนวโนมสูงข้ึน เนื่องจากได
ผลลัพธรอยละ 100 ทุกป ดังภาพ 7.2-3 แสดงวาการจัดการศึกษาของ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. มีคุณภาพตรงตามความตองการ
ของผูเรียน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ตัวชี้วัดท่ี 3.4  รอยละของจํานวนผูเขารับการฝกอบรมท่ีมีคาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียน
การสอน/การบรรยาย  อยูในระดับมากข้ึนไป ตอจํานวนผูเขารับการฝกอบรมท่ีประเมินท้ังหมด (หลักสูตรพัฒนากําลังพล
ของ ทร.)  
หมายเหตุ : คาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจระดับมากข้ึนไป หมายถึง คาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจ ≥ 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

ภาพ 7.2-3 นรจ.ท่ีประเมนิความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน 
 มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากขึ้นไป (หลักสูตร นรจ.) 

หนา   12 
. 



หลักสูตร คา 
เปาหมาย 
งป.63 

ผลลัพธ บรรล/ุ 
ไมบรรล ุ

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัต ิ งป.61 งป.62 งป.63 

-หลักสูตร วทร. ≥ 70 92.00 90.74 84.21  - วทร.ฯ 
-หลักสูตร สธ.ทร.  84.62 91.21 93.22  + รร.สธ.ทร.ฯ 
-หลักสูตร อส.  ไมมีผู

ประเมิน 
ไมมีผู

ประเมิน 
92.59  +  

-หลักสูตร นว.  80.00 86.67 89.29  + รร.ชต.ฯ 
-หลักสูตร กล.  ไมเปด 84.00 ไมเปด  +  
-หลักสูตร ทป.  80.95 85.11 64.86  -  
-หลักสูตร พวช.  83.33 86.96 ไมเปด  +  
-หลักสูตร พจน.  97.29 96.91 97.39  + รร.พจ.ฯ 
-หลักสูตร นพจ.  98.13 95.30 93.97  -  
-หลักสูตร กห.พลเรือน ต่ํากวา 
ชั้นสัญญาบัตร 

 100 100 100  + รร.ชุมพลฯ 

-หลักสูตรภาษาของ ศภษ.ฯ   100 97.03 100  + ศภษ.ฯ 
ภาพรวมทุกหลักสูตร  96.63 95.18 93.54  -  

สรุป  ผลลัพธรอยละของจํานวนผูเขารับการฝกอบรมท่ีมีคาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน/
การบรรยาย อยูในระดับมากข้ึนไป ในภาพรวมของทุกหลักสูตร ใน งป.63 คิดเปนรอยละ 93.54 สูงกวาคาเปาหมายท่ี
กําหนด (≥ รอยละ 70) แตมีแนวโนมลดลงเล็กนอย โดยมีรายละเอียดของแตละหลักสูตร ดังภาพ 7.2-4 แสดงวา การ
จัดการศึกษาในแตละหลักสูตรของ ยศ.ทร.มีคุณภาพ ตรงตามความตองการของผูเรียน แตอยางไรก็ตามผลประเมินความ  
พึงพอใจท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรท่ัวไป มีผลลัพธต่ํากวาคาเปาหมาย 
ขอเสนอแนะ  
 1.  เม่ือพิจารณาจํานวนผูเรียนท่ีประเมินการจัดการเรียนการสอน/การบรรยาย ในแตละหลักสูตร พบวา หลาย
หลักสูตร มีผูเรียนเขาประเมินจํานวนนอย (รายละเอียดปรากฎในตารางผนวกทายเลม)  เห็นควรใหทุกสถานศึกษาเพ่ิมการ
กํากับติดตาม และกระตุนใหผูเรียนรวมมือในการประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน/การบรรยายใหมากข้ึน 
 2. รร.ชต.ยศ.ทร. ควรวิเคราะหหาสาเหตุวาทําไมผลประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตรท่ัวไป จึงมีแนวโนมลดลงและต่ํากวาคาเปาหมายท่ีกําหนด เพ่ือจะไดหามาตรการแกไขตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หนา   13 
. 



 

 
 

 ตัวชี้วัดท่ี 3.5  รอยละของจํานวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการสงกําลังบํารุงสายเครื่องชวย
การศึกษา มีคาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป ตอจํานวนผูท่ีประเมินท้ังหมด 
หมายเหตุ : คาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจระดับมากข้ึนไป หมายถึง คาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจ ≥ 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

ความพึงพอใจตอการใหบริการ คา 
เปาหมาย 
งป.63 

ผลลัพธ บรรลุ/ 
ไมบรรล ุ

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฎิบัต ิ งป.61 งป.62 งป.63 

รอยละของจํานวนผูตอบแบบประเมิน 
ความพึงพอใจท่ีมีตอการสงกําลังบํารุงสาย
เครื่องชวยการศึกษา มีคาเฉลี่ยผลประเมิน
ความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป 

≥ 70 100 100 75.65  - กบศ.ฯ 

สรุป  ผลลัพธรอยละของจํานวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการสงกําลังบํารุงสายเครื่องชวยการศึกษา     
มีคาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป  ใน งป.63 คิดเปนรอยละ 75.65 ต่ํากวาคาเปาหมายท่ีกําหนด 
(≥ รอยละ 70) และมีแนวโนมลดลง ดังภาพ 7.2-5  แสดงวา การบริการสงกําลังบาํรุงสายเครื่องชวยการศึกษาของ ยศ.ทร. 
ตรงตามความตองการของผูบริการไดในระดับหนึ่ง 
ขอเสนอแนะ  กบศ.ยศ.ทร. ควรวิเคราะหหาสาเหตุวาทําไมผลประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอตอการสงกําลังบํารุงสาย
เครื่องชวยการศึกษา จึงมีแนวโนมลดลง เพ่ือจะไดหามาตรการแกไขไดตรงจุดตอไป 

 

 

ภาพ 7.2-4 ผูเขารับการฝกอบรมท่ีประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน/การบรรยาย  
อยูในระดับมากขึ้นไป (หลักสูตรพัฒนากําลังพลของ ทร.) 

หนา   14 
. 



 

 

 

 

 

 ตัวชี้วัดท่ี 3.6  รอยละของจํานวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการในการจัดอบรม
ศีลธรรม มีคาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป ตอจํานวนผูท่ีประเมินท้ังหมด 
หมายเหตุ : คาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจระดับมากข้ึนไป หมายถึง คาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจ ≥ 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

ความพึงพอใจตอการใหบริการ คา 
เปาหมาย 
งป.63 

ผลลัพธ บรรลุ/ 
ไมบรรล ุ

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัต ิ งป.61 งป.62 งป.63 

รอยละของจํานวนผูตอบแบบประเมินความ
พึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการในการจัดอบรม
ศีลธรรม มีคาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจ
ในระดับมากข้ึนไป 

≥ 70 94.00 87.50 90.00  + กอศ.ฯ 

สรุป  ผลลัพธรอยละของจํานวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการในการจัดอบรมศีลธรรม           
มีคาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป ใน งป.63 คิดเปนรอยละ 90.00 สูงกวาคาเปาหมายท่ีกําหนด   
(≥ รอยละ 70) และมีแนวโนมสูงข้ึนเล็กนอย  ดังภาพ 7.2-6  แสดงวา การใหบริการในการจัดอบรมศีลธรรมของ ยศ.ทร. 
ตรงตามความตองการของผูบริการ 
 

 

 

ภาพ 7.2-5 ผูประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการสงกําลังบํารุงสายเคร่ืองชวยการศึกษา 
 มีคาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจในระดับมากขึน้ไป 

หนา   15 
. 



 

 

 

 

 ตัวชี้วัดท่ี 3.7 รอยละของจํานวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการของพิพิธภัณฑทหารเรือ 
มีคาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป ตอจํานวนผูท่ีประเมินท้ังหมด 
หมายเหตุ : คาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจระดับมากข้ึนไป หมายถึง คาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจ ≥ 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

ความพึงพอใจตอการใหบริการ คา 
เปาหมาย 
งป.63 

ผลลัพธ บรรลุ/ 
ไมบรรล ุ

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัต ิ งป.61 งป.62 งป.63 

รอยละของจํานวนผูตอบแบบประเมินความ
พึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการของพิพิธภัณฑ
ทหารเรือ มีคาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจ
ในระดับมากข้ึนไป 

≥ 70 98.48 99.04 95.62  - กปศ.ฯ 

สรุป  ผลลัพธรอยละของจํานวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการของพิพิธภัณฑทหารเรือ            
มีคาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป  ใน งป.63 คิดเปนรอยละ 95.62 สูงกวาคาเปาหมายท่ีกําหนด  
(≥ รอยละ 70) แตมีแนวโนมลดลงเล็กนอย  ดังภาพ 7.2-7 แสดงวา การใหบริการพิพิธภัณฑทหารเรือของ ยศ.ทร. ตรงตาม
ความตองการของผูบริการ 
 

 

ภาพ 7.2-6 ผูประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการในการจัดอบรมศีลธรรม 
มีคาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจในระดับมากขึน้ไป 

หนา   16 
. 



 

 

 

 

 ตัวชี้วัดท่ี 3.8 รอยละของจํานวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการศึกษาวิเคราะหยุทธศาสตรฯ      
มีคาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป ตอจํานวนผูท่ีประเมินท้ังหมด 
หมายเหตุ : คาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจระดับมากข้ึนไป หมายถึง คาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจ ≥ 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

ความพึงพอใจตอการใหบริการ คา 
เปาหมาย 
งป.63 

ผลลัพธ บรรลุ/ 
ไมบรรล ุ

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัต ิ งป.61 งป.62 งป.63 

รอยละของจํานวนผูตอบแบบประเมินความ
พึงพอใจท่ีมีตอการศึกษาวิเคราะห
ยุทธศาสตรฯ  มีคาเฉลี่ยผลประเมินความ 
พึงพอใจในระดับมากข้ึนไป 

≥ 70 100 100 100  + ศยร.ฯ 

สรุป  ผลลัพธรอยละของจํานวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการศึกษาวิเคราะหยุทธศาสตร  มีคาเฉลี่ยผล
ประเมินความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป  ใน งป.63 คิดเปนรอยละ 100 สูงกวาคาเปาหมายท่ีกําหนด (≥ รอยละ 70) และมี
แนวโนมสูงข้ึน เนื่องจากไดผลลัพธรอยละ 100 ทุกป  ดังภาพ 7.2-8  แสดงวา ผลของการศึกษาวิเคราะหยุทธศาสตรฯ     
ของ ยศ.ทร. สามารถนําไปใชประโยชนตรงตามความตองการของผูบริการ 
 

 

 

 

ภาพ 7.2-7 ผูประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการของพิพิธภัณฑทหารเรือ  
มีคาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจในระดับมากขึน้ไป 

หนา   17 
. 



 

 

 

 

 ตัวชี้วัดท่ี 3.9 รอยละของจํานวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการของกองประกันคุณภาพ
การศึกษา มีคาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป ตอจํานวนผูท่ีประเมินท้ังหมด 
หมายเหตุ : คาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจระดับมากข้ึนไป หมายถึง คาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจ ≥ 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

ความพึงพอใจตอการใหบริการ คา 
เปาหมาย 
งป.63 

ผลลัพธ บรรลุ/ 
ไมบรรล ุ

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัต ิ งป.61 งป.62 งป.63 

รอยละของจํานวนผูตอบแบบประเมินความ
พึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการของกองประกัน
คุณภาพการศึกษา  มีคาเฉลี่ยผลประเมิน
ความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป 

≥ 70 98.48 99.04 95.73  - กปภ.ฯ 

สรุป  ผลลัพธรอยละของจํานวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการของกองประกันคุณภาพการศึกษา
มีคาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป  ใน งป.63 คิดเปนรอยละ 95.73 สูงกวาคาเปาหมายท่ีกําหนด         
(≥ รอยละ 70) แตมีแนวโนมลดลงเล็กนอย ดังภาพ 7.2-8  แสดงวา ผลของการใหบริการดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
ของ ยศ.ทร. ตอบสนองความตองการของสถานศึกษา  
 

 

 

ภาพ 7.2-8 ผูประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการศึกษาวิเคราะหยุทธศาสตรฯ  
มีคาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจในระดับมากขึน้ไป 

หนา   18 
. 



 

 

 

 

 
     (4) ตัวชี้วัดดานการใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
 ตัวชี้วัดท่ี 4.1  รอยละของจํานวนผูรับริการ/ผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเขารวมกิจกรรมท่ีสรางความรวมมือระหวาง
บุคลากรในองคกรกับหนวยงานภายนอกอยางยั่งยืน ตอจํานวนผูเขารวมกิจกรรมตามแผนท่ีกําหนด   

กิจกรรม คา 
เปาหมาย 
งป.63 

ผลลัพธ บรรลุ/ 
ไมบรรล ุ

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัต ิ งป.61 งป.62 งป.63 

-กิจกรรมประชุมวิชาการ ≥ 80  - 89.00 งดจัด (โควิด-19)   ฝวก.ฯ 
-กิจกรรมการจัดนิทรรศการ KM  82.14 133.01 งดจัด (โควิด-19)   ฝวก.ฯ 
-กิจกรรมแนะแนวการศึกษา  100 100 100   กศษ.ฯ 
-กิจกรรมเดินวิ่งการกุศล  106.67 103.33 งดจัด (โควิด-19)   กธก.ฯ 

รวมทุกกิจกรรม  102.31 103.08 100  -  

สรุป  เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 ทําใหตองงดจัดกิจกรรมหลายกิจกรรม ดังนั้น ใน งป.63 จึงนํา 
เสนอขอมูลเทาท่ีมีการจัดกิจกรรม คือ ผลลัพธรอยละของจํานวนผูรับริการ/ผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเขารวมกิจกรรมท่ีสราง
ความรวมมือระหวางบุคลากรในองคกรกับหนวยงานภายนอกอยางยั่งยืน ใน งป.63 คิดเปนรอยละ 100 สูงกวาคา
เปาหมายท่ีกําหนด (≥ รอยละ 80) และมีแนวโนมลดลงเล็กนอย ดังภาพ 7.2-10  แสดงวา ยศ.ทร.มีการประสานงานและ
ไดรับความรวมมือกับทุกหนวยงานภายนอกเปนอยางดีเปนไป มีผูเขารวมกิจกรรมเปนไปตามแผนท่ีกําหนด  

 

 

 

ภาพ 7.2-9 ผูประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการของกองประกันคุณภาพการศึกษา  
มีคาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจในระดับมากขึน้ไป 

หนา   19 
. 



 

 

 

 ตัวชี้วัดท่ี 4.2  รอยละของจํานวนนักศึกษา/นายทหารนักเรียนของมิตรประเทศ/หนวยงานภายนอกท่ีเขารวม
กิจกรรมภายในหนวย ตอจํานวนนักศึกษา/นายทหารนักเรียนของมิตรประเทศ/หนวยงานภายนอกท้ังหมด 

หลักสูตร คา 
เปาหมาย 
งป.63 

ผลลัพธ บรรลุ/ 
ไมบรรล ุ

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัต ิ งป.61 งป.62 งป.63 

-นักศึกษา วทร. ≥ 80 100 100 100  + วทร.ฯ 
-นทน.สธ.ทร.  100 100 100  + รร.สธ.ทร.ฯ 

รวมทุกหลักสูตร  100 100 100  +  

สรุป  ผลลัพธรอยละของจํานวนนักศึกษา/นายทหารนักเรียนของมิตรประเทศ/หนวยงานภายนอก ที่เขารวมกิจกรรมภายใน

หนวย ตอจํานวนนักศึกษา/นายทหารนักเรียนของมิตรประเทศ/หนวยงานภายนอกทั้งหมด ใน งป.63 คิดเปนรอยละ 100    
สูงกวาคาเปาหมายท่ีกําหนด (≥ รอยละ 80) และมีแนวโนมท่ีดี (เนื่องจากผลลัพธไดรอยละ 100 ทุกป) ดังภาพ 7.2-11 
แสดงวา นักศึกษา/นายทหารนักเรียนของมิตรประเทศ/หนวยงานภายนอก  มีความผูกผันและใหความรวมมือโดยเขารวม

กิจกรรมท่ี ยศ.ทร.จัดเปนอยางดี  

 

ภาพ 7.2-10 จํานวนผูรับริการ/ผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเขารวมกจิกรรมท่ีสรางความรวมมือ 
ระหวางบุคลากรในองคกรกับหนวยงานภายนอก 

หนา   20 
. 



 

 

 

 ตัวชี้วัดท่ี 4.3  รอยละของจํานวนขอรองเรียนท่ีมีการจัดการแลวเสร็จ ตอจํานวนขอรองเรียนท้ังหมด 

การจัดการขอรองเรียน คา 
เปาหมาย 
งป.63 

ผลลัพธ บรรลุ/ 
ไมบรรล ุ

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัต ิ งป.61 งป.62 งป.63 

รอยละของจํานวนขอรองเรียนที่มี
การจัดการแลวเสร็จ  

≥ 60 - - ไมมีขอมูล  - หมวด 3 

สรุป  ผลลัพธรอยละของจํานวนขอรองเรียนท่ีมีการจัดการแลวเสร็จ  ในงป.63 ยังไมมีขอมูล 
ขอเสนอแนะ  เห็นควรใหคณะทํางานยอยหมวด 3  ประสานขอรับการสนับสนุนขอมูลจาก กธก.ยศ.ทร. ซ่ึงเปนหนวยท่ี
ดําเนินการในเรื่องดังกลาว 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 7.2-11 จํานวนนักศึกษา/นายทหารนักเรียนของมิตรประเทศ/หนวยงานภายนอกท่ีเขารวมกจิกรรมภายในหนวย 

หนา   21 
. 



7.3  การบรรลุผลลัพธตามตัวช้ีวัดดานการพัฒนาบุคลากร (เชื่อมโยงหลักกับหมวด 5 : กธก.ยศ.ทร.) 
     (5) ตัวชี้วัดดานความสามารถและอัตรากําลังของบุคลากร 
 ตัวชี้วัดท่ี 5.1  รอยละของจํานวนกําลังพลท่ีไดรับการบรรจุจําแนกตามกลุมชั้นยศ ตอจํานวนอัตรากําลังพล
ท้ังหมด 

กลุมชั้นยศ คา 
เปาหมาย 
งป.63 

ผลลัพธ บรรลุ/ 
ไมบรรล ุ

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัต ิ งป.61 งป.62 งป.63 

พล.ร.ท.  100 100 100  + กธก.ฯ 
พล.ร.ต.  100 100 100  +  
น.อ.พิเศษ  100 105.71 105.71  คงที่  
น.อ.  81.32 97.40 125.40  +  
น.ท.  83.58 113.51 121.36  +  
น.ต.  61.96 53.03 64.42  +  
ร.ต.-ร.อ.  81.72 93.91 83.33  -  
พ.จ.อ.พิเศษ  80.08 94.68 80.00  -  
พ.จ.อ.  36.16 66.01 100.82  +  
จ.ต.-จ.อ.  10.39 560.39 109.13  +  
ลูกจาง/พนักงานราชการ  44.19 32.31 44.87  +  
พลทหาร  52.38 122.22 439.61  +  

รวม ≥ 60 52.38 122.22 118.28  +  

สรุป  ผลลัพธรอยละของจํานวนกําลังพลท่ีไดรับการบรรจุจําแนกตามกลุมชั้นยศ ใน งป.63 คิดเปนรอยละ 100 สูงกวา
คาเปาหมายท่ีกําหนด (≥ รอยละ 60) และมีแนวโนมลดลง ดังภาพ 7.3-1 จากขอมูลแสดงวา การบรรจุกําลังพลของ  
ยศ.ทร.เปนตามท่ี ทร.กําหนด  แตเม่ือพิจารณาในแตละชั้นยศจะเห็นวาสวนใหญมีกําลังพลเกินอัตราท่ีกําหนด  ซ่ึงเกิดจาก
การท่ีมีกําลังพลมาประจําหนวย ตามคําสั่งของ ทร.  และในสวนขอมูลของพลทหารมีกําลังพลไมเปนปจจุบัน สืบเนื่องจาก
การยุบหนวย ศฝท.ฯ ใน งป.61  มีการบรรจุซํ้าซอนและยังไมไดนํายอดออกจากฐานขอมูลของ ยศ.ทร.    
ขอเสนอแนะ  เห็นควรให กธก.ยศ.ทร. ตรวจสอบและปรับปรุงฐานขอมูลกําลังพลของ ยศ.ทร. ใหเปนปจจุบัน (โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในสวนของพลทหาร 

 
ภาพ 7.3-1 จํานวนกําลังพลท่ีไดรับการบรรจุจําแนกตามกลุมชั้นยศ 

หนา   22 
. 



 ตัวชี้วัดท่ี 5.2 รอยละของจํานวนกําลังพลท่ีไดรับการบรรจุจําแนกตามจําพวกงาน (สายวิทยาการของ ยศ.ทร.) 
ตอจํานวนอัตรากําลังพลสายวิทยาการของ ยศ.ทร.) ท้ังหมด 

กลุมสายวิทยาการ คา 
เปาหมาย 
งป.63 

ผลลัพธ บรรลุ/ 
ไมบรรล ุ

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัต ิ งป.61 งป.62 งป.63 

น.อ.พิเศษ  33.33 33.33 66.67  + กธก.ฯ 
น.อ.  233.33 244.44 277.78  +  
น.ท.  138.10 129 123.81  +  
น.ต.  22.86 22.86 17.14  -  
ร.ต. - ร.อ.  164.29 171.43 200.00  +  

รวม ≥ 60 100 100 106.10  +  

สรุป  ผลลัพธรอยละของจํานวนกําลังพลท่ีไดรับการบรรจุจําแนกตามสายวิทยาการ ใน งป.63 คิดเปนรอยละ 106.10 
สูงกวาคาเปาหมายท่ีกําหนด (≥ รอยละ 60) และมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน ดังภาพ 7.3-2 จากขอมูลแสดงวา การบรรจุกําลังพล
ของ  ยศ.ทร.เปนตามที่ ทร.กําหนด  แตเมื่อพิจารณาในแตละชั้นยศจะเห็นวาสวนใหญมีกําลังพลเกินอัตราที่กําหนด      
ขอเสนอแนะ  เห็นควรให กธก.ยศ.ทร. ตรวจสอบและปรับปรุงฐานขอมูลกําลังพลของ ยศ.ทร. ใหเปนปจจุบัน และวิเคราะหวา
กําลังพลท่ีเกินอัตราเกิดจากสาเหตุใด 

 

 
 

 ตัวชี้วัดท่ี 5.3  รอยละของจํานวนกําลังพลชั้นยศ น.อ.-น.อ.พิเศษ ของ ยศ.ทร.ท่ีสอบภาษาอังกฤษผานเกณฑ 
(คะแนน PT ≥ 70 คะแนน) ตอจํานวนกําลังพลของ ยศ.ทร.ท่ีเขาสอบท้ังหมด 

ผลสอบ PT คา 
เปาหมาย 
งป.63 

ผลลัพธ บรรลุ/ 
ไมบรรล ุ

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัต ิ งป.61 งป.62 งป.63 

รอยละของจํานวนกําลังพลชัน้ยศ 
น.อ.-น.อ.พิเศษ ของ ยศ.ทร.ที่
สอบภาษาอังกฤษผานเกณฑ 

≥ 20 30.36 26.96 35.42  + กธก.ฯ 

ภาพ 7.3-2 จํานวนกําลังพลท่ีไดรับการบรรจุจําแนกตามกลุมสายวิทยาการ 

หนา   23 
. 



สรุป  ผลลัพธรอยละของจํานวนกําลังพลชั้นยศ น.อ.-น.อ.พิเศษ ของ ยศ.ทร.ท่ีสอบภาษาอังกฤษผานเกณฑ (คะแนน PT 
≥ 70 คะแนน) ใน งป.63 คิดเปนรอยละ 35.42 สูงกวาคาเปาหมายท่ีกําหนด (≥ รอยละ 20) และมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน   
ดังภาพ 7.3-3  แสดงวา ยศ.ทร.ตระหนักและใหความสําคัญกับทักษะการพัฒนาภาษาอังกฤษ  

 

 

 
 

 ตัวชี้วัดท่ี 5.4  จํานวนกิจกรรมท่ีมีกําลังพลของ ยศ.ทร.ท่ีไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ/คณะทํางานหรือเขา
รวมกิจกรรมกับเครือขายภายนอกในระดับชาติ/นานาชาต ิ

กิจกรรม คา 
เปาหมาย 
งป.63 

ผลลัพธ บรรลุ/ 
ไมบรรล ุ

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัต ิ งป.61 งป.62 งป.63 

จํานวนกิจกรรมที่มีกําลังพลของ 
ยศ.ทร.ที่ไดรับการแตงตั้งเปน
กรรมการ/คณะทํางานหรือเขา
รวมกิจกรรมกับเครือขาย
ภายนอกในระดับชาต/ินานาชาต ิ

≥ 5  
กิจกรรม 

3 4 8  + ฝวก.ฯ 

สรุป  ผลลัพธจํานวนกิจกรรมท่ีมีบุคลากรเขารวมกิจกรรมกับเครือขายภายนอกในระดับชาติ/นานาชาติ ใน งป.63 มีจํานวน 
8 กิจกรรม สูงกวาคาเปาหมายท่ีกําหนด (≥ 5 กิจกรรม) และมีแนวโนมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง ดังภาพ 7.3-.4 แสดงวา 
ยศ.ทร.สนับสนุนใหบุคลากรไดเขารวมกิจกรรมกับเครือขายภายนอกในระดับชาติ/นานาชาติ เพ่ือแลกเปลี่ยนองคความรู
และประสบการณ แลวนํากลับมาประยุกตใชในหนวยงาน 

 

 

 

ภาพ 7.3-3 จํานวนกําลังพลชั้นยศ น.อ.-น.อ.พิเศษ ของ ยศ.ทร.ท่ีสอบภาษาอังกฤษผานเกณฑ 

หนา   24 
. 



 

 

    
 ตัวชี้วัดท่ี 5.5  รอยละของจํานวนบุคลากรท่ีเขารวมกิจกรรมจิตอาสา ตอจํานวนบุคลากรท้ังหมด 

กิจกรรมจิตอาสา คา 
เปาหมาย 
งป.63 

ผลลัพธ บรรลุ/ 
ไมบรรล ุ

แนว 
โนม 

หนวย 
รวบรวม 
ขอมูล 

 งป.61 งป.62 งป.63 

รอยละของจํานวนบุคลากรที่เขา
รวมกิจกรรมจิตอาสา 

≥ 20 13.73 13.48 43.32  + นกร.ฯ,  
รร.ชุมพลฯ 

สรุป  ผลลัพธรอยละของจํานวนบุคลากรท่ีเขารวมกิจกรรมจิตอาสา ใน งป.63 คิดเปนรอยละ 43.32 สูงกวาคาเปาหมาย    
ท่ีกําหนด (≥ รอยละ 20) และมีแนวโนมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง ดังภาพ 7.3-5  แสดงวา ยศ.ทร.สนับสนุนใหบุคลากรไดเขา
รวมกิจกรรมจิตอาสาเพ่ือเสียสละตอบแทนสังคม 

 

 
      

ภาพ 7.3-4 จํานวนบุคลากรท่ีเขารวมกิจกรรมกับเครือขายภายนอกในระดับชาติ/นานาชาติ 

ภาพ 7.3-5 จํานวนบุคลากรท่ีเขารวมกิจกรรมจิตอาสา 

หนา   25 
. 



 (6) ตัวชี้วัดดานบรรยายกาศการทํางาน 
 ตัวชี้วัดท่ี 6.1 รอยละของจํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม 5 ส. ตอจํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม 5 ส.ตามแผน
ท่ีกําหนด 

กิจกรรม 5 ส. คา 
เปาหมาย 
งป.63 

ผลลัพธ บรรลุ/ 
ไมบรรล ุ

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัต ิ งป.61 งป.62 งป.63 

รอยละของจํานวนคร้ังในการจดั
กิจกรรม 5 ส. 

100 100 100 100  + กธก.ฯ 

สรุป  ผลลัพธรอยละของจํานวนจํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม 5 ส. ใน งป.63 คิดเปนรอยละ 100 ไดตามคาเปาหมายท่ี
กําหนด (รอยละ 100) และมีแนวโนมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง เนื่องจากไดผลลัพธรอยละ 100 ทุกป ดังภาพ 7.3-6 แสดงวา 
ยศ.ทร.ใหความสําคัญในการจัดบรรยากาศใหเอ้ือตอการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 ตัวชี้วัดท่ี 6.2 รอยละของจํานวนผูท่ีไดรับการสงเคราะห ตอจํานวนผูขอรับการสงเคราะหท้ังหมด 

สวัสดิการ คา 
เปาหมาย 
งป.63 

ผลลัพธ บรรลุ/ 
ไมบรรล ุ

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัต ิ งป.61 งป.62 งป.63 

รอยละของจํานวนผูทีไ่ดรับการ
สงเคราะห 

≥ 90 100 100 50.50  - กธก.ฯ 

สรุป  ผลลัพธรอยละของจํานวนผูไดรับการสงเคราะห (กูยืมเงิน ฌาปนกิจสงเคราะห และทุนการศึกษา) ใน งป.63 คิดเปน
รอยละ 50.50 ต่ํากวาคาเปาหมายท่ีกําหนด (≥ รอยละ 90) และมีแนวโนมลดลง ดังภาพ 7.3-7 แสดงวา ยศ.ทร.ให
ความสําคัญในการชวยเหลือดานสวัสดิการแกกําลังพล ภายใตขีดจํากัดในเรื่องของงบประมาณ 

 

ภาพ 7.3-6 จํานวนคร้ังในการจัดกิจกรรม 5 ส. 

หนา   26 
. 



 

 

 

      (7) ตัวชี้วัดดานการทําใหบุคลากรมีความผูกพัน 
 ตัวชี้วัดท่ี 7.1 จํานวนผูขอยายออกนอกหนวย 

ยายออกนอกหนวย คา 
เปาหมาย 
งป.63 

ผลลัพธ บรรลุ/ 
ไมบรรล ุ

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัต ิ งป.61 งป.62 งป.63 

จํานวนผูขอยายออกนอกหนวย ≤ 10 65 85 46  + กธก.ฯ 

สรุป  ผลลัพธจํานวนผูขอยายออกนอกหนวย  ใน งป.63 มีจํานวน 46 นาย สูงคาเปาหมายท่ีกําหนด (≤ 10) ซ่ึงเปน
แนวโนมท่ีดี ดังภาพ 7.3-8  แสดงวา กําลังพลของ ยศ.ทร. เริ่มมีความผูกพันกับหนวย จนทําใหปริมาณการขอยายออกมี
จํานวนลดลง  

 

 

 

ภาพ 7.3-7 จํานวนผูท่ีไดรับการสงเคราะห 

ภาพ 7.3-8  จํานวนผูขอยายออกนอกหนวย 

หนา   27 
. 



 ตัวชี้วัดท่ี 7.2 จํานวนผูขอยายเขาหนวย 

ยายเขาหนวย คา 
เปาหมาย 
งป.63 

ผลลัพธ บรรลุ/ 
ไมบรรล ุ

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัต ิ งป.61 งป.62 งป.63 

จํานวนผูขอยายเขาหนวย ≥  10 21 162 106  - กธก.ฯ 

สรุป  ผลลัพธจํานวนผูขอยายเขาหนวย  ใน งป.63 มีจํานวน 106 นาย สูงคาเปาหมายท่ีกําหนด (≥ 10)  แตมีแนวโนม
ลดลง ดังภาพ 7.3-9   

 

 

 

      (8) ตัวชี้วัดดานการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาผูนําของสวนราชการ 
 ตัวชี้วัดท่ี 8.1 รอยละของจํานวนบุคลากรหลักท่ีไดรับการอบรม/พัฒนาตรงตามหนาท่ี ตอจํานวนบุคลากร
หลักท้ังหมด 

กลุมบุคลากรหลัก คา 
เปาหมาย 
งป.63 

ผลลัพธ บรรลุ/ 
ไมบรรล ุ

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัต ิ งป.61 งป.62 งป.63 

-คร ูรร.ชุมพลฯ ≥ 50 98.32 100 100  + รร.ชุมพลฯ 

-อาจารย ฝวก.ฯ  100 100 100  + ฝวก.ฯ 

-อาจารย ศภษ.ฯ  91.67 91.67 63.64  - ศภษ.ฯ 

-อนุศาสนาจารย  50.00 50.00 41.67  - กอศ.ฯ 

-นักวิจัย ศยร.ฯ  100 100 0  - ศยร.ฯ 

-ขาราชการสายประวัติศาสตร  100 28.00 0  - กปศ.ฯ 

-ขาราชการ กปภ.ฯ  100 100 100  + กปภ.ฯ 

รวมทั้งหมด  96.73 89.50 96.73  +  

ภาพ 7.3-9  จํานวนผูขอยายเขาหนวย 

หนา   28 
. 



สรุป  ผลลัพธรอยละของจํานวนบุคลากรหลักท่ีไดรับการอบรม/พัฒนาตรงตามหนาท่ี  ใน งป.63 คิดเปนรอยละ 96.73    
สูงกวาคาเปาหมายท่ีกําหนด (≥ รอยละ 50) และมีแนวโนมสูงข้ึน ดังภาพ 7.3-10 แสดงวา ยศ.ทร.สนับสนุนและสงเสริม
บุคลากรหลักไดรับการพัฒนา ถึงแมวาจะมีสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ทําใหบางหนวยไมสามารถ
จัดการอบรม/พัฒนาบุคลากรไดตามแผนท่ีกําหนด  

 

 
 
  ตัวชี้วัดท่ี 8.2 รอยละของจํานวนกําลังพลของ ยศ.ทร.ท่ีสอบเลื่อนฐานะได ตอจํานวนกําลังพลของ ยศ.ทร.ท่ีเขา
สอบท้ังหมด 

การสอบเลื่อนฐานะ คา 
เปาหมาย 
งป.63 

ผลลัพธ บรรลุ/ 
ไมบรรล ุ

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัต ิ งป.61 งป.62 งป.63 

รอยละของจํานวนบุคลากรที่สอบ
เลื่อนฐานะได 

≥ 10 26.58 25.40 25.00  - กธก.ฯ 

สรุป  ผลลัพธรอยละของจํานวนบุคลากรของ ยศ.ทร.ท่ีสอบเลื่อนฐานะได  ใน งป.63 คิดเปนรอยละ 25 สูงกวาคาเปาหมาย
ท่ีกําหนด (≥ รอยละ 10) แตมีแนวโนมลดลงเล็กนอย ดังภาพ 7.3-11 แสดงวา ยศ.ทร.เปดโอกาสใหบุคลากรไดกาวหนา
ข้ึนสูงตําแหนงท่ีสูงข้ึน  

 

ภาพ 7.3-10  จํานวนบุคลากรหลักท่ีไดรับการอบรม/พัฒนาตรงตามหนาท่ี 

ภาพ 7.3-11 จํานวนบุคลากรของ ยศ.ทร.ท่ีสอบเลื่อนฐานะได 
หนา   29 

. 



 ตัวชี้วัดท่ี 8.3 จํานวนผลงาน/บทความ/งานวิจัย/นวัตกรรมของครู/อาจารย/นักวิจัย 

กลุมเจาของผลงาน คา 
เปาหมาย 
งป.63 

ผลลัพธ บรรลุ/ 
ไมบรรล ุ

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัต ิ งป.61 งป.62 งป.63 

-ผลงานของอาจารย ฝวก.ฯ ≥ 12 1 19 5  - วทร.ฯ 

-ผลงานของนักวิจัย ศยร.ฯ เร่ือง 10 9 7  - รร.สธ.ทร.ฯ 

-ผลงานของครู รร.ชุมพลฯ  9 37 78  + รร.ชุมพลฯ 

-ผลงานของอาจารย ศภษ.ฯ  0 1 1  คงที่ ศภษ.ฯ 

รวมทั้งหมด  20 66 91  +  

สรุป  ผลลัพธจํานวนผลงาน/บทความ/งานวิจัย/นวัตกรรมของครู/อาจารย/นักวิจัย  ใน งป.63 มีจํานวน 91 เรื่องสูงกวา 
คาเปาหมายท่ีกําหนด (≥ 12 เรื่อง) และมีแนวโนมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง ดังภาพ 7.3-12  แสดงวา ยศ.ทร.สนับสนุนและ
สงเสริมใหครู อาจารย และนักวิจัย ไดมีโอกาสพัฒนาตนเองโดยจัดทําผลงานอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ  

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 7.3-12 จํานวนผลงาน/บทความ/งานวิจัย/นวัตกรรมของครู/อาจารย/นักวิจัย 

หนา   30 
. 



7.4  ผลลัพธดานการนําองคการและการกํากับดูแล  (เชื่อมโยงหลักกับหมวด 1 : กศษ.ยศ.ทร.) 
      (9) ตัวชี้วัดดานการนําองคการ 
  ตัวชี้วัดท่ี 9.1 รอยละของจํานวนวิธีการสื่อสารในการถายทอดวิสัยทัศนและคานิยมสูการปฏิบัติในลักษณะ
สองทิศทาง ตอจํานวนวิธีการสื่อสารท้ังหมด 

การสื่อสาร คา 
เปาหมาย 
งป.63 

ผลลัพธ บรรลุ/ 
ไมบรรล ุ

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัต ิ งป.61 งป.62 งป.63 

รอยละของจํานวนวิธีการสื่อสาร
ในการถายทอดวิสัยทัศนและ
คานิยมสูการปฏิบัติในลักษณะ
สองทิศทาง 

≥ 50 100 100 100  + หมวด 1 

สรุป  ผลลัพธรอยละของจํานวนวิธีการสื่อสารในการถายทอดวิสัยทัศนและคานิยมสูการปฏิบัติในลักษณะสองทิศทาง     
ใน งป.63 คิดเปนรอยละ 100 สูงกวาคาเปาหมายท่ีกําหนด (≥ รอยละ 50) และมีแนวโนมสูงข้ึน เนื่องจากไดรอยละ 100 
ทุกป  ดังภาพ 7.4-1 แสดงวา ยศ.ทร.ใหความสําคัญกับการสื่อสารในลักษณะสองทิศทาง ซ่ึงจะเปนการเปดโอกาสให 
กําลังพลไดแสดงความคิดเห็น  
ขอเสนอแนะ  เห็นควรใหหมวด 1 จัดทํารายละเอียดเพ่ิมเติมวิธีการสื่อสารท้ังหมดและวิธีการสื่อสารแบบสองทิศทาง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 7.4-1 วิธีการสื่อสารในลักษณะสองทิศทาง 

หนา   31 
. 



  ตัวชี้วัดท่ี 9.2 รอยละของจํานวนกําลังพลท่ีรับรูวิสัยทัศน คานิยม และนโยบายของหนวย ตอจํานวนกําลังพล 
ท้ังหมด 

การรับรูวิสัยทัศนฯ 
ของกําลังพล 

คา 
เปาหมาย 
งป.63 

ผลลัพธ บรรลุ/ 
ไมบรรล ุ

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัต ิ

 งป.61 งป.62 งป.63 
รอยละของจํานวนกําลังพลที่รับรู
วิสัยทัศน คานิยม และนโยบาย
ของหนวย 

≥ 70 100 100 100  + หมวด 1 

สรุป  ผลลัพธรอยละของจํานวนกําลังพลท่ีรับรูวิสัยทัศน คานิยม และนโยบายของหนวย  ใน งป.63 คิดเปนรอยละ 100  
สูงกวาคาเปาหมายท่ีกําหนด (≥ รอยละ 70) และมีแนวโนมสูงข้ึน เนื่องจากไดรอยละ 100 ทุกป  ดังภาพ 7.4-2 แสดงวา 
ยศ.ทร.มีการถายทอดวิสัยทัศน คานิยม และนโยบายของหนวย ใหกับกําลังพลอยางสมํ่าเสมอ  
ขอเสนอแนะ  เห็นควรใหหมวด 1 เผยแพรและประชาสัมพันธการรับรูวิสัยทัศนฯ ตลอดจนสุมประเมินการรับรูวิสัยทัศนฯ 
ของกําลังพลของ ยศ.ทร. อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
 

 
 

 
 
 
 ตัวชี้วัดท่ี 9.3 จํานวนรางวัลท่ีไดรับการยกยองจากหนวยงานภายนอก 

รางวัลทีไ่ดรับ คา 
เปาหมาย 
งป.63 

ผลลัพธ บรรลุ/ 
ไมบรรล ุ

แนว 
โนม 

หนวย 
รวบรวม 
ขอมูล 

 งป.61 งป.62 งป.63 

จํานวนรางวลัที่ไดรับการยกยอง
จากหนวยงานภายนอก 

≥ 1 
รางวัล 

2 2 2  คงที่ กศษ.ฯ 

ภาพ 7.4-2 การรับรูวิสัยทัศนฯ 

หนา   32 
. 



สรุป  ผลลัพธจํานวนรางวัลที่ไดรับการยกยองจากหนวยงานภายนอก ใน งป.63 จํานวน 2 รางวัล สูงกวาคาเปาหมายท่ีกําหนด 
(≥ 2 รางวัล) และมีแนวโนมคงท่ี ดังภาพ 7.4-3 แสดงวา ยศ.ทร.มีการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานภายในหนวย 
ผลักดันจนทําใหไดรับรางวัลจากหนวยงานภายนอก  

 

 
 ตัวชี้วัดท่ี 9.4 รอยละของจํานวนหนวยท่ีจัดทํา Best practice ตอจํานวนหนวยท้ังหมด 

Best practice คา 
เปาหมาย 
งป.63 

ผลลัพธ บรรลุ/ 
ไมบรรล ุ

แนว 
โนม 

หนวย 
รวบรวม 
ขอมูล 

 งป.61 งป.62 งป.63 

รอยละของจาํนวนหนวยท่ี
จัดทํา Best practice ตอ
จํานวนหนวย 

≥ 90 100 100 100  + KM 

สรุป  ผลลัพธรอยละของจํานวนหนวยท่ีจัดทํา Best practice  ใน งป.63 คิดเปนรอยละ 100 สูงกวาคาเปาหมายท่ีกําหนด 
(≥ รอยละ 90) และมีแนวโนมท่ีดี เนื่องจากผลลัพธไดรอยละ 100 ทุกป ดังภาพ 7.4-4 แสดงวา ยศ.ทร.สงเสริมใหทุก
หนวยไดจัดทํา Best practice เพ่ือจัดเก็บเปนองคความรูและใชแบงปนซ่ึงกันและกัน 
 

 
 

ภาพ 7.4.3 จํานวนรางวัลท่ีไดรับการยกยอง 

ภาพ 7.4-4 จํานวนหนวยท่ีจัดทํา Best practice 

หนา   33 
. 



 
 
  ตัวชี้วัดท่ี 9.5 จํานวนองคกร/หนวยงานภายนอกท่ีเขารวมกิจกรรมหรือศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนการเรียนรู 

การเขารวมกิจกรรมหรือศึกษา 
ดูงาน/แลกเปลี่ยนการเรียนรู 

คา 
เปาหมาย 
งป.63 

ผลลัพธ บรรลุ/ 
ไมบรรล ุ

แนว 
โนม 

หนวย 
รวบรวม 
ขอมูล  งป.61 งป.62 งป.63 

จํานวนองคกร/หนวยงาน
ภายนอกท่ีเขารวมกิจกรรมหรือ
ศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนการ
เรียนรู 

≥ 3 หนวย 3 4 0 
(งดจัด 
KM) 

 - KM 

สรุป  ผลลัพธจํานวนองคกร/หนวยงานภายนอกท่ีเขารวมกิจกรรมหรือศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนการเรียนรู ใน งป.63 ไมมี
ขอมูล ถือวาต่ํากวาคาเปาหมายท่ีกําหนด (≥ 3 หนวย) และมีแนวโนมลดลง ดังภาพ 7.4-5  สืบเนื่องจากสถานการณการ
แพรระบาดของโรคโควิด-19 ทําใหไมสามารถจัดกิจกรรมไดตามแผนท่ีกําหนด  

 
 
 

    
 ตัวชี้วัดท่ี 9.6 จํานวนผลงาน/Best practice ท่ีสงเขาประกวดและไดรับรางวัลจากภายนอกในระดับกรม/
กระทรวง 

ผลงาน/Best practice 
ที่ไดรับรางวัล 

คา 
เปาหมาย 
งป.63 

ผลลัพธ บรรลุ/ 
ไมบรรล ุ

แนว 
โนม 

หนวย 
รวบรวม 
ขอมูล  งป.61 งป.62 งป.63 

จํานวนผลงาน/Best practice 
ท่ีสงเขาประกวดและไดรับ
รางวัลจากภายนอก 

≥ 1  
รางวัล 

2 2 1  - KM 

ภาพ 7.4-5 จํานวนองคกร/หนวยงานภายนอกท่ีเขารวมกิจกรรมหรือศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนการเรียนรู 
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. 



สรุป  ผลลัพธจํานวนผลงาน/Best practice ที่สงเขาประกวดและไดรับรางวัลจากภายนอก  ใน งป.63 มีจํานวน 1 รางวัล ถือวา
ไดตามคาเปาหมายท่ีกําหนด (≥ 1 รางวัล) แตมีแนวโนมลดลง ดังภาพ 7.4.6 แสดงวา ยศ.ทร.มีการสงเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานภายในหนวย ผลักดันจนทําใหไดรับรางวัลจากหนวยงานภายนอก 

 

 
 

 
 ตัวชี้วัดท่ี 9.7 จํานวนบุคลากรท่ีไดรับรางวัล/การยกยองจากหนวยงานภายนอก 

ผลงาน/Best practice 
ที่ไดรับรางวัล 

คา 
เปาหมาย 
งป.63 

ผลลัพธ บรรลุ/ 
ไมบรรล ุ

แนว 
โนม 

หนวย 
รวบรวม 
ขอมูล  งป.61 งป.62 งป.63 

จํานวนบุคลากรท่ีไดรับรางวัล/การ
ยกยองจากหนวยงานภายนอก 

≥ 1  
รางวัล 

1 1 0  - กศษ.ฯ 

สรุป  ผลลัพธจํานวนบุคลากรที่ไดรับรางวัล/การยกยองจากหนวยงานภายนอก ใน งป.63 ไมมีขอมูล ถือวาต่ํากวาคาเปาหมาย       
ท่ีกําหนด (≥ 1 รางวัล) และมีแนวโนมลดลง ดังภาพ 7.4-7  

 

 
 
 

ภาพ 7.4-6 จํานวนผลงาน/Best practice ท่ีสงเขาประกวดและไดรับรางวัลจากภายนอก 

ภาพ 7.4-7 จํานวนบุคลากรท่ีไดรับรางวัล/การยกยองจากหนวยงานภายนอก 
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      (10) ตัวชี้วัดดานการกํากับดูแลองคการ 
  ตัวชี้วัดท่ี 10.1 รอยละของจํานวนครั้งในการรายงานผลการใชจาย งป.ในโครงการศึกษาอบรมของ ทร. ตอ
จํานวนครั้งในการรายงานผลการใชจายตามแผนท่ีกําหนด 

การสื่อสาร คา 
เปาหมาย 
งป.63 

ผลลัพธ บรรลุ/ 
ไมบรรล ุ

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัต ิ งป.61 งป.62 งป.63 

รอยละของจํานวนคร้ังในการ
รายงานผลการใชจาย งป.ใน
โครงการศึกษาอบรมของ ทร. 

100 100 100 100  + หมวด 1 

สรุป  ผลลัพธรอยละของจํานวนครั้งในการรายงานผลการใชจาย งป.ในโครงการศึกษาอบรมของ ทร.  ใน งป.63  คิดเปน
รอยละ 100 เปนไปตามคาเปาหมายท่ีกําหนด (รอยละ 100) และมีแนวโนมสูงข้ึน เนื่องจากไดรอยละ 100 ทุกป ดังภาพ  
7.4-8 แสดงวา ยศ.ทร.กํากับติดตามการใชจายงบประมาณใหเปนตามท่ี ทร.กําหนด 
 
 

 
 
 
  ตัวชี้วัดท่ี 10.2 รอยละของจํานวนครั้งในการประชุม นขต.ยศ.ทร. ตอจํานวนครั้งในการประชุมตามแผนท่ี
กําหนด 

การประชุม นขต.ยศ.ทร. คา 
เปาหมาย 
งป.63 

ผลลัพธ บรรลุ/ 
ไมบรรล ุ

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัต ิ งป.61 งป.62 งป.63 

รอยละของจํานวนคร้ังในการ
ประชุม นขต.ยศ.ทร. ตอจํานวน
คร้ังในการประชุมตามแผนที่
กําหนด 

100 100 100 100  + หมวด 1 

ภาพ 7.4-8 การรายงานผลการใชจาย งป.ในโครงการศึกษาอบรมของ ทร. 
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สรุป  ผลลัพธรอยละของจํานวนครั้งในการประชุม นขต.ยศ.ทร. ใน งป.63 คิดเปนรอยละ 100 เปนไปตามคาเปาหมาย     
ท่ีกําหนด (รอยละ 100) และมีแนวโนมสูงข้ึน เนื่องจากไดรอยละ 100 ทุกป  ดังภาพ  7.4-9 แสดงวา ยศ.ทร.กํากับติดตาม
การปฏิบัติงานของหนวยตาง ๆ อยางตอเนื่อง 
 

 
 
 
  ตัวชี้วัดท่ี 10.3 รอยละของจํานวนครั้งในการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ผบ.ทร. ตอจํานวนครั้ง
ในการรายงานตามแผนท่ีกําหนด 

การรายงานผลปฏิบัต ิ
ตามนโยบาย ผบ.ทร. 

คา 
เปาหมาย 
งป.63 

ผลลัพธ บรรลุ/ 
ไมบรรล ุ

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัต ิ

 งป.61 งป.62 งป.63 
รอยละของจํานวนคร้ังในการ
รายงานผลการปฏิบัตงิานตาม
นโยบาย ผบ.ทร.  

100 100 100 100  + หมวด 1 

สรุป  ผลลัพธรอยละของจํานวนครั้งในการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ผบ.ทร. ใน งป.63 คิดเปนรอยละ 100 
เปนไปตามคาเปาหมายท่ีกําหนด (รอยละ 100) และมีแนวโนมสูงข้ึน เนื่องจากไดรอยละ 100 ทุกป ดังภาพ 7.4-10 แสดงวา 
ยศ.ทร.กํากับติดตามการปฏิบัติงานของหนวยตาง ๆ ใหเปนไปตามนโยบายของ ผบ.ทร. 

 
 

ภาพ 7.4-9 การประชุม นขต.ยศ.ทร. 

ภาพ 7.4-10 การรายงานผลปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ทร. 
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      (11) ตัวชี้วัดดานกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับ 
  ตัวชี้วัดท่ี 11.1 รอยละของจํานวนกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายท่ีมีการปฏิบัติอยางถูกตอง ตอ จํานวน
กฎ ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของท้ังหมด 

การปฏิบัติตามระเบียบฯ คา 
เปาหมาย 
งป.63 

ผลลัพธ บรรลุ/ 
ไมบรรล ุ

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัต ิ งป.61 งป.62 งป.63 

รอยละของจํานวนกฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ และกฎหมาย ที่มีการ 
ปฏิบัติอยางถูกตอง  

100 100 100 100  + หมวด 1 

สรุป  ผลลัพธรอยละของจํานวนกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมาย ท่ีมีการปฏิบัติอยางถูกตอง ใน งป.63  คิดเปนรอยละ 
100 เปนไปตามคาเปาหมายท่ีกําหนด (รอยละ 100) และมีแนวโนมสูงข้ึน เนื่องจากไดรอยละ 100 ทุกป ดังภาพ 7.4-11 
แสดงวา ยศ.ทร.กํากับดูแลใหทุกหนวยปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ ตามท่ีกฎหมายกําหนดอยางเครงครัด 

 

 
 
 
      (12) ตัวชี้วัดดานการประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ความโปรงใส และจริยธรรม 
  ตัวชี้วัดท่ี 12.1 รอยละของจํานวนกําลังพลท่ีไมถูกรองเรียนวาทุจริต ตอจํานวนกําลังพลท้ังหมด 

การปฏิบัติตามหลักนิติธรรมฯ คา 
เปาหมาย 
งป.63 

ผลลัพธ บรรลุ/ 
ไมบรรล ุ

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัต ิ งป.61 งป.62 งป.63 

รอยละของจํานวนกําลังพลทีไ่ม
ถูกรองเรียนวาทุจริต  

≥ 99 100 100 99.92  - หมวด 1 

สรุป  ผลลัพธรอยละของจํานวนกําลังพลท่ีไมถูกรองเรียนวาทุจริต ใน งป.63  คิดเปนรอยละ 99.92 เปนไปตามคา
เปาหมายท่ีกําหนด (≥ รอยละ 99) และมีแนวโนมลดลงเล็กนอย  ดังภาพ 7.4-12 แสดงวา ยศ.ทร.กํากับดูแลกําลังพล
ไมใหไปสวนท่ีเก่ียวของกับการทุจริต โดยยึดหลักนิติธรรม ความโปรงใส และจริยธรรม  

 

ภาพ 7.4-11 การปฏิบัติตามระเบียบฯ 

หนา   38 
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      (13) ตัวชี้วัดดานสังคมและชุมชน 
  ตัวชี้วัดท่ี 13.1  จํานวนกิจกรรมท่ีสนับสนุนชุมชนและสังคม เชน วันเด็ก วันข้ึนปใหม วันสถาปนาหนวย 
เทิดพระเกียรติ วิ่งการกุศล หรือบริการสังคม 

กิจกรรมสนับสนนุชุมชน คา 
เปาหมาย 
งป.63 

ผลลัพธ บรรลุ/ 
ไมบรรล ุ

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัต ิ งป.61 งป.62 งป.63 

จํานวนกิจกรรมที่สนับสนนุชุมชน
และสังคม 

≥ 6  
กิจกรรม 

6 8 13  + หมวด 1 

สรุป  ผลลัพธจํานวนกิจกรรมท่ีสนับสนุนชุมชนและสังคม  ใน งป.63 มีจํานวน 13 กิจกรรม สูงกวาคาเปาหมายท่ีกําหนด 
(≥ 6 กิจกรรม) และมีแนวโนมสูงข้ึน ดังภาพ 7.4-13 แสดงวา ยศ.ทร.ตระหนักและใหความสําคัญตอสังคม ชุมชนรอบขาง 
จัดกิจกรรมชวยเหลือสังคมอยางตอเนื่อง 

 
 
 
 

ภาพ 7.4-12 กําลังพลท่ีไมถูกรองเรียนวาทุจริต 

ภาพ 7.4-13 กิจกรรมท่ีสนับสนุนชุมชนและสังคม   

หนา   39 
. 



7.5  ผลลัพธดานงบประมาณการเงิน และการเติบโต  (เชื่อมโยงหลักกับหมวด OP : กศษ.ยศ.ทร.) 
 (14)  ตัวชี้วัดดานผลการดําเนินการดานงบประมาณ และการเงิน 
  ตัวชี้วัดท่ี 14.1 รอยละของจํานวนเงินท่ีเบิกจายงบประมาณ ตอจํานวนเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร
ท้ังหมด 

การเบิกจายงบประมาณ คา 
เปาหมาย 
งป.63 

ผลลัพธ บรรลุ/ 
ไมบรรล ุ

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัต ิ งป.61 งป.62 งป.63 

รอยละของจํานวนเงินท่ีเบิกจาย
งบประมาณ 

100 101.87 93.53 100  + กบ.ฯ 

สรุป  ผลลัพธรอยละของจํานวนเงินท่ีเบิกจายงบประมาณ  ใน งป.63 คิดเปนรอยละ 100  ไดตามคาเปาหมายท่ีกําหนด    
(รอยละ 100) และมีแนวโนมสูงข้ึน ดังภาพ 7.5-1 แสดงวา ยศ.ทร.สามารถบริหารการใชจายงบประมาณเปนตามแผนท่ี
กําหนด  

 

 

 

 

 (15)  ตัวชี้วัดดานการเติบโต 
  ตัวชี้วัดท่ี 15.1 ความสําเร็จ (ความกาวหนา) ของการจัดตั้งศูนยสมุททานุภาพ (รอยละของความสําเร็จใน
การจัดตั้งศูนยสมุททานุภาพ)  

ศูนยสมุททานุภาพ คา 
เปาหมาย 

งป.63 

ผลลัพธ บรรลุ/ 
ไมบรรล ุ

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัต ิ งป.61 งป.62 งป.63 

ความสําเร็จ (ความกาวหนา) ของ
การจัดตั้งศูนยสมุททานุภาพ 

≥ 10 
 

ยังไมเร่ิม 
โครงการ 

7.92 40.59  + ศยร.ฯ 

สรุป  ผลลัพธรอยละของความสําเร็จในการจัดตั้งศูนยสมุททานุภาพ  ใน งป.63 คิดเปนรอยละ 40.59 สูงกวาคาเปาหมายท่ี
กําหนด (≥ รอยละ 10) และมีแนวโนมสูงข้ึน  ดังภาพ 7.5-2 แสดงวา ยศ.ทร. เพ่ิมขีดความสามารถของหนวยและขยาย
องคกรใหเปนองคการชั้นนํา สามารถแขงขันกับองคกรภายนอกไดตอไปในอนาคต  

ภาพ 7.5-1  การเบิกจายงบประมาณ 

หนา   40 
. 



 
 

 

  ตัวชี้วัดท่ี 15.2 ความสําเร็จ (ความกาวหนา) ของการสรางพิพิธภัณฑทหารเรือ (รอยละของความสําเร็จใน
การสรางพิพิธภัณฑทหารเรือ)  

ศูนยสมุททานุภาพ คา 
เปาหมาย 

งป.63 

ผลลัพธ บรรลุ/ 
ไมบรรล ุ

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัต ิ งป.61 งป.62 งป.63 

ความสําเร็จ (ความกาวหนา) ของ
การสรางพิพิธภัณฑทหารเรือ 

≥ 10 
 

10 78.27 เปลี่ยนหนวย
รับผิดชอบ 

(ยกเลิก)  กปศ.ฯ 

สรุป  ผลลัพธรอยละของความสําเร็จในการจัดต้ังศูนยสมุททานุภาพ  ใน งป.63  ทร.ไดสั่งการใหมีการเปลี่ยนหนวย
รับผิดชอบในการดูแลการกอสรางพิพิธภัณฑทหารเรือจาก ยศ.ทร. เปน ฐท.กท. จึงทําใหตัวชี้วัดนี้ตองยกเลิกไปโดย
อัตโนมัติ 

 

* ตัวชี้วัดเพ่ิมเติม* 

 (19)*  การบรรลุตัวช้ีวัดรวม 
  ตัวชี้วัดท่ี 19.1 รอยละของจํานวนหนวยงานภายนอกท่ีใหความรวมมือในการจัดประชุมวิชาการ ตอ
จํานวนหนวยงานท่ีประสานขอรับการสนับสนุนท้ังหมด  

การจัดประชุมวชิาการ คา 
เปาหมาย 
งป.63 

ผลลัพธ บรรลุ/ 
ไมบรรล ุ

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัต ิ งป.61 งป.62 งป.63 

รอยละของจาํนวนหนวยงาน
ภายนอกท่ีใหความรวมมือใน
การจัดประชุมวิชาการ 

≥ 90 100 100 งดจัด 
(โควิด-19) 

 - ฝวก.ฯ 

ภาพ 7.5-2  ความสําเร็จ (ความกาวหนา) ของการจัดต้ังศูนยสมุททานุภาพ 

หนา   41 
. 



สรุป  ผลลัพธรอยละของจํานวนหนวยงานภายนอกท่ีใหความรวมมือในการจัดประชุมวิชาการ  ใน งป.63 ไมมีขอมูล ถือวา
ต่ํากวาคาเปาหมายท่ีกําหนด (≥ รอยละ 90) และมีแนวโนมลดลง ดังภาพ 7.5-3 สืบเนื่องจากสถานการณการแพรระบาด
ของโรคโควิด-19 ทําใหไมสามารถจัดกิจกรรมไดตามแผนที่กําหนด  

 
 
 
 

 ตัวชี้วัดท่ี 19.2 รอยละของจํานวนสถานศึกษาภายนอกท่ีใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมแนะแนว
การศึกษา ตอจํานวนสถานศึกษาภายนอก 

กิจกรรมแนะแนวการศึกษา คา 
เปาหมาย 
งป.63 

ผลลัพธ บรรลุ/ 
ไมบรรล ุ

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัต ิ งป.61 งป.62 งป.63 

รอยละของจํานวนสถานศึกษา
ภายนอกที่ใหความรวมมือในการ
จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา 

≥ 90 100 100 100  + กศษ.ฯ 

สรุป  ผลลัพธรอยละของจํานวนสถานศึกษาภายนอกท่ีใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ใน งป.63 
คิดเปนรอยละ100 สูงกวาคาเปาหมายท่ีกําหนด (≥ รอยละ 90) และมีแนวโนมท่ีดี เนื่องจากผลลัพธไดรอยละ 100 ทุกป 
ดังภาพ 7.5-4 แสดงวา ยศ.ทร.มีการตรียมการและประสานงานท่ีดี จึงไดรับความรวมมือจากสถานศึกษาตาง ๆ เปน   
อยางดี 
 

 
 

ภาพ 7.5-3 จํานวนหนวยงานภายนอกท่ีใหความรวมมือในการจดัประชุมวิชาการ 

ภาพ 7.5-4 จํานวนสถานศึกษาภายนอกท่ีใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา 
หนา   42 

. 



      (20)* ตัววัดผลกระทบจากการดําเนินการท่ีมีตอสังคม 
 ตัวชี้วัดท่ี 20.1 จํานวนกิจกรรมท่ีลดผลกระทบตอดานสังคม 

กิจกรรมที่ลดผลกระทบตอ 
ดานสงัคม 

คา 
เปาหมาย 
งป.63 

ผลลัพธ บรรลุ/ 
ไมบรรล ุ

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัต ิ

 งป.61 งป.62 งป.63 
พื้นที่ ยศ.ทร. ≥ 2 4 2 6   นกร.ฯ 
พื้นที่ รร.ชุมพลฯ กิจกรรม 9 4 2   รร.ชุมพลฯ 

รวม  13 6 8  +  

สรุป  ผลลัพธจํานวนกิจกรรมท่ีลดผลกระทบตอดานสังคม ใน งป.63  มีจํานวน 8 กิจกรรม สูงกวาคาเปาหมายท่ีกําหนด 
(≥ 2 กิจกรรม) และมีแนวโนมสูงข้ึน ดังภาพ 7.5-5 แสดงวา ยศ.ทร.ตระหนักและใหความสําคัญตอสังคม ชุมชนรอบขาง 
 

 
 
 
 
 
 
 

      (21)* ตัววัดผลกระทบจากการดําเนินการท่ีมีตอสิ่งแวดลอม 
 ตัวชี้วัดท่ี 21.1 จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรมท่ีลดผลกระทบทางสิ่งแวดลอม 

กิจกรรมที่ลดผลกระทบทาง คา 
เปาหมาย 
งป.63 

ผลลัพธ บรรลุ/ 
ไมบรรล ุ

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัต ิสิ่งแวดลอม งป.61 งป.62 งป.63 

พื้นที่ ยศ.ทร. ≥ 2  3 5   นกร.ฯ 
พื้นที่ รร.ชุมพลฯ กิจกรรม  0 2   รร.ชุมพลฯ 

รวม  ไมมีขอมูล 3 7  +  

สรุป  ผลลัพธจํานวนกิจกรรมท่ีลดผลกระทบตอดานสังคม ใน งป.63  มีจํานวน 7 กิจกรรม สูงกวาคาเปาหมายท่ีกําหนด 
(≥ 2 กิจกรรม) และมีแนวโนมสูงข้ึน ดังภาพ 7.5-6 แสดงวา ยศ.ทร.ตระหนักและใหความสําคัญตอสังคม ชุมชนรอบขาง 
 

 
 

ภาพ 7.5-5 กิจกรรมท่ีลดผลกระทบทางสังคม 

หนา   43 
. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 7.5-6 กิจกรรมท่ีลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

หนา   44 
. 



7.6  ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการและการจัดการเครือขายอุปทาน (เชื่อมโยงหลักกับหมวด 6 : กปภ.ยศ.ทร.) 
 (16) ตัวชี้วัดดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการ 
  ตัวชี้วัดท่ี 16.1 รอยละของจํานวนตัวชี้วัดในกระบวนการหลักท่ีดําเนินการบรรลุความสําเร็จ ตอจํานวน
ตัวชี้วัดท้ังหมดในกระบวนการหลัก 

กระบวนการหลัก (CP) คา 
เปาหมาย 
งป.63 

ผลลัพธ บรรลุ/ 
ไมบรรล ุ

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัต ิ งป.61 งป.62 งป.63 

รอยละของจํานวนตัวชี้วดัในกระบวนการหลัก
ที่ดําเนินการบรรล ุ

≥ 60 ไมได
ประเมิน 

76.29 97.03  + หมวด 6 

CP1 ดานการนาํองคกรฯ    กระบวนการ
ใหม 

   

CP2 ดานการอนุศาสนาจารย   100 100  +  
CP3 การผลิตกําลังพลต่าํกวาชัน้สัญญาบัตร   53.57 100  +  
CP4 การพัฒนากําลังพลตามแนวทาง        
รับราชการ 

  72.97 100  +  

CP5 เพิ่มพูนความรูภาษาตางประเทศ   100 100  +  
CP6 ฝกอบรมหลักสูตรขาราชการกลาโหม 
พลเรือนต่ํากวาชัน้สัญญาบัตร 

  100 100  +  

CP7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา   100 66.67  -  
CP8 ศึกษาและวิจัยระดบักองทพัเรือ   100 83.33  -  
CP9 สงกําลังบํารุงพสัดุสายยุทธศึกษา   100 100  +  
CP10 ดานประวัติศาสตรและพพิิธภัณฑทหาร   100 100  +  

สรุป  ผลลัพธรอยละของจํานวนตัวชี้วัดในกระบวนการหลักท่ีดําเนินการบรรลุ  ใน งป.63 คิดเปนรอยละ 97.03 สูงกวา
คาเปาหมายท่ีกําหนด (≥ รอยละ 60) ดังภาพ 7.6-1 แสดงวา การทํางานกระบวนการหลักในภาพรวม ของ ยศ.ทร. บรรลุ
ความสําเร็จในตัวชี้วัดท่ีกําหนดเปนสวนใหญ  
ขอเสนอแนะ ใหหมวด 6 เพ่ิมการกํากับติดตามการรายงานความสําเร็จในตัวชี้วัดในกระบวนการหลักของแตละหนวย 
อยางตอเนื่องเปนประจําทุกป พรอมท้ังปรับปรุงผลดําเนินงานใหเปนปจจุบัน และรายงานผลใหหมวด 7 ในโอกาสแรก 

 

 

ภาพ 7.6-1 ตัวชี้วัดในกระบวนการหลักท่ีบรรลุ หนา   45 
. 



  ตัวชี้วัดท่ี 16.2 รอยละของจํานวนตัวชี้วัดในกระบวนการสนับสนุนท่ีดําเนินการบรรลุความสําเร็จ ตอจํานวน
ตัวชี้วัดท้ังหมดในกระบวนการสนับสนนุ 

กระบวนการสนับสนนุ (SP) คา 
เปาหมาย 
งป.63 

ผลลัพธ บรรลุ/ 
ไมบรรล ุ

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัต ิ งป.61 งป.62 งป.63 

รอยละของจํานวนตัวชี้วดัในกระบวนการ
สนับสนนุที่ดาํเนินการบรรล ุ

≥ 60 ไมได
ประเมิน 

41.67 72.13  + หมวด 6 

SP1 บริหารงานดานกําลังพลและธุรการ   71.43 85.71  +  
SP2 ตรวจสอบหลักสูตร ตัดสินผล รับรอง
การศึกษา และการประเมินวิทยฐานะ 

  ไมมีขอมูล 100  +  

SP3 ดานงบประมาณ   100 100  +  
SP4 จัดซื้อ/จาง   100 100  +  
SP5 ดานการเงิน   ไมมีขอมูล 100  +  
SP6 เผยแพรผลงานทางวชิาการ   33.33 75  +  
SP7 พัฒนาระบบสารสนเทศ   100 100  +  
SP8 บริการของหองสมุด   ไมมีขอมูล 77.78  +  
SP9 สนบัสนุนและบริการของ กอง สน.   ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล  -  
SP10 การจัดการความรู   75 28.57  -  

สรุป  ดังนั้น ผลลัพธรอยละของจํานวนตัวชี้วัดในกระบวนการสนับสนุนท่ีดําเนินการบรรลุ  ใน งป.63 คิดเปนรอยละ 
72.13  สูงกวาคาเปาหมายท่ีกําหนด (≥ รอยละ 60) ดังภาพ 7.6-2 แสดงวา การทํางานกระบวนการสนับสนุนในภาพรวม 
ของ ยศ.ทร. บรรลุความสําเร็จในตัวชี้วัดท่ีกําหนดไดเพียงระดับหนึ่งเทานั้น เนื่องจากมีบางตัวชี้วัดงดจัดกิจกรรม 
สืบเนื่องจากการแพรระบาดของโรควิด-19 และเม่ือพิจารณาในแตละกระบวนการแลว พบวา มี 1 กระบวนการ ท่ีไมมี
ขอมูลติดตอกัน 2 ป (กสน.ยศ.ทร.) 
ขอเสนอแนะ   

1. ใหหมวด 6 เพ่ิมการกํากับติดตามการรายงานความสําเร็จในตัวชี้วัดในกระบวนการสนับสนุนของแตละหนวย 
อยางตอเนื่องเปนประจําทุกป พรอมท้ังปรับปรุงผลดําเนินงานใหเปนปจจุบัน และรายงานผลใหหมวด 7 ในโอกาสแรก 

2. กสน.ยศ.ทร. ควรกํากับใหผูท่ีรับผิดชอบรายงานผลการดําเนินงานใหเปนไปตามกรอบเวลาท่ีกําหนด 
 

 

ภาพ 7.6-2 ตัวชีวั้ดในกระบวนการสนับสนนุท่ีบรรล ุ

หนา   46 
. 



  ตัวชี้วัดท่ี 16.3 รอยละของจาํนวนผลงาน/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ/สื่อการสอน/บทความ/งานวิจัย ท่ีนําไปใช
เกิดประโยชนตอการจัดการเรียนการสอน หรือการเผยแพรขอมูลวิทยาการทหารเรือ ตอจํานวนผลงานฯ ท่ีมีท้ังหมด 

 

ผลงานทีน่ําไปใชประโยชน คา 
เปาหมาย 
งป.63 

ผลลัพธ บรรลุ/ 
ไมบรรล ุ

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัต ิ งป.61 งป.62 งป.63 

รอยละของจํานวนผลงาน/นวตักรรม/
สิ่งประดษิฐ/สื่อการสอน/บทความ/งานวิจัย  
ที่นําไปใชเกิดประโยชนตอการจดัการเรียน 
การสอน หรือการเผยแพรขอมูลวิทยาการ
ทหารเรือ  

≥ 70 100 
(20/20 

100 
(66/66) 

100 
(91/91) 

 + หมวด 6 

สรุป  เนื่องจากไดรับขอมูลจากหมวด 6 ระบุเพียงจํานวนของผลงานฯ เทานั้น แตเม่ือตรวจสอบกับตัวชี้วัดท่ี 8.3 ซ่ึงมีการ
เผยแพรผลงานในรูปบทความ และงานวิจัยในชั้นเรียนของ รร.ชุมพลฯ ฯ ยศ.ทร. จึงอนุมานไดวาผลงานฯ ทุกชิ้นไดนําไปใช
ประโยชนจริง ดังนั้น ผลลัพธรอยละของจํานวนผลงาน/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ/สื่อการสอน/บทความ/งานวิจัยท่ีนําไปใช
เกิดประโยชนตอการจัดการเรียนการสอน หรือการเผยแพรขอมูลวิทยาการทหารเรือ  ใน งป.63 คิดเปนรอยละ 100   
สูงกวาคาเปาหมายท่ีกําหนด (≥ รอยละ 70) และมีแนวโนมสูงข้ึน เนื่องจากไดผลลัพธรอยละ 100 ทุกป ดังภาพ 7.6-3 
แสดงวา ยศ.ทร.สงเสริมใหครู/อาจารย/นักวิจัย นําศักยภาพของตน มาจัดทําผลงานฯ เพ่ือใชประโยชนตอการจัดการ
เรียนการสอน หรือการเผยแพรขอมูล 
ขอเสนอแนะ ใหหมวด 6 จัดเก็บรายละเอียดของขอมูลใหครบถวน ตามหมายเหตุท่ีระบุไวทายตัวชี้วัดในแบบรายงาน 
(ชื่อผลงาน ชื่อเจาของผลงาน วันเดือนปและสถานท่ีท่ีเสนอผลงาน ใชประโยชน/เผยแพรอยางไร) เพ่ือยืนยันวาไดปฏิบัติ
จริง และใชเปนหลักฐานประกอบการรับการตรวจประเมิน พรอมท้ังปรับปรุงผลดําเนินงานใหเปนปจจุบัน และรายงาน
ผลใหหมวด 7 ในโอกาสแรก 
 

 

 
 
 
 
   

ภาพ 7.6-3 ผลงานฯ ท่ีนําไปใชประโยชน 

หนา   47 
. 



  ตัวชี้วัดท่ี 16.4 จํานวนกระบวนการท่ีมีการปรับปรุงการทํางาน โดยการลดตนทุนการทํางาน  
 ตัวชี้วัดท่ี 16.5 จํานวนกระบวนการท่ีมีการปรับปรุงการทํางาน โดยการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

กระบวนการปรับปรุงการทาํงาน คา 
เปาหมาย 
งป.63 

ผลลัพธ บรรลุ/ 
ไมบรรล ุ

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัต ิ งป.61 งป.62 งป.63 

จํานวนกระบวนการที่มีการ
ปรับปรุงการทาํงาน 
โดยการลดตนทุนการทํางาน 

≥ 3 
 

- 7 19  + หมวด 6 

จํานวนกระบวนการที่มีการ
ปรับปรุงการทาํงาน  
โดยการใชเทคโนโลยีดจิทิัล 

≥ 3 
 

- 30 41  + หมวด 6 

สรุป ผลลัพธจํานวนกระบวนการท่ีมีการปรับปรุงการทํางานโดยการลดตนทุนการทํางาน ใน งป.63 มีจํานวน 19 
กระบวนการ  สูงกวาคาเปาหมายท่ีกําหนด (≥ 3 กระบวนการ) และมีแนวโนมสูงข้ึน  สวนผลลัพธจํานวนกระบวนการท่ีมี
การปรับปรุงการทํางานโดยการใชเทคโนโลยีดิจิทัล  ใน งป.63 มีจํานวน 41 กระบวนการ สูงกวาคาเปาหมายท่ีกําหนด         
(≥ 3 กระบวนการ) และมีแนวโนมสูงข้ึนเชนกัน ดังภาพ 7.6-4 แสดงวา ยศ.ทร.และหนวยตาง ๆ ใหความสําคัญกับการ
ปรับปรุงระบบการทํางาน  ทําใหลดตนทุนประหยัดคาใชจายมากข้ึน และใชเทคโนโลยีดิจิทัลมาเอ้ือตอการปฏิบัติงาน   
ชวยใหการทํางานรวดเร็วและถูกตองมากยิ่งข้ึน 
ขอเสนอแนะ ใหหมวด 6 จัดทํารายละเอียดตามท่ีระบุไวในหมายเหตุใตตัวชี้วัดในแบบรายงาน  เพื่อยืนยันวาไดปฏิบัติจริง 

และใชเปนหลักฐานประกอบการรับการตรวจประเมิน พรอมท้ังปรับปรุงผลดําเนินงานใหเปนปจจุบัน และรายงานผลให
หมวด 7 ในโอกาสแรก 

1. ตัวชี้วัดท่ี 16.4 ใหระบุชื่อกระบวนการทํางาน ปรับปรุงกระบวนการทํางานจนสามารถลดตนทุนไดเทาไร  
คิดเปนรอยละเทาใดอยางไร  

2. ตัวชี้วัดท่ี 16.5 ใหระบุชื่อกระบวนการทํางาน นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชใหเกิดประโยชนอยางไร  
 

 

 

 ภาพ 7.6-4 จํานวนกระบวนการท่ีมีการปรับปรุงการทํางาน 

หนา   48 
. 



  ตัวชี้วัดท่ี 16.6 จํานวนวัตกรรมที่เกิดจากการปรับปรุงกระบวนการทํางาน 

นวัตกรรม คา 
เปาหมาย 
งป.63 

ผลลัพธ บรรลุ/ 
ไมบรรล ุ

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัต ิ งป.61 งป.62 งป.63 

จํานวนนวัตกรรมที่เกิดจากการ
ปรับปรุงกระบวนการ 

≥ 3 ชิ้น - 7 9  + 
 

หมวด 6 

สรุป   ผลลัพธจํานวนนวัตกรรมท่ีเกิดจากการปรับปรุงกระบวนการ  ใน งป.63 มีจํานวน 9 ชิ้น ซ่ึงสูงกวาคาเปาหมาย         
ท่ีกําหนด (≥ 3 ชิ้น) และมีแนวโนมสูงข้ึน ดังภาพ 7.6-5 แสดงวา ยศ.ทร.ยังคงสงเสริมการสรางนวัตกรรมไดสูงกวา
เปาหมาย  
ขอเสนอแนะ  ใหหมวด 6 จัดทํารายละเอียดตามท่ีระบุไวในหมายเหตุใตตัวชี้วัดในแบบรายงาน (ชื่อนวัตกรรม ชื่อ/
หนวยเจาของผลงาน ปรับปรงุกระบวนการทํางานอยางไร) เพ่ือยืนยันวาไดปฏิบัติจริง และใชเปนหลักฐานประกอบการ
รับการตรวจประเมิน พรอมท้ังปรับปรุงผลดําเนินงานใหเปนปจจุบัน และรายงานผลใหหมวด 7 ในโอกาสแรก 

 

 

 

 

  ตัวชี้วัดท่ี 16.7 จํานวนหนวยท่ีมีการปรับปรุงกระบวนการทํางาน  โดยการใชเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชใหเกิด
ประโยชน 

หนวยที่ปรับปรุงการทาํงาน คา 
เปาหมาย 
งป.63 

ผลลัพธ บรรลุ/ 
ไมบรรล ุ

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัต ิ งป.61 งป.62 งป.63 

จํานวนหนวยที่มีการปรับปรุง
กระบวนการทาํงาน โดยการใช
เทคโนโลยดีิจิทัล 

≥ 5 หนวย - 8 16  + หมวด 6 

ภาพ 7.6-5 จํานวนนวัตกรรมท่ีเกิดจากการปรับปรุงกระบวนการทํางาน 

หนา   49 
. 



สรุป  ผลลัพธจํานวนหนวยท่ีมีการปรับปรุงกระบวนการทํางานโดยการใชเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชใหเกิดประโยชน  ใน งป.63 
มีจํานวน 16 หนวย ซ่ึงสูงกวาคาเปาหมายท่ีกําหนด (≥ 5 หนวย) และมีแนวโนมสูงข้ึน ดังภาพ 7.6-6 แสดงวา ยศ.ทร.
ตระหนักถึงประโยชนของการนําเทคโนโลยดีิจิทัลมาใชใหเกิดประโยชนในหนวยงาน 

ขอเสนอแนะ  ใหหมวด 6 จัดทํารายละเอียดตามท่ีระบุไวในหมายเหตุใตตัวชี้วัดในแบบรายงาน (ชื่อหนวยท่ีมีการ
ปรับปรุงกระบวนการทํางาน  นําใชเทคโนโลยีดิจิทัลปรับปรุงอยางไร ผลการปรับปรุงเกิดประโยชนอยางไร) เพ่ือยืนยัน
วาไดปฏิบัติจริง และใชเปนหลักฐานประกอบการรับการตรวจประเมิน พรอมท้ังปรับปรุงผลดําเนินงานใหเปนปจจุบัน 
และรายงานผลใหหมวด 7 ในโอกาสแรก 

 

 

 

 

 (17) ตัวช้ีวัดดานการเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉิน 
  ตัวชี้วัดท่ี 17.1 จํานวนครั้งในการจัดอบรมหรือฝกซอมแผนบริหารความตอเนื่องในสภาวะวิกฤติ หรือแผน
เผชิญเหตุ    

การบรรเทาผลกระทบ 
ดานภัยพบิัติตาง ๆ 

คา 
เปาหมาย 

งป.63 

ผลลัพธ บรรลุ/ 
ไมบรรล ุ

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัต ิ

 งป.61 งป.62 งป.63 
จํานวนคร้ังในการจัดอบรมหรือ
ฝกซอมแผนบริหารความตอเนื่องใน
สภาวะวิกฤติ หรือแผนเผชิญเหตุ   

≥ 1 คร้ัง 0 0 0  - หมวด 6 

สรุป  ผลลัพธจํานวนครั้งในการจัดอบรมหรือฝกซอมแผนบริหารความตอเนื่องในสภาวะวิกฤติ หรือแผนเผชิญเหตุ      
ใน งป.63  ไมมีการฝกซอมหรือจัดอบรม ผลลัพธต่ํากวาคาเปาหมายท่ีกําหนด (≥ 1 ครั้ง) ซ่ึงถือวามีแนวโนมลดลง ดังภาพ 
7.6-7  
ขอเสนอแนะ  

1.  ใหหมวด 6 ประสานผูเก่ียวของจัดอบรมหรือฝกซอมแผนบริหารความตอเนื่องในสภาวะวิกฤติ หรือแผน
เผชิญเหตุ เปนประจําทุกป 

ภาพ 7.6-6 จํานวนหนวยท่ีมีการปรับปรุงกระบวนการทํางานโดยการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

หนา   50 
. 



2.  ใหหมวด 6 ประสานผูเก่ียวของจัดใหมีการทบทวนและปรับปรุงแผนบริหารความตอเนื่องในสภาวะวิกฤติ 
ใหทันสมัยสอดคลองกับสถานการณปจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

3.  คณะกรรมการบริหารความตอเนื่องในสภาวะวิกฤตของ ยศ.ทร. ควรจัดใหมีการทบทวนและปรับปรุงแผน
บริหารความตอเนื่องในสภาวะวิกฤติ ใหทันสมัยสอดคลองกับสถานการณปจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง และฝกซอมแผนฯ 
อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
 

 
 
 
 

  ตัวชี้วัดท่ี 17.2 จํานวนครั้งในการจัดอบรมหรือฝกซอมการชวยชีวิตแบบกูชีพ (CPR) 

การฝกซอม CPR คา 
เปาหมาย 

งป.63 

ผลลัพธ บรรลุ/ 
ไมบรรล ุ

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัต ิ งป.61 งป.62 งป.63 

จํานวนคร้ังในการจัดอบรมหรือ
ฝกซอมการชวยชีวิตแบบกูชีพ 
(CPR) 

≥ 1 คร้ัง - 1 0  - หมวด 6 

สรุป  ผลลัพธจํานวนครั้งในการจัดอบรมหรือฝกซอมการชวยชีวิตแบบกูชีพ (CPR) ใน งป.63 ไมมีขอมูลการฝกซอมหรือ
จัดอบรม ผลลัพธต่ํากวาคาเปาหมายท่ีกําหนด (≥ 1 ครั้ง) ซ่ึงถือวามีแนวโนมลดลง ดังภาพ 7.6-8  
ขอเสนอแนะ   

1. ใหหมวด 6 ประสานผูเก่ียวของ (นายทหารพยาบาล ยศ.ทร. หรือ กธก.ยศ.ทร.) ในการจัดอบรมหรือฝกซอม
การชวยชีวิตแบบกูชีพ (CPR) และขอขอมูลจากหนวยท่ีมีการฝกซอมการชวยชีวิตแบบกูชีพ (CPR) ภายในหนวยเอง 
โดยเฉพาะหนวยท่ีเปนสถานศึกษา 

2. นายทหารพยาบาล ยศ.ทร. หรือ กธก.ยศ.ทร. ควรจัดอบรมหรือฝกซอมการชวยชีวิตแบบกูชีพ (CPR) ใหกับ
กําลังพลของ ยศ.ทร. ในภาพรวม อยางนอยปละ 1 ครั้ง  
 

ภาพ 7.6-7 จํานวนคร้ังในการจัดอบรมหรือฝกซอมแผนบริหารความตอเนื่องในสภาวะวิกฤติหรือแผนเผชิญเหตุ   

หนา   51 
. 



 
 
 
 
 (18) ตัวชี้วัดดานการจัดการเครือขายอุปทาน 
 ตัวชี้วัดท่ี 18.1  จํานวนครั้งในการประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็นของผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และ   
ผูสงมอบปจจัย 

ประชุมรับฟงความคิดเห็น คา 
เปาหมาย 
งป.63 

ผลลัพธ บรรลุ/ 
ไมบรรล ุ

แนว 
โนม 

หนวย 
ปฏิบัต ิ งป.61 งป.62 งป.63 

จํานวนคร้ังในการประชุมเพื่อรับฟง
ความคิดเห็นของผูรับบริการ ผูมีสวนได
สวนเสีย และผูสงมอบปจจัย 

≥ 1 คร้ัง - - 0  - หมวด 3 

สรุป  ผลลัพธจํานวนครั้งในการประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็นของผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และผูสงมอบปจจัย   
ใน งป.63 ไมมีขอมูล เนื่องจากยังไมไดดําเนินการ ผลลัพธต่ํากวาคาเปาหมายท่ีกําหนด (≥ 1 ครั้ง) ซ่ึงถือวามีแนวโนมลดลง 
ดังภาพ 7.6-9  
ขอเสนอแนะ  ใหหมวด 3 จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยเชิญหนวยใน ยศ.ทร.ท่ีเปน
หนวยเจาของบริการหลัก และหนวยเก่ียวของท่ีเปนผูแทนกลุมผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และผูสงมอบปจจัย    
เพ่ือจะไดรับขอมูลตรงจุดจากผูเก่ียวของโดยตรง สําหรับนํามาพัฒนาและปรับปรุงแกไขกระบวนการทํางานของ ยศ.ทร. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 7.6-8 จํานวนคร้ังในการจัดอบรมหรือฝกซอมการชวยชีวิตแบบกูชีพ (CPR) 

หนา   52 
. 



สรุปผลในภาพรวม 
1.  ใน งป.63  ยศ.ทร.ไดมีการปรับปรุงตัวช้ีวัดท่ีสําคัญและคาเปาหมายในหมวด 7 จากเกณฑคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ พ.ศ.2558 เปน เกณฑในคูมือการประเมินสถานะของหนวยงานภาครัฐในการเปนระบบราชการ 4.0  โดยมีการ
ยกระดับคุณภาพของตัวช้ีวัดท่ีสําคัญใหสูงข้ึน เชน เปลี่ยนจากตัวชี้วัด “รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษา” เปน       
“รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในระดับดีข้ึนไป”  และ “คาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจ” เปน “รอยละของจํานวน
ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป” เปนตน นอกจากนี้ยังไดเพ่ิมตัวชี้วัดท่ีสะทอนประสิทธิผลของการ
บริการตามภารกิจหลักของ ยศ.ทร. คือ “รอยละของจํานวนผูรับบริการไดรับความรูดานประวัติศาสตรเพ่ิมข้ึน” 

2.  สําหรับตัวชี้วัดท่ีมีผลประเมินต่ํากวาคาเปาหมายท่ีกําหนด ควรใหหนวย/ผูท่ีรับผิดชอบ ควรหามาตรการแกไขและ
กํากับติดตามผลดําเนินงานอยางตอเนื่อง    

3.  ใหหนวย/ผูท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัด นําผลการวิเคราะหท่ีมีขอเสนอแนะ ไปพิจารณาปรับปรุงแกไขเพ่ือรวมกันพัฒนา 
ยศ.ทร. ใหเปนองคการท่ีมีความเปนเลิศในการบริหารจัดการภาครัฐ 

4. จากการประเมินตนเองของหมวด 7 พบวา ผลลัพธการดําเนินการใน งป.63 ตามเกณฑ PMQA พ.ศ.2562 บรรลุ
ตามคาเปาหมายท่ีกําหนด จํานวน 53 ตัวชี้วัด จากจํานวนตัวชี้วัดท้ังหมด 61 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 86.89 และมีแนวโนม
สูงข้ึน จํานวน 40 ตัวชี้วัด จากจํานวนตัวชี้วัดท้ังหมด 61 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 65.57 ตามรายละเอียด ดังนี้ 
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7.1 ผลลัพธดานประสทิธิผลและการบรรลุพันธกิจ   

(1) ตัวชี้วัดดานผลผลิตและการบริการตามพันธกิจหลักของสวนราชการ   

 ตัวชี้วัดที่ 1.1 รอยละของจํานวนผูสาํเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูใน
ระดับดีข้ึนไป (หลักสูตรผลิตกําลังพล นรจ.รร.ชุมพลฯ) 

 - 

 ตัวชี้วัดที่ 1.2 รอยละของจํานวนของจํานวนผูสําเร็จการฝกอบรมที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนอยูในระดับดีข้ึนไป (หลักสูตรพัฒนากําลังพลของ ทร.) 

 + 

 ตัวชี้วัดที่ 1.3 รอยละของจํานวนผูเขารับการอบรมศีลธรรมที่ตอบแบบสอบถามการนาํ 
หลักธรรมไปใชประโยชนในชวีิตประจําวนั 

 + 

 ตัวชี้วัดที่ 1.4  รอยละของจํานวนเคร่ืองชวยการศึกษาที่ตรงตามความตองการของผูใช  + 

 ตัวชี้วัดที่ 1.5 รอยละของจํานวนผูรับบริการดานการประวัติศาสตร/พิพิธภัณฑทหารเรือ 
ไดรับความรูเพิ่มข้ึน 

 + 

 ตัวชี้วัดที่ 1.6 จํานวนผลงานการศึกษาวิเคราะหยุทธศาสตรและสงครามทางเรือ  + 

 ตัวชี้วัดที่ 1.7 รอยละของจํานวนสถานศึกษาทีไ่ดรับการตรวจเยี่ยม มีผลการดาํเนินงาน 
ประกันคุณภาพการศึกษาเปนไปตามกฎกระทรวงฯ 

 + 

(2) ตัวชี้วัดดานการนํายทุธศาสตรไปปฏิบัต ิ   
 ตัวชี้วัดที่ 2.1 รอยละของจํานวนตัวชี้วัดที่สาํคัญในแผนปฏิบตัิราชการประจําปที่บรรล ุ  + 
 รวม 7.1 รวม 8 ตัวชี้วัด 8 7 
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7.2 ผลลัพธดานผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย   

(3) ตัวชี้วัดดานความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย   

 ตัวชี้วัดที่ 3.1 รอยละของจํานวนผูสาํเร็จการศึกษาที่มีผลประเมินความพึงพอใจจาก
หนวยรับบรรจุ ในระดบัมากข้ึนไป (หลักสูตร นรจ.รร.ชุมพลฯ) 

 + 

 ตัวชี้วัดที่ 3.2 รอยละของจํานวนผูสาํเร็จการฝกอบรมที่มีผลประเมินความพึงพอใจ 
จากหนวยตนสังกัดในระดบัมากข้ึนไป (หลักสูตรพัฒนากําลังพลของ ทร.) 

 - 

 ตัวชี้วัดที่ 3.3 รอยละของจํานวน นรจ.ที่ประเมนิความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียน 
การสอนในระดับมากข้ึนไป (หลกัสูตร นรจ.รร.ชุมพลฯ) 

 + 

 ตัวชี้วัดที่ 3.4 รอยละของจํานวนผูเขาการฝกอบรมที่มีผลประเมินความพึงพอใจที่มีตอ 
การจัดการเรียนการสอนในระดบัมากข้ึนไป (หลกัสูตรพฒันากําลังพลของ ทร.) 

 - 

 ตัวชี้วัดที่ 3.5 รอยละของจํานวนผูตอบแบบประเมินความพงึพอใจที่มีตอการสงกําลัง 
บํารุงสายเคร่ืองชวยการศึกษาในระดับมากข้ึนไป 

 - 

 ตัวชี้วัดที่ 3.6 รอยละของจํานวนผูตอบแบบประเมินความพงึพอใจที่มีตอการใหบริการ 
ในการจัดอบรมศีลธรรมในระดบัมากข้ึนไป 

 + 

 ตัวชี้วัดที่ 3.7 รอยละของจํานวนผูตอบแบบประเมินความพงึพอใจที่มีตอการบริการ 
ของพิพิธภัณฑทหารเรือในระดับมากข้ึนไป 

 - 

 ตัวชี้วัดที่ 3.8 รอยละของจํานวนผูตอบแบบประเมินความพงึพอใจที่มีตอการบริการ 
ของพิพิธภัณฑทหารเรือในระดับมากข้ึนไป 

 + 

 ตัวชี้วัดที่ 3.9 รอยละของจํานวนผูตอบแบบประเมินความพงึพอใจที่มีตอการใหบริการ 
ของกองประกันคุณภาพการศึกษา ในระดบัมากข้ึนไป 

 - 

(4) ตัวชี้วัดดานการใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมสีวนไดสวนเสีย    

 ตัวชี้วัดที่ 4.1 รอยละของจํานวนผูรับริการ/ผูมสีวนไดสวนเสียที่เขารวมกิจกรรมที่ 
สรางความรวมมือระหวางบุคลากรในองคกรกับหนวยงานภายนอก 

 - 

 ตัวชี้วัดที่ 4.2 รอยละของจํานวนนักศึกษา/นายทหารนักเรียนมติรประเทศที่เขารวม 
กิจกรรม ยศ.ทร. 

 + 

 ตัวชี้วัดที่ 4.3 รอยละของจํานวนขอรองเรียนที่มีการจัดการแลวเสร็จ  - 

 รวม 7.2 รวม 12 ตัวชี้วัด 11 5 

7.3 ผลลัพธดานการพัฒนาบุคลากร   

(5) ตัวชี้วัดดานขีดความสามารถและอัตรากําลังบุคลากร   

 ตัวชี้วัดที่ 5.1 รอยละของจํานวนกําลังพลทีไ่ดรับการบรรจุจาํแนกตามกลุมชัน้ยศ  - 

 ตัวชี้วัดที่ 5.2 รอยละของจํานวนกําลังพลทีไ่ดรับการบรรจุจาํแนกตามจาํพวกงาน 
(สายวทิยาการของ ยศ.ทร.) 

 + 
 

 ตัวชี้วัดที่ 5.3 รอยละของจํานวนกําลังพลชัน้ยศ น.อ.-น.อ.พิเศษ) ของ ยศ.ทร.ที่สอบ 
ภาษาอังกฤษผานเกณฑ (คะแนน PT ≥ 70 คะแนน) 

 + 

 ตัวชี้วัดที่ 5.4 จํานวนกิจกรรมทีม่ีกําลังพลของ ยศ.ทร.ที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ/
คณะทํางานหรือเขารวมกิจกรรมกับเครือขายภายนอกในระดับชาติ/นานาชาต ิ

 + 
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 ตัวชี้วัดที่ 5.5 รอยละของจํานวนบุคลากรที่เขารวมกิจกรรมจิตอาสา  + 

(6) ตัวชี้วัดดานบรรยากาศการทํางาน   

 ตัวชี้วัดที่ 6.1 รอยละของจํานวนคร้ังในการจัดกิจกรรม 5 ส.   + 

 ตัวชี้วัดที่ 6.2 รอยละของจํานวนผูทีไ่ดรับการสงเคราะห  - 

(7) ตัวชี้วัดดานการทําใหบุคลากรมีความผูกพัน   

 ตัวชี้วัดที่ 7.1 จํานวนผูขอยายออกนอกหนวย  + 

 ตัวชี้วัดที่ 7.2 จํานวนผูขอยายเขาหนวย  - 

(8) ตัวชี้วัดดานการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาผูนําของสวนราชการ   

 ตัวชี้วัดที่ 8.1 รอยละของจํานวนบุคลากรหลักที่ไดรับการพฒันาเพิ่มพูนความรูและ 
ประสบการณตรงตามหนาที ่

 + 

 ตัวชี้วัดที่ 8.2 รอยละของจํานวนกําลังพลของ ยศ.ทร.ที่สอบเลือ่นฐานะได  - 

 ตัวชี้วัดที่ 8.3 จํานวนผลงาน/บทความ/นวตักรรม/งานวิจยัของครู/อาจารย/นักวิจัย  + 

 รวม 7.3 รวม 12 ตัวชี้วัด 12 8 

7.4 ผลลัพธดานการนําองคการและการกํากับดูแล   

(9) ตัวชี้วัดดานการนําองคการ   

 ตัวชี้วัดที่ 9.1 รอยละของจํานวนวิธีการสื่อสารในการถายทอดวิสัยทัศนและคานิยม 
สูการปฏิบัติในลักษณะสองทิศทาง 

 + 

 ตัวชี้วัดที่ 9.2 รอยละของจํานวนกําลังพลที่รับรูวสิัยทัศน คานิยม และนโยบาย  + 

 *ตัวชี้วัดที่ 9.3 จํานวนรางวลัที่ไดรับการยกยองจากหนวยงานภายนอก  คงที่ 

 *ตัวชี้วัดที่ 9.4  รอยละของจํานวนหนวยที่จัดทํา Best practice  + 

 *ตัวชี้วัดที่ 9.5 จํานวนองคกร/หนวยงานที่เขารวมกิจกรรมและขอศึกษาดูงาน 
แลกเปลี่ยนการเรียนรู 

 
(งดจัด KM) 

- 

 *ตัวชี้วัดที่ 9.6 จํานวนองคกร/หนวยงานที่เขารวมกิจกรรมและขอศึกษาดูงาน 
แลกเปลี่ยนการเรียนรู 

 - 

 *ตัวชี้วัดที่ 9.7 จํานวนบุคลากรที่ไดรับรางวัล/ยกยองจากหนวยงานภายนอก  - 

(10) ตัวชี้วัดดานการกํากับดูแลองคการ   

 ตัวชี้วัดที่ 10.1 รอยละของจํานวนคร้ังในการรายงานผลการใชจาย งป.ในโครงการ 
ศึกษาอบรมของ ทร. 

 + 

 ตัวชี้วัดที่ 10.2 รอยละของจํานวนคร้ังในการประชุม นขต.ยศ.ทร.   + 

 ตัวชี้วัดที่ 10.3 รอยละของจํานวนคร้ังในการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย  
ผบ.ทร. 

 + 

(11) ตัวชี้วัดดานกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับ   

 ตัวชี้วัดที่ 11.1 รอยละของจํานวนกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมาย ที่มีการ 
ปฏิบัติอยางถูกตอง 

 + 
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(12) ตัวชี้วัดดานการประพฤติปฏิบัติตามหลักนิตธิรรม ความโปรงใส และจริยธรรม     

 ตัวชี้วัดที่ 12.1 รอยละของจํานวนกําลังพลท่ีไมถูกรองเรียนวาทุจริต  - 

(13) ตัวชี้วัดดานสงัคมและชุมชน   

 ตัวชี้วัดที่ 13.1 จํานวนกิจกรรมที่สนบัสนนุชุมชนและสงัคม  + 

 รวม 7.4 รวม 13 ตัวชี้วัด 10 8 

7.5 ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน และการเติบโต   

(14) ตัวชี้วัดดานผลการดําเนินการดานงบประมาณ และการเงนิ   

 ตัวชี้วัดที่ 14.1 รอยละของจํานวนเงินทีเ่บกิจายงบประมาณ  + 

(15) ตัวชี้วัดดานการเติบโต   

 ตัวชี้วัดที่ 15.1 ความสาํเร็จ (ความกาวหนา) ของการจัดตั้งศูนยสมุททานุภาพ   + 

 ตัวชี้วัดที่ 15.2 ความสาํเร็จ (ความกาวหนา) ของการสรางพิพธิภัณฑทหารเรือ  ยกเลิกเปลี่ยน ผูรับผิดชอบ 

*(19) การบรรลุตัวชีว้ัดรวม* 

 *ตัวชี้วัดที่ 19.1 รอยละของจํานวนหนวยงานภายนอกที่ใหความรวมมือในการจัด
ประชุมวชิาการ 

 
(งดจัด) 

- 

 *ตัวชี้วัดที่ 19.2 รอยละของจํานวนสถานศึกษาภายนอกที่ใหความรวมมือในการจัด 
กิจกรรมแนะแนวการศึกษา 

 + 

*(20) ตัววัดผลกระทบจากการดําเนินการที่มตีอสังคม   

 *ตัวชี้วัดที่ 20.1 จํานวนกิจกรรมที่ลดผลกระทบทางสงัคม  + 

*(21) ตัววัดผลกระทบจากการดําเนินการที่มตีอสิ่งแวดลอม   

 *ตัวชี้วัดที่ 21.1 จํานวนคร้ังในการจัดกิจกรรมที่ลดผลกระทบทางสิ่งแวดลอม  + 

 รวม 7.5 รวม 6 ตัวชี้วัด 5 5 

7.6 ผลลัพธดานประสทิธิผลของกระบวนการและการจัดการเครือขายอุปทาน   

(16) ตัวชี้วัดดานประสิทธผิลและประสทิธภิาพของกระบวนการ   

 ตัวชี้วัดที่ 16.1 รอยละของจํานวนตัวชี้วดัในกระบวนการหลักทีด่ําเนินการบรรลุ
ความสําเร็จ 

 + 

 ตัวชี้วัดที่ 16.2 รอยละของจํานวนตัวชี้วดัในกระบวนการสนับสนุนที่ดาํเนินการบรรล ุ
ความสําเร็จ 

  

 ตัวชี้วัดที่ 16.3 รอยละของจํานวนผลงาน/นวตักรรม/สิ่งประดษิฐ/สื่อการสอน/
บทความ/งานวิจัย ทีน่ําไปใชเกิดประโยชนตอการจัดการเรียนการสอน หรือการ 
เผยแพรขอมูลวิทยาการทหารเรือ 

 + 

 ตัวชี้วัดที่ 16.4 จํานวนกระบวนการที่มีการปรับปรุงการทํางาน โดยการลดตนทุน
คาใชจาย 

 + 

 ตัวชี้วัดที่ 16.5 จํานวนกระบวนการที่มีการปรับปรุงการทํางาน โดยการใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

 + 
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มิติ ลําดับตัวชี้วัด บรรลุคา
เปาหมาย 

แนวโนม
ผลลัพธ 

 ตัวชี้วัดที่ 16.6 จํานวนวัตกรรมที่เกิดจากการปรับปรุงกระบวนการทํางาน  + 

 ตัวชี้วัดที่ 16.7 จํานวนหนวยที่มกีารปรับปรุงกระบวนการทาํงาน โดยการใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใชใหเกิดประโยชน 

 + 

(17) ตัวชี้วัดดานการเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉิน   

 ตัวชี้วัดที่ 17.1 จํานวนคร้ังในการจัดอบรมหรือฝกซอมแผนบริหารความตอเนื่องใน 
สภาวะวิกฤต 

 - 

 ตัวชี้วัดที่ 17.2 จํานวนคร้ังในการจัดอบรมหรือฝกซอมการชวยชวีิตแบบกูชีพ (CPR)  - 

(18) ตัวชี้วัดดานการจัดการเครือขายอุปทาน 

 ตัวชี้วัดที่ 18.1 จํานวนคร้ังในการประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นของผูรับบริการ ผูมีสวน
ไดสวนเสีย และผูสงมอบปจจัย 

 - 

 มิติที ่7.6 รวม 10 ตัวชี้วัด 7 7 

 
รวมทั้งหมดทุกมิติ จํานวน 61 ตัวชี้วัด 53  

 บรรลตุามคาเปาหมาย คิดเปนรอยละ 86.89  

 แนวโนมสูงขึ้น (40) คิดเปนรอยละ  65.57 

 แนวโนมลดลง (20) คิดเปนรอยละ  32.79 

 คงที่ (1) คิดเปนรอยละ  1.64 

 

 

 

 
ตรวจถูกตอง 

       น.อ.หญิง  

                       (ชมภู   พัฒนพงษ) 
        นปก.ฯ และเลขานุการคณะทํางานยอยหมวด 7ฯ 
                             2  มี.ค.64 
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