
ผนวก 

ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64

(ขอมูล งป.61- งป.63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64)

(ขอมูล ณ 31 พ.ค.64)

(ราง) รายงานผลการประเมินตนเอง

รายละเอียดผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญใน

หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ ของ ยศ.ทร.

ตามเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2562



หนา 7.1/1

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ มีหนาที่อํานวยการ ประสานงาน แนะนํา กํากับการ และดําเนินการเกี่ยวกับการฝกศึกษา การสงเสริม ความรูทั่วไป การสงกําลัง

ซอมบํารุง และบริการพัสดุประเภทเครื่องชวยการศึกษาและตํารา การอนุศาสนาจารย งานประวัติศาสตร และพิพิธภัณฑทหาร การศึกษาวิเคราะห จัดทําและ

ประเมินยุทธศาสตร และกําหนดหลักนิยมของกองทัพเรือ ตลอดจนใหการฝกและศึกษาวิชาการทหารเรือและวิทยาการที่เกี่ยวของของสถานศึกษาในบังคับบัญชา

และสถานศึกษาในกํากับ โดยมีเจากรมยุทธศึกษาทหารเรือ  เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

ทั้งนี้กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ไดวิเคราะหการบริการตามพันธกิจของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ แบงออกเปน 7 ดาน ประกอบดวย 1) การบริการดาน

การผลิตกําลังพล 2) การบริการดานการพัฒนากําลังพล  3) การบริการดานการสงกําลังบํารุงสายเครื่องชวยการศึกษา  4) การบริการดานการอนุศาสนาจารย  

5) การบริการดานการประวัติศาสตร  6) การบริการดานการศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับยุทธศาสตรและการสงครามทางเรือ รวมทั้งการจัดทําบทความทางวิชาการ

และการประชุมแสดงความคิดเห็นทางวิชาการ และ 7) การประกันคุณภาพการศึกษา  

ดังนั้น ขอกําหนดที่สําคัญที่จะทําใหผลผลิตและการบริการหลักของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ บรรลุตามพันธกิจไดนั้น คือ คุณภาพของผลผลิตและ

ความพรอมของการใหบริการหลักทั้งหมดของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ  รวมทั้งไดพิจารณาผลลัพธดานผลผลิตของนักเรียนจาทหารเรือที่สําเร็จการศึกษา

จาก รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. กับคูเทียบนักเรียนจาอากาศที่สําเร็จการศึกษาจาก รร.จอ.ยศ.ทอ. โดยมีผลลัพธที่สําคัญตามตารางและกราฟที่แสดง ดังนี้

ผนวก 

7.1

ตามเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2562

ผลลัพธดานประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ (เชื่อมโยงหลักกับหมวด OP : กศษ.ฯ)

รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64)



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64) หนา 7.1/2

ที่ คา ผลลัพธการดําเนินการ แนว

เปา งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 โนม

หมาย ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ +/-
งป.64

(1)* ตัวชี้วัดดานผลผลิตและการบริการตามพันธกิจหลักของสวนราชการ (มว.OP : กศษ.ฯ)

หนวยปฏิบัติ : วทร.ฯ, รร.สธ.ทร.ฯ, รร.ชต.ฯ, รร.พจ.ฯ, รร.ชุมพลฯ, ศภษ.ฯ, ศยร.ฯ, กอศ.ฯ, กบศ.ฯ,กปศ.ฯ, กปภ.ฯ

1.1 รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูใน ≥ 40

(1) ระดับดีขึ้นไป ตอจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด

(หลักสูตรผลิตกําลังพล นรจ.รร.ชุมพลฯ) 431 431 100 439 438 99.77 435 428 98.39 443 441 99.55 +

คูเทียบ : นรจ.รร.จอ.ยศ.ทอ. 397 300 75.57 382 359 93.98 404 375 92.82 456 435 95.39

1.2 รอยละของจํานวนผูสําเร็จการฝกอบรมที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูใน ≥ 40 1,808 535 29.59 2,144 780 36.38 1,658 1,199 72.32 723 623 86.17 +

(2) ระดับดีขึ้นไป ตอจํานวนผูสําเร็จการฝกอบรมทั้งหมด

(หลักสูตรพัฒนากําลังพลของ ทร.)

-หลักสูตร วทร. 89 89 100 144 140 97.22 142 142 100 141 135 95.74

-หลักสูตร สธ.ทร. 122 55 45.08 124 63 50.81 127 54 42.52 #DIV/0! รอผล

-หลักสูตร อส. 52 52 100 68 67 98.53 63 59 93.65 60 60 100

-หลักสูตร นว. 30 23 76.67 30 28 93.33 30 28 93.33 30 26 86.67

-หลักสูตร กล. ไมเปด 25 25 100 ไมเปด #DIV/0! รอผล

-หลักสูตร ทป. 42 28 66.67 47 45 95.74 42 41 97.62 35 33 94.29 รอผล

-หลักสูตร พวช. 24 13 54.17 23 23 100 ไมเปด ไมเปด

-หลักสูตร พจน. 480 25 5.21 518 69 13.32 378 363 96.03 393 305 77.61

-หลักสูตร นพจ. 855 136 15.91 1,039 194 18.67 821 457 55.66 #DIV/0! รอผล

-หลักสูตร กห.พลเรือน ต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร 114 114 100 126 126 100 55 55 100 64 64 100

ตัวชี้วัด



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64) หนา 7.1/3

ที่ คา ผลลัพธการดําเนินการ แนว

เปา งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 โนม

หมาย ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ +/-

งป.64

1.3 รอยละของจํานวนผูเขารับการอบรมศีลธรรมที่ตอบแบบสอบถามการนําหลัก ≥ 70 400 376 94 480 420 87.50 200 180 90 200 183 91.50 +

ธรรมไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน ตอจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด

1.4 รอยละของจํานวนเครื่องชวยการศึกษาที่ตรงตามความตองการของผูใช ≥ 60 17 15 88.24 40 32 80 -
ตอจํานวนเครื่องชวยการศึกษาที่จัดหาทั้งหมด 

1.5 รอยละของจํานวนผูรับบริการดานการประวัติศาสตร/พิพิธภัณฑทหารเรือ ≥ 80 103 100 97.09 76 74 97.37 +

(3)  ไดรับความรูเพิ่มขึ้น ตอจํานวนผูรับบริการทั้งหมด (1 ต.ค.63-17 พ.ค.64)

1.6 จํานวนผลงานการศึกษาวิเคราะหยุทธศาสตรและสงครามทางเรือ ≥ 5 10 เรื่อง 9 เรื่อง 16 เรื่อง 7 เรื่อง -

(4) หมายเหตุ ใหระบุชื่อผลงาน ชื่อเจาของผลงาน วดป.และสถานที่ที่นําเสนอผลงาน

งป.64 มีจํานวน 7 เรื่อง

1. บทความ "การสรางสันติภาพของจิ๋นซีฮองเต บนแนวคิดสันติภาพของมาเคียววิลลี่" ของ น.ท.นาวาศักดิ์ เอิ้อทวีสัมพันธ นักศึกษาวิเคราะหยุทธศาสตร กศย.ศยร.ฯ  

ตีพิมพในวารสารนาวิกาธิปตยสาร ฉบับที่ 101 (ต.ค.63-ม.ีค.64)

2. บทความ "อิทธิพลจากการฟนฟูศิลปวิทยาการตอการเกิดสันติภาพและความมั่นคงของเสรีนิยมคลาสสิค" ของ น.อ.หัสไชยญ มังคั่ง รอง ผอ.กวสธ.ฝวก.ฯ  

ตีพิมพในวารสารนาวิกาธิปตยสาร ฉบับที่ 101 (ต.ค.63-ม.ีค.64)

3. บทความ "สันติภาพที่ถาวรบนการสรางระบบถวงดุลอํานาจระหวางรัฐ" ของ น.อ.หัสไชยญ มังคั่ง รอง ผอ.กวสธ.ฝวก.ฯ  ตีพิมพในวารสารนาวิกาธิปตยสาร ฉบับที่ 101  (ต.ค.63-ม.ีค.64)

4. บทความ "เหตุประการหนึ่งแหงสันติภาพถาวร ตามหลักคิดของอิมมานูเอลคานต : การวิเคราะหองคการระหวางประเทศผานมุมมองเสรีนิยมเชิงสถาบัน" ของ น.ท.ทวีศิลป คงประเสริฐ 

อจ.กวสท.ฝวก.ฯ ตีพิมพในวารสารนาวิกาธิปตยสาร ฉบับที่ 101  (ต.ค.63-ม.ีค.64)

5. บทความ "การใชการศึกษาเปนเครื่องมือในการสรางสันติภาพบนโลกที่หลากหลาย ตามแนวคิดทฤษฎีสรรสรางนิยม" ของ น.อ.รณยุทธ  ขวัญมงคล รอง ผอ.กปค.วทร.ฯ  

ตีพิมพในวารสารนาวิกาธิปตยสาร ฉบับที่ 101 (ต.ค.63-ม.ีค.64)

6. บทความ "มรดกทางความคิดของเจาจักรวรรดิตอการสรางสันติภาพโลกปจจุบัน" ของ น.อ.หัสไชยญ มังคั่ง รอง ผอ.กวสธ.ฝวก.ฯ  ตีพิมพในวารสารนาวิกาธิปตยสาร ฉบับที่ 101  (ต.ค.63-ม.ีค.64)

7. บทความ "สันติภาพและความมั่นคงของโลกหลัง Covid-19" ของ น.อ.ดุสิต ยมจินดา ร อง ผอ.กศร.ศยร.ฯ  ตีพิมพในวารสารนาวิกาธิปตยสาร ฉบับที่ 101  (ต.ค.63-ม.ีค.64)

ตัวชี้วัด



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64) หนา 7.1/4

ที่ คา ผลลัพธการดําเนินการ แนว

เปา งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 โนม

หมาย ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ +/-

งป.64

1.7 รอยละของจํานวนสถานศึกษาที่ไดรับการตรวจเยี่ยม มีผลการดําเนินงาน ≥ 85 งดตรวจเยี่ยม 9 9 100 9 9 100 7 7 100 +

ประกันคุณภาพการศึกษาเปนไปตามกฎกระทรวง และมีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ตอจํานวนสถานศึกษาที่ไดรับการตรวจเยี่ยมทั้งหมด

ตัวชี้วัดดานการนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติ* (หมวด 2 : ศยร.ฯ)

2.1 รอยละของจํานวนตัวชี้วัดที่สําคัญในแผนปฏิบัติราชการประจําปที่บรรลุ ≥ 80 5 5 100 5 5 100 6 6 100 6 5 83.33 -

(5) ตอจํานวนตัวชี้วัดที่สําคัญในแผนปฏิบัติราชการประจําปทั้งหมด

หมายเหต ุใหระบุชื่อตัวชี้วัดที่สําคัญในแผนฯ คาเปาหมาย และผลลัพธที่ได
งป.64 มีจํานวน 6 ตัวชี้วัด บรรลุ

1. รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษา/ฝกอบรม ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดีขึ้นไป 
2. รอยละของจํานวนผูเขารับการศึกษา ที่มีผลประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับดีขึ้นไป 
3. รอยละของจํานวนครู/อาจารย/นักวิจัย ที่ไดรับการพัฒนา 
4. รอยละของจํานวนกําลังพลที่ไมถูกรองเรียนวาทุจริต 
5. รอยละจํานวนงบประมาณที่เบิกจาย 
6. รอยละของจํานวนผลงาน/นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ/สื่อการสอออน/บทความ/งานวิจัย ที่นําไปใชประโยชน 

2.2 จํานวนชองทางในการถายทอดแผนปฏิบัติราชการประจําป ไปยังบุคลากร ≥ 2 4 ชองทาง +

และหนวยที่เกี่ยวของ
หมายเหต ุใหระบุชองทางในการถายทอดแผนฯ

งป.64 มีจํานวน 4 ชองทาง
1. ประชุม นขต.ยศ.ทร.

2. หนังสือเวียน

3. เว็บไซต ยศ.ทร.

4. ไลนกลุมผูบริหาร

2

ตัวชี้วัด



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64)

กราฟแสดงผลลัพธตัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที่ 7.1 ผลลัพธดานประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ หนา 7.1/5

(1) ตัวชี้วัดดานผลผลิตและการบริการตามพันธกิจหลัก

1.1 รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดีขึ้นไป

(หลักสูตรผลิตกําลังพลของ ทร. : นรจ.รร.ชุมพลฯ)

ป 61 ป 62 ป 63 ป 64

รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนอยูในระดับดีขึ้นไป 100.00 99.77 98.39 99.55

รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนอยูในระดับดีขึ้นไป ป 61 ป 62 ป 63 ป 64

นรจ.รร.ชุมพลฯ 100.00 99.77 98.39 99.55
นจอ.รร.จอ.ฯ 75.57 93.98 92.82 95.39
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นรจ.รร.ชุมพลฯ

1.1 รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลการเรียนอยูในระดับดีขึ้นไป
(หลักสูตรผลิตกําลังพลของ ทร. : นรจ.รร.ชุมพลฯ)
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ปการศึกษา

1.1 รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลการเรียนอยูในระดับดีขึ้นไป
(คูเทียบ นรจ.รร.ชุมพลฯ กับ นจอ.รร.จอ.ยศ.ทอ.)

นรจ.รร.ชุมพลฯ นจอ.รร.จอ.ฯ
เปาหมาย ≥ รอยละ 40

เปาหมาย ≥ รอยละ 40



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64)

กราฟแสดงผลลัพธตัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที่ 7.1 ผลลัพธดานประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ หนา 7.1/6

(1) ตัวชี้วัดดานผลผลิตและการบริการตามพันธกิจหลัก

1.2 รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดีขึ้นไป

(หลักสูตรพัฒนากําลังพลของ ทร.)

รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนอยูในระดับดีขึ้นไป งป.61 งป.62 งป.63 งป.64

-หลักสูตร วทร. 100 97.222 100 95.74

-หลักสูตร สธ.ทร. 45.082 50.806 42.52 #####

-หลักสูตร อส. 100 98.529 93.65 100.00

-หลักสูตร นว. 76.667 93.333 93.33 86.67

-หลักสูตร กล. 0 100 0 #####

-หลักสูตร ทป. 66.667 95.745 97.62 94.29

-หลักสูตร พวช. 54.167 100 0 0.00

-หลักสูตร พจน. 5.2083 13.32 96.03 77.61

-หลักสูตร นพจ. 15.906 18.672 55.66 #####

-หลักสูตร กห.พลเรือน ต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร 100 100 100 100.00

รวม 29.591 36.381 72.32 86.170
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หลักสูตรพัฒนากําลังพลของ ทร.

1.2 รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลการเรียนอยูในระดับดีข้ึนไป
(หลักสูตรพัฒนากําลังพลของ ทร.)

งป.61

งป.62

งป.63

งป.64

เปาหมาย ≥ รอยละ 40



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64)

กราฟแสดงผลลัพธตัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที่ 7.1 ผลลัพธดานประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ หนา 7.1/7

(1) ตัวชี้วัดดานผลผลิตและการบริการตามพันธกิจหลัก

1.3 รอยละของจํานวนผูเขารับการอบรมศีลธรรมที่ตอบแบบสอบถามการนําหลักธรรมไปใชประโยชน

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64

1.3 รอยละของจํานวนผูเขารับการอบรมศีลธรรมที่ตอบแบบสอบถามการนําหลักธรรมไป94 87.5 90 91.50
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1.3 รอยละของจํานวนผูเขารับการอบรมศีลธรรมท่ีตอบแบบสอบถามการนําหลกัธรรมไปใชประโยชน

เปาหมาย ≥ รอยละ 70



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64)

กราฟแสดงผลลัพธตัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที่ 7.1 ผลลัพธดานประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ หนา 7.1/8

(1) ตัวชี้วัดดานผลผลิตและการบริการตามพันธกิจหลัก

1.4 รอยละของจํานวนเครื่องชวยการศึกษาที่ตรงตามความตองการของผูใช 

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64

1.4 รอยละของจํานวนเครื่องชวยการศึกษาที่ตรงตามความตองการของผูใช 0 0 88.24 80.00

เปาหมาย ≥ รอยละ 60
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1.4 รอยละของจํานวนเคร่ืองชวยการศึกษาท่ีตรงตามความตองการของผูใช 

เปาหมาย ≥ รอยละ 60



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64)

กราฟแสดงผลลัพธตัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที่ 7.1 ผลลัพธดานประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ หนา 7.1/9

(1) ตัวชี้วัดดานผลผลิตและการบริการตามพันธกิจหลัก

1.5 รอยละของจํานวนผูรับบริการดานการประวัติศาสตร/พิพิธภัณฑทหารเรือไดรับความรูเพิ่มขึ้น

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64

1.5 รอยละของจํานวนผูรับบริการดานการประวัติศาสตร/พิพิธภัณฑทหารเรือไดรับความ0 0 97.09 97.37
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1.5 รอยละของจํานวนผูรับบริการดานการประวัติศาสตร/พิพิธภัณฑทหารเรือไดรับความรูเพ่ิมขึ้น

เปาหมาย ≥ รอยละ 80



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64)

กราฟแสดงผลลัพธตัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที่ 7.1 ผลลัพธดานประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ หนา 7.1/10

(1) ตัวชี้วัดดานผลผลิตและการบริการตามพันธกิจหลัก

1.6 จํานวนผลงานการศึกษาวิเคราะหยุทธศาสตรและสงครามทางเรือ

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64

1.6 จํานวนผลงานการศึกษาวิเคราะหยุทธศาสตรและสงครามทางเรือ 10 9 16 7

เปาหมาย ≥ 5 เร่ือง

0

2

4

6

8

10

12

14

16

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64

10
9

16

7

จํา
นว

นผ
ลง

าน

ปงบประมาณ

1.6 จํานวนผลงานการศึกษาวิเคราะหยุทธศาสตรและสงครามทางเรือ

เปาหมาย ≥ 5 เร่ือง



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64)

กราฟแสดงผลลัพธตัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที่ 7.1 ผลลัพธดานประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ หนา 7.1/11

(1) ตัวชี้วัดดานผลผลิตและการบริการตามพันธกิจหลัก

1.7 รอยละของจํานวนสถานศึกษาที่ไดรับการตรวจเยี่ยม มีผลการดําเนินงานไดคุณภาพตามกฎกระทรวง

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64

1.7 รอยละของจํานวนสถานศึกษามีผลการดําเนินงานไดคุณภาพตามกฎกระทรวง0 100 100 100
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1.7 รอยละของจํานวนสถานศึกษามีผลการดําเนินงานไดคุณภาพตามกฎกระทรวง

เปาหมาย ≥ รอยละ 85



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64) หนา 7.1/12

กราฟแสดงผลลัพธตัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที่ 7.1 ผลลัพธดานประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ

(2) ตัวชี้วัดดานการนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติ

2.1 รอยละของจํานวนตัวชี้วัดที่สําคัญในแผนปฏิบัติราชการประจําปที่บรรลุ 

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64

2.1 รอยละของจํานวนตัวชี้วัดที่สําคัญในแผนปฏิบัติราชการประจําปที่บรรลุ 100 100 100 83.33
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2.1 รอยละของจํานวนตัวช้ีวัดท่ีสําคัญในแผนปฏิบัติราชการประจําปท่ีบรรลุ 

เปาหมาย ≥ รอยละ 80



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64)

หนา 7.1/13

กราฟแสดงผลลัพธตัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที่ 7.1 ผลลัพธดานประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ

(2) ตัวชี้วัดดานการนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติ

2.2 จํานวนชองทางในการถายทอดแผนปฏิบัติราชการประจําปฯ

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64

2.2 จํานวนชองทางในการถายทอดแผนปฏิบัติราชการประจําป ไปยังบุคลากร 4.00
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2.2 จํานวนชองทางในการถายทอดแผนปฏิบัติราชการประจําปฯ

เปาหมาย ≥ 2 ชองทาง



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64)

หมายเหตุ  ขอมูลอางอิง หนา 7.1/14

รายละเอียดประกอบตัวชี้วัดที่ 1.6 จํานวนผลงานการศึกษาวิเคราะหยุทธศาสตรและสงครามทางเรือ

งป.63

รายละเอียดประกอบตัวชี้วัดที่ 2.1 รอยละของจํานวนตัวชี้วัดที่สําคัญในแผนปฏิบัติราชการประจําปที่บรรลุ

งป.63 จํานวน 6 ตัวชี้วัด

1 รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษา/ฝกอบรม ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดีขึ้นไป 
2 รอยละของจํานวนผูเขารับการศึกษา ที่มีผลประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับดีขึ้นไป 
3 รอยละของจํานวนครู/อาจารย/นักวิจัย ที่ไดรับการพัฒนา 
4 รอยละของจํานวนกําลังพลที่ไมถูกรองเรียนวาทุจริต 
5 รอยละจํานวนงบประมาณที่เบิกจาย 
6 รอยละของจํานวนผลงาน/นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ/สื่อการสอออน/บทความ/งานวิจัย ที่นําไปใชประโยชน 



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64) หนา 7.2/1

ผลลัพธดานผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย (เชื่อมโยงหลักกับหมวด 3 : ฝวก.ฯ)

เปนการวัดผลดานการใหความสําคัญกับผูรับการบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย จากการบริการสวนราชการในดานตางๆ ไดแก ความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ

ความผูกพัน การเติบโตของโครงการที่มุงเนนประโยชนแกกลุมผูรับบริการ การสรางสัมพันธและความรวมมือ

ที่ คา ผลลัพธการดําเนินการ แนว

เปา งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 โนม

หมาย ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ +/-
งป.64

3 ตัวชี้วัดดานความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ( มว.3 : ฝวก.ฯ)

หนวยปฏิบัติ : ฝวก.ฯ, วทร.ฯ, รร.สธ.ทร.ฯ, รร.ชต.ฯ รร.พจ.ฯ, รร.ชุมพลฯ, ศภษ.ฯ, ศยร.ฯ, กปศ.ฯ, กบศ.ฯ, กอศ.ฯ, กปภ.ฯ

3.1 รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลประเมินความพึงพอใจจาก ≥ 70 385 350 90.91 431 390 90.49 439 439 100 435 434 99.77 -

(1) หนวยรับบรรจุ ในระดับมากขึ้นไป ตอจํานวนผูสําเร็จการศึกษา

ที่ไดรับการประเมินทั้งหมด (หลักสูตร นรจ.รร.ชุมพลฯ)

3.2 รอยละของจํานวนผูสําเร็จการฝกอบรมที่มีผลประเมินความพึงพอใจ ≥ 70 918 897 97.71 1,601 1,569 98.00 700 683 97.63 393 389 98.98 +

(1) จากหนวยตนสังกัดในระดับมากขึ้นไป ตอจํานวนผูสําเร็จการฝกอบรม

ที่ไดรับการประเมินทั้งหมด (หลักสูตรพัฒนากําลังพลของ ทร.)

-หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ ปรับปรุงระบบ 27 27 100 33 32.4 98.18 #DIV/0! รอผล

-หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ ปรับปรุงระบบ ปรับปรุงระบบ 22 20 90.91 43 42 97.67

-หลักสูตรนายทหารอาวุโส ปรับปรุงระบบ 26 26 100 36 35 97.22 #DIV/0! รอผล

-หลักสูตรพรรคนาวิน ปรับปรุงระบบ 28 28 100 28 27 96.43 #DIV/0! รอผล

-หลักสูตรพรรคกลิน ไมเปด 24 23 95.83 ไมเปด #DIV/0! รอผล

-หลักสูตรพรรคทั่วไป ปรับปรุงระบบ 24 23 95.83 23 21 91.30 #DIV/0! รอผล

-หลักสูตรพรรคเพิ่มวิชา ปรับปรุงระบบ 23 23 100 ไมเปด #DIV/0! รอผล

7.2

ตัวชี้วัด



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64) หนา 7.2/2

ที่ คา ผลลัพธการดําเนินการ แนว

เปา งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 โนม

หมาย ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ +/-
งป.64

-หลักสูตรพันจานักเรียน 409 403 98.53 473 466 98.52 261 257 98.47 298 295 98.99

-หลักสูตรนักเรียนพันจา 383 370 96.61 840 817 97.26 242 236 97.52 #DIV/0! รอผล

-หลักสูตรขาราชการกลาโหมพลเรือนต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร 114 114 100 126 126 100 55 55 100 52 52 100

-หลักสูตรตาง ๆ ของศูนยภาษา (พมา) 12 10 83.33 10 10 100 ไมเปด ไมเปด

3.3 รอยละของจํานวน นรจ.ที่ประเมินความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียน ≥ 70 982 982 100 986 986 100 995 995 100 958 958 100 +

(2) การสอนในระดับมากขึ้นไปตอจํานวน นรจ. ที่ประเมินทั้งหมด

(หลักสูตร นรจ.รร.ชุมพลฯ)

3.4 รอยละของจํานวนผูเขาการฝกอบรมที่มีผลประเมินความพึงพอใจที่มีตอ ≥ 70 1,634 1,579 96.63 2,035 1,937 95.18 991 927 93.54 593 562 94.77 +

(2) การจัดการเรียนการสอนในระดับมากขึ้นไป ตอจํานวนผูเขารับการฝก

อบรมที่ไดรับการประเมินทั้งหมด (หลักสูตรพัฒนากําลังพลของ ทร.)

-หลักสูตร วทร. 25 23 92.00 54 49 90.74 95 80 84.21 #DIV/0! รอผล

-หลักสูตร สธ.ทร. 39 33 84.62 91 83 91.21 59 55 93.22 #DIV/0! รอผล

-หลักสูตร อส. ไมมีคนประเมิน ไมมีคนประเมิน 27 25 92.59 55 47 85.45

-หลักสูตร นว. 30 24 80.00 30 26 86.67 28 25 89.29 25 23 92.00 รอผล

-หลักสูตร กล. ไมเปด 25 21 84.00 ไมเปด #DIV/0! รอผล

-หลักสูตร ทป. 42 34 80.95 47 40 85.11 37 24 64.86 35 23 65.71 รอผล

-หลักสูตร พวช. 24 20 83.33 23 20 86.96 ไมเปด ไมเปด

ตัวชี้วัด



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64) หนา 7.2/3

ที่ คา ผลลัพธการดําเนินการ แนว

เปา งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 โนม
หมาย ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ +/-
งป.64

-หลักสูตร พจน. 480 467 97.29 517 501 96.91 307 299 97.39 387 378 97.67

-หลักสูตร นพจ. 855 839 98.13 1021 973 95.30 315 296 93.97 #DIV/0! รอผล

-หลักสูตร กห.พลเรือน ต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร 114 114 100 126 126 100 55 55 100 64 64 100

-หลักสูตรภาษาของ ศภษ.ฯ 25 25 100 101 98 97.03 68 68 100 27 27 100

(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร) 11 11 100 11 11 100 14 14 100 11 11 100

(ภาษาอังกฤษเตรียมเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย ตปท.) ไมเปด 4 4 100 4 4 100

(การอานและเขียนภาษาอังกฤษ) ไมเปด 6 6 100 4 4 100

(ภาษาพมา) 14 14 100 12 12 100 ไมเปด ไมเปด

(ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอมกอนเดินทาง) 6 5 83.33 6 6 100 #DIV/0! รอผล

(ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุมและนําเสนอผลงาน) 4 4 100 ไมเปด ไมเปด

(ภาษาอังกฤษทั่วไป) 5 4 80 4 4 100 ไมเปด

(ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน) 6 6 100 6 6 100 ไมเปด

(ภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลียน) 3 3 100 ไมเปด 8 8 100

(ภาษาอังกฤษสําหรับขาราชการ ทร.ทั่วไป) 20 19 95 22 22 100 #DIV/0! รอผล

(ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมการฝก CART) 13 13 100 ไมเปด #DIV/0! รอผล

(ภาษาอังกฤษสําหรับผูบริหาร) 7 7 100 ไมเปด ไมเปด

(ภาษาจีนระดับตน) 14 14 100 6 6 100 ไมเปด

3.5 รอยละของจํานวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอการสงกําลัง ≥ 70 58 58 100 60 60 100 423 320 75.65 152 130 85.53 +

(3) บํารุงสายเครื่องชวยการศึกษาในระดับมากขึ้นไป ตอจํานวนผูที่ประเมิน

ทั้งหมด

ตัวชี้วัด



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64) หนา 7.2/4

ที่ คา ผลลัพธการดําเนินการ แนว

เปา งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 โนม

หมาย ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ +/-
งป.64

3.6 รอยละของจํานวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการ ≥ 70 400 376 94.00 480 420 87.50 200 180 90.00 200 182 91.00 +

(3) ในการจัดอบรมศีลธรรมในระดับมากขึ้นไป ตอจํานวนผูที่ประเมินทั้งหมด

3.7 รอยละของจํานวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอการบริการ ≥ 70 66 65 98.48 104 103 99.04 137 131 95.62 76 72 94.74 -

(3) ของพิพิธภัณฑทหารเรือในระดับมากขึ้นไป ตอจํานวนผูที่ประเมินทั้งหมด

3.8 รอยละของจํานวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอการศึกษา ≥ 70 7 7 100 9 9 100 10 10 100 13 13 100 +

(3) วิเคราะหยุทธศาสตรฯในระดับมากขึ้นไป ตอจํานวนผูที่ประเมินทั้งหมด

3.9 รอยละของจํานวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการ ≥ 70 66 65 98.48 104 103 99.04 117 112 95.73 92 90 97.83 +

(3) ของกองประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับมากขึ้นไป ตอจํานวนผูที่

ประเมินทั้งหมด

ตัวชี้วัด



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64) หนา 7.2/5

ที่ คา ผลลัพธการดําเนินการ แนว

เปา งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 โนม

หมาย ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ +/-
งป.64

4 ตัวชี้วัดดานการใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย (มว.3 : ฝวก.ฯ)

หนวยปฏิบัติ : กศษ.ฯ, กธก, ทุกหนวย, มว.3

4.1 จํานวนครั้งในการใหความรูและการวิเคราะหทบทวนกลุมผูรับบริการ ≥ 1 2 ครั้ง +

และผูมีสวนไดสวนเสีย (มว.3)

4.2 รอยละของจํานวนขอรองเรียนที่มีการจัดการแลวเสร็จ ตอจํานวน ≥ 70 1 1 100 4 3 75 2 2 100 +

ขอรองเรียนทั้งหมดที่อยูในอํานาจของ ยศ.ทร. (กธก.ฯ)
4.3 รอยละของจํานวนขอรองเรียนที่มีการจัดการเกี่ยวกับการคัดเลือกเขาเปน นรจ. ≥ 50 0 #DIV/0! +

ตอจํานวนขอรองเรียนทั้งหมดเกี่ยวกับการคัดเลือกเขาเปน นรจ. (กศษ.ฯ) (ไมมีขอรองเรียน)

4.4 รอยละของจํานวนหนวยใน ยศ.ทร. ที่นําขอเสนอแนะนํามาปรับปรุงแกไข ≥ 50 1 1 100 14 14 100 +

ตอจํานวนหนวยทั้งหมดใน ยศ.ทร.ที่ไดรับขอเสนอแนะใหปรับปรุงแกไข

(มว.3 รวบรวมจากทุกหนวย)
หมายเหตุ  ใหระบุชื่อหนวยที่ปรับปรุง ขอเสนอแนะเรื่องใด ผลปรับปรุงเปนอยางไร

งป.64  มี 3+11=14 หนวย   ศภษ.+กอศ.+กปภ.+รร.ชต.+ศยร.+วทร.+รร.สธ.+รร.ชุมพล+กหส.+กปศ.+กบศ.

1. กธก.ฯ ไมมีขอมูลการปรับปรุง

2. กศษ.ฯ ปรับปรุงแกไขระเบียบ ทร.วาดวยการศึกษาของ ทร. พ.ศ.2530

3. กบ.ฯ ไมมีขอมูลการปรับปรุง

4. กง.ฯ ไมมีขอมูลการปรับปรุง

5. ฝวก.ฯ ปรับปรุงประมวลหลักสูตรเสนาธิการทหาร โดยนําขอมูลจากจากการวิจารณหลักสูตรและประมวลการศึกษาหลักสูตร สธ.ทร. พ.ศ.2562

ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย มาปรับปรุงหลักสูตร อยูระหวางเสนอขขอนุมัติ และจะเริ่มใชใน ปการศึกษา 2565

ตัวชี้วัด
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6. วทร.ฯ มีขอเสนอแนะ 3 ขอ

    1) ปรับปรุงอุปกรณเครื่องชวยการศึกษาในหองเรียน หองสัมมนา โดยนํามาจากการวิจารณหลักสูตร วทร. รุนที่ 52

    2) พัฒนาแนวทางการสงเสริมกระตุน และจูงใจผูเรียน ใหศึกษาแบบ Active Learning ไดอยางเต็มขีดความสามารถและบรรลุผลสําเร็จ โดยนํามาจาก 

       AAR การบริหารหลักสูตรป งป.63 โดยผูบริหารศึกษาทําการโคชชิ่ง (Coaching) และเปน Facilitator กระตุนใหเกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเนื่อง 

       ควบคูกับการสงเสริมให นศ.มีสวนรวม ตอความสําเร็จในกิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ อาทิ การรวมอภิปรายเปนคณะกับผูเชี่ยวชาญ (Panel Discussion)

    3) ปรับปรุงอินเตอรเน็ตวามเร็วสูง โดยนําขอเสนอแนะจากอาจารยและ DS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน การสืบคนขอมูล และการสงตอขอมูลไดเร็วและเสถียรยิ่งขึ้น

       โดยติดตั้งจุดกระจายสัญญาณ Wi-Fi ของ TOT เพิ่มเติมในหองเรียน และ บก.ฯ ผานโครงการขยายสัญญาณของ สสท.ทร. ไปยังพื่นที่ตาง ๆ ของ ทร.

7. รร.สธ.ทร.ฯ ปรับปรุงหองเรียน นทน.สธ.ทร.สองภาษา และหองพักผอนหลักสูตร อส. โดยนําขอเสนอแนะจากการวิจารณหลักสูตรและประมวลการศึกษา พ.ศ.2562

8. รร.ชต.ฯ ปรับปรุงการจัดปฐมนิเทศ โดยนําขอเสนอแนะจากโดยนําขอมูลจากจากการวิจารณหลักสูตร นทน.หลักสูตร นว.รุนที่ 71 และหลักสูตร ทป.รุนที่ 44

9. รร.พจ.ฯ ปรับปรุงอินเตอรเน็ตความเร็วสูงทั้งสองพื้นที่ โดยนําขอเสนอแนะของ นพจ.งป.64 มาแกไข

10. รร.ชุมพลฯ มีขอเสนอแนะ 10 ขอ

     1) ปรับปรุงเพิ่มชองทางการติดตอและประสานงานกับผูสําเร็จการศึกษาหรือศิษยเกา นรจ.ใหหลากหลายขึ้น ขอเสนอแนะของ สมศ. โดยจัดทําเพจของหนวยสําหรับประชาสัมพันธกิจกรรม 

         และใชเปนชองทางติดตอสื่อสาร

     2) ปรับปรุงการจัดอบรมเสริมใหครูมีวิธีการสอนที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อรองรับนโยบาย thailand 4.0 ขอเสนอแนะของ สมศ. โดยจัดอบรมการสรางสื่อการสอนและการใชงานระบบ

        Smart Learning 

     3) ปรับปรุงเพิ่มทักษะการใชภาษาอังกฤษใหกับผูเรียนดวยกิจกรรมหลากหลาย ขอเสนอแนะของ สมศ. โดยจัดกิจกรรม Scrabble กิจกรรมแขงขันทดสอบคําศัพทเนนกิจกรรมรวมกับครูตางชาติ 

     4) ปรับปรุง สื่อการสอนที่ใชในหองเรียนที่มีการเคลื่อนไหวเสมือนจริงใหมากขึ้น ขอเสนอแนะของ สมศ. โดยนับสนุนเครื่องมือและวัสดุอุปกรณจริงตามพรรคเหลา เพื่อให นรจ.ไดทดลอง

        ถอดประกอบโครงสรางและแกไขปญหาจากวัสดุอุปกรณนั้น ๆ โดยตรง

     5) ปรับปรุงการจัดทํารายงานผลการดําเนินการงานตามแผนการสอนในแตละวิชาเพื่อการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน ขอเสนอแนะของ สมศ. โดยกําหนดใหมีการจัดสงบันทึกหลังการสอน

        ในทุกรายวิชา

     6) ปรับปรุงการนําผลการประเมินการสอนที่นักเรียนประเมินครูในแตละรายวิชามาวิเคราะหปรับปรุงแผนการสอนอยางตอเนื่อง ขอเสนอแนะของ สมศ. 

        โดยหลังการประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาแลว จะนําผลการประเมินของรายวิชาที่ไดคะแนนต่ํากวาคาเฉลี่ย แจงตอครูผูสอนรายวิชาเพื่อใหนําไปปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพ

     7) ปรับปรุงพัฒนาหองสมุดใหมีความเปนทันสมัยและมีชีวิต (Living library) มีการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับที่รวดเร็ว ขอเสนอแนะของ สมศ.

        โดยศึกษาดูงานสถานศึกษาตาง ๆ เพื่อนํามาพัฒนาและอยูระหวางจัดทําโปรแกรม ยืม-คืน

     8) ปรับปรุงการตอยอดการสรางสังคมแหงการเรียนรูผานการฝกอบรม ที่ดําเนินการตามมาตรฐานที่สําคัญในการนําไปใช เพื่อการประกอบอาชีพหลากหลายครบถวนทุกมิติ

         ขอเสนอแนะของ สมศ. โดยจัดการเรียนการสอนผานระบบ Smart Learning เพื่อให นรจ.สามารถทบทวนความรูไดทุกที่ทุกเวลา
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     9) ปรับปรุงการสงเสริมสนับสนุนในความรูความสามารถของครูผูสอนอยางเต็มกําลังในการสรางสังคมแหงการเรียนรูที่ทันสมัยเปนปจจุบัน ขอเสนอแนะของ สมศ .

         โดยจัดอบรมใหครูจัดทํา Social Plat Form และระบบ Smart Learning

   10) ปรับปรุงทบทวนและวิเคราะหขอมูลวิธีการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 63 

         ขอเสนอแนะของ ยศ.ทร. (โดย กปภ.ฯ) โดยมีการปรับกิจกรรม/โครงการใหสอดคลองและครอบคุมกับตัวชี้วัดและตรงประเด็น

11. ศยร.ฯ ปรับปรุงโปรแกรมเครื่องฝกจําลองยุทธ NWS รุนใหม โดยนําขอเสนอแนะมาจาก นทน.หลักสูตร นว. ปการศึกษา 2564

12. ศภษ.ฯ ปรับปรุงการเพิ่มพูนความรูภาษาอังกฤษผานสื่อสารสนเทศ  โดยนําขอเสนอแนะของ ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย มาปรับปรุง

13. กบศ.ฯ ปรับปรุง ระเบียบกองบริการการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ วาดวยการปฏิบัติเกี่ยวกับอัคคีภัย พ .ศ.2564 ชวยทําใหการฝกซอมไดสะดวกและรวดเร็วขึ้น

โดยนําขอเสนอแนะจากการประชุม นขต.ยศ.ทร.  ที่ใหทุกหนวยฝกซอมดับเพลิง  

14. กปภ.ฯ มีขอเสนอแนะ 4 ขอ คือ

    1) ปรับปรุงกรอบมาตรฐานคุณภาพการศึกษาสําหรับสถานศึกษาตามแนวทางรับราชการ (สวนการศึกษาที่หนึ่ง) พ.ศ.2561 และอนุมัติเรียบรอยแลว เปน พ.ศ.2564  : มาจากขอเสนอแนะ

        ของ รอง จก.ยศ.ทร. (สายงานการศึกษา)

    2) เสนอ ยศ.ทร. แจงให กศษ.บก.ยศ.ทร. เปนเจาภาพจัดอบรมพัฒนาครูผูสอนในภาพรวมทุกป ซึ่ง ยศ.ทร.ไดสั่งการให กศษ.ฯ รับไปดําเนินการ : มาจากขอเสนอแนะของ

        แตละสถานศึกษาที่ไปตรวจเยี่ยม และขอเสนอแนะจากผลการจัดสัมมนา   

    3) เสนอ ยศ.ทร. แจงให กศษ.บก.ยศ.ทร. เปนดําเนินการเสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร นรจ. นดย.และ นชร. ในคราวเดียวกัน ใหคณะกรรมการการอาชีวศึกษารับรองหลักสูตร

       ใหมีคุณวุฒิเทียบเทา ปว.ส/ปว.ช ซึ่ง ยศ.ทร.ไดสั่งการให กศษ.ฯ รับไปดําเนินการ : มาจากขอเสนอแนะของแตละสถานศึกษาที่ไปตรวจเยี่ยม และขอเสนอแนะจากผลการจัดสัมมนา

    4) ทบทวนปรับปรุงมาตรฐานวิชาชีพของ นรจ. นดย. และ นชร. พ.ศ.2556 อยูระหวางดําเนินการ  : มาจากขอเสนอแนะของ รอง จก.ยศ.ทร. (สายงานการศึกษา)

15. กปศ.ฯ มีขอเสนอแนะ 2 ขอ คือ

     1) สรางความเขาใจแกกําลังพลของ กปศ.ฯ ในการใหบริการ ไมควรแสดงความคิดเห็นหรือวิจารณเกี่ยวกับการเมือง มาจากขอเสนอแนะของ รอง เสธ .ยศ.ทร.

     2) จัดทําโครงการปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑทหารเรือ จว .สมุทรปราการ (อยูระหวางเสนอขอ งป.) มาจากขอเสนอแนะของ รอง เสธ.ยศ.ทร.

16. กอศ.ฯ ปรับปรุงการกําหนดหัวขออบรมศีลธรรมใหนาสนใจยิ่งขึ้น โดยนําขอเสนอแนะจากกําลังพลของ นขต.ทร.ที่เขารับการอบรมศีลธรรม

17. สน.รนภ.ฯ ไมมีขอมูลการปรับปรุง

18. กหส.ฯ ปรับยายฐานขอมูลโปรแกรม Mil-lib จาก สสท.ทร. มาติดตั้งที่หองกรรมวิธีขอมูล กบศ.ยศ.ทร. ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ยศ.ทร.

19. กอง สน.ฯ ไมมีขอมูลการปรับปรุง
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ที่ คา ผลลัพธการดําเนินการ แนว

เปา งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 โนม

หมาย ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ +/-
งป.64

4.5 จํานวนเครือขายที่ใหความรวมมือสนับสนุนการแนะแนวการศึกษา ≥ 3 5 เครือขาย +

คัดเลือกเขาเปน นรจ. (กศษ.ฯ)
หมายเหต ุ ใหระบุชื่อเครือขายที่ใหความรวมมือ

1. สน.พื้นที่เขตมัธยมศึกษา

2. โรงเรียนรัฐบาล

3. โรงเรียนเอกชน

4. สน.สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

5. หนวยขึ้นตรงใน ทร.

ตัวชี้วัด
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กราฟแสดงผลลัพธตัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที่ 7.2 ผลลัพธดานผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย หนา 7.2/9

(3) ตัวชี้วัดดานความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

3.1 รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลประเมินความพึงพอใจจากหนวยรับบรรจุ

(หลักสูตรผลิตกําลังพลของ ทร. : นรจ.รร.ชุมพลฯ)

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64

3.1 รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลประเมินความพึงพอใจจากหนวยรับ 90.91 90.49 100.00 99.77
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หลักสูตร นรจ.รร.ชุมพลฯ

3.1 รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลประเมินความพึงพอใจจากหนวยรับบรรจุ (หลักสูตร นรจ.)

เปาหมาย ≥ รอยละ 70



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64)

กราฟแสดงผลลัพธตัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที่ 7.2 ผลลัพธดานผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย หนา 7.2/10

(3) ตัวชี้วัดดานความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

3.2 รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลประเมินความพึงพอใจจากหนวยตนสังกัด

(หลักสูตรพัฒนากําลังพลของ ทร.)

3.2 รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลประเมินความพึงพอใจจากหนวยตนงป.61 งป.62 งป.63 งป.64

-หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ 92.00 90.74 98.18 #DIV/0!

-หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ 84.62 91.21 90.91 97.67

-หลักสูตรนายทหารอาวุโส 0.00 0.00 97.22 #DIV/0!

-หลักสูตรพรรคนาวิน 80.00 86.67 96.43 #DIV/0!

-หลักสูตรพรรคกลิน 0.00 84.00 0.00 #DIV/0!

-หลักสูตรพรรคทั่วไป 80.95 85.11 91.30 #DIV/0!

-หลักสูตรพรรคเพิ่มวิชา 83.33 86.96 0.00 #DIV/0!

-หลักสูตรพันจานักเรียน 97.29 96.91 98.47 97.67

-หลักสูตรนักเรียนพันจา 98.13 95.30 97.52 #DIV/0!

-หลักสูตรขาราชการกลาโหมพลเรือนต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร 100.00 100.00 100.00 100.00

-หลักสูตรตาง ๆ ของศูนยภาษา 100.00 97.03 0.00 100.00

รวมทุกหลักสูตร 97.71 98.00 97.63 98.98
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หลักสูตรพัฒนากําลังพลของ ทร.

3.2 รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลประเมินความพึงพอใจจากหนวยตนสังกดั (หลักสูตรพัฒนากําลังพล ทร.)

งป.61

งป.62

งป.63

งป.64

เปาหมาย ≥ รอยละ 70



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64)

กราฟแสดงผลลัพธตัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที่ 7.2 ผลลัพธดานผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย หนา 7.2/11

(3) ตัวชี้วัดดานความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

3.3 รอยละของจํานวน นรจ.ที่ประเมินความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนการสอนในระดับมากขึ้นไป

(หลักสูตรผลิตกําลังพลของ ทร. : นรจ.รร.ชุมพลฯ)

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64

3.3 รอยละของจํานวน นรจ.ที่ประเมินความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนการสอน

้
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หลักสูตร นรจ.รร.ชุมพลฯ

3.3 รอยละของจํานวน นรจ.ท่ีประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนในระดับมากข้ึนไป

เปาหมาย ≥ รอยละ 70



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64)

กราฟแสดงผลลัพธตัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที่ 7.2 ผลลัพธดานผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย หนา 7.2/12

(3) ตัวชี้วัดดานความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

3.4 รอยละของจํานวนผูเขารับการฝกอบรมที่ประเมินความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนการสอนในระดับมากขึ้นไป

(หลักสูตรพัฒนากําลังพลของ ทร.)

3.4 รอยละของจํานวนผูเขารับการฝกอบรมที่ประเมินความพึงพอใจที่มีตอการจัดกงป.61 งป.62 งป.63 งป.64

-หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ 92.00 90.74 84.21 #DIV/0!

-หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ 84.62 91.21 93.22 #DIV/0!

-หลักสูตรนายทหารอาวุโส 0.00 0.00 92.59 85.45

-หลักสูตรพรรคนาวิน 80.00 86.67 89.29 92.00

-หลักสูตรพรรคกลิน 0.00 84.00 0.00 #DIV/0!

-หลักสูตรพรรคทั่วไป 80.95 85.11 64.86 65.71

-หลักสูตรพรรคเพิ่มวิชา 83.33 86.96 0.00 0.00

-หลักสูตรพันจานักเรียน 97.29 96.91 97.39 97.67

-หลักสูตรนักเรียนพันจา 98.13 95.30 93.97 #DIV/0!

-หลักสูตรขาราชการกลาโหมพลเรือนต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร 100.00 100.00 100.00 100.00

-หลักสูตรตาง ๆ ของศูนยภาษา 100.00 97.03 100.00 100.00

รวมทุกหลักสูตร 96.63 95.18 93.54 94.77
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หลักสูตรพัฒนากําลังพลของ ทร.

3.4 รอยละของจํานวนผูเขารับการฝกอบรมท่ีประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนในระดับมากข้ึนไป

งป.61

งป.62

งป.63

งป.64

เปาหมาย ≥ รอยละ 70



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64)

กราฟแสดงผลลัพธตัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที่ 7.2 ผลลัพธดานผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย หนา 7.2/13

(3) ตัวชี้วัดดานความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

3.5 รอยละของจํานวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอการสงกําลังบํารุงสายเครื่องชวยการศึกษาในระดับมากขึ้นไป

3.6 รอยละของจํานวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการอบรมศีลธรรมในระดับมากขึ้นไป

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64

3.5 รอยละของจํานวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอการสงกําลังบํารุงสาย 100 100 75.65 85.53

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64

3.6 รอยละของจํานวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการอบรม

้
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3.5 รอยละของจํานวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอ
การสงกําลังบํารุงสายเครื่องชวยการศึกษาในระดับมากข้ึนไป

เปาหมาย ≥ รอยละ 70

เปาหมาย ≥ รอยละ 70
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3.6 รอยละของจํานวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการ
ใหบริการอบรมศีลธรรมในระดับมากข้ึนไป

เปาหมาย ≥ รอยละ 70



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64)

กราฟแสดงผลลัพธตัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที่ 7.2 ผลลัพธดานผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย หนา 7.2/14

(3) ตัวชี้วัดดานความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

3.7 รอยละของจํานวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอการบริการของพิพิธภัณฑทหารเรือในระดับมากขึ้นไป

3.8 รอยละของจํานวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอการศึกษาวิเคราะหยุทธศาสตรในระดับมากขึ้นไป

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64

3.7 รอยละของจํานวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอการบริการของ

้

98.48 99.04 95.62 94.74

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64

3.8 รอยละของจํานวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอการศึกษาวิเคราะห

้
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3.8 รอยละของจํานวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการศึกษา
วิเคราะหยุทธศาสตรในระดับมากขึ้นไป

เปาหมาย ≥ รอยละ 70

เปาหมาย ≥ รอยละ 70
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3.7 รอยละของจํานวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการบริการ
ของพิพิธภัณฑทหารเรือในระดับมากข้ึนไป

เปาหมาย ≥ รอยละ 70



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64)

กราฟแสดงผลลัพธตัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที่ 7.2 ผลลัพธดานผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย หนา 7.2/15

(3) ตัวชี้วัดดานความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

3.9 รอยละของจํานวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอการบริการของกองประกันคุณภาพการศึกษาในระดับมากขึ้นไป

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64

3.9 รอยละของจํานวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอการบริการของกอง 98.48 99.04 95.73 97.83
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3.9 รอยละของจํานวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการบริการของ
กองประกันคุณภาพการศึกษาในระดับมากข้ึนไป

เปาหมาย ≥ รอยละ 70



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64)

กราฟแสดงผลลัพธตัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที่ 7.2 ผลลัพธดานผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย หนา 7.2/16

(4) ตัวชี้วัดดานการใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

4.1 จํานวนครั้งในการใหความรูและการวิเคราะหทบทวนกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

4.1 จํานวนครั้งในการใหความรูและการวิเคราะหทบทวนกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย งป.61 งป.62 งป.63 งป.64

จํานวนครั้งในการใหความรูและการวิเคราะหทบทวนกลุมผูรับบริการ 2
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4.1 จํานวนครั้งในการใหความรูและการวิเคราะหทบทวนกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

เปาหมาย ≥ 1 คร้ัง



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64)

กราฟแสดงผลลัพธตัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที่ 7.2 ผลลัพธดานผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย หนา 7.2/17

(4) ตัวชี้วัดดานการใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

4.2 รอยละของจํานวนขอรองเรียนที่มีการจัดการแลวเสร็จ

4.3 รอยละของจํานวนขอรองเรียนที่มีการจัดการเกี่ยวกับการคัดเลือกเขาเปน นรจ.

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64

4.2 รอยละของจํานวนขอรองเรียนที่มีการจัดการแลวเสร็จ 0.00 100.00 75.00 100.00

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64
4.3 รอยละของจํานวนขอรองเรียนที่มีการจัดการเกี่ยวกับการคัดเลือกเขาเปน นรจ. 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
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4.2 รอยละของจํานวนขอรองเรียนท่ีมีการจัดการแลวเสร็จ

เปาหมาย ≥ รอยละ 70
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4.3 รอยละของจํานวนขอรองเรียนท่ีมีการจัดการเกี่ยวกับการคัดเลือกเขาเปน 
นรจ.

เปาหมาย ≥ รอยละ 50



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64)

กราฟแสดงผลลัพธตัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที่ 7.2 ผลลัพธดานผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย หนา 7.2/18

(4) ตัวชี้วัดดานการใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

4.4 รอยละของจํานวนหนวยใน ยศ.ทร. ที่นําขอเสนอแนะนํามาปรับปรุงแกไข

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64

4.4 รอยละของจํานวนหนวยที่นําขอเสนอแนะนํามาปรับปรุงแกไข 0.00 0.00 100.00 100.00
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4.4 รอยละของจํานวนหนวยท่ีนําขอเสนอแนะนํามาปรับปรุงแกไข

เปาหมาย ≥ รอยละ 50



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64)

กราฟแสดงผลลัพธตัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที่ 7.2 ผลลัพธดานผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย หนา 7.2/19

(4) ตัวชี้วัดดานการใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

4.5 จํานวนเครือขายที่ใหความรวมมือสนับสนุนการแนะแนวการศึกษาเขาเปน นรจ.

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64
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4.5 จํานวนเครือขายท่ีใหความรวมมือสนับสนุนการแนะแนวการศึกษาเขาเปน นรจ.

เปาหมาย ≥ 3 เครือขาย



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64)

หนา 7.2/20

หมายเหตุ  ขอมูลอางอิง

รายละเอียดประกอบตัวชี้วัดที่ 4.1 จํานวนครั้งในการใหความรูและวิเคราะหทบทวนกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

งป.63 -

รายละเอียดประกอบตัวชี้วัดที่ 4.4 รอยละของจํานวนหนวยใน ยศ.ทร. ที่นําขอเสนอแนะนํามาปรับปรุงแกไข

งป.63 จํานวน 1 หนวย

1 รร.พจ.ฯ ปรับปรุงแอรหองเรียนรวม โดยนําขอเสนอแนะของ พจน.งป.63 มาแกไข

และปรับปรุงการรับประทานอาหารในหวงโควิด-19 จากการนั่งกลุม เปนบุฟเฟตและเวนระยะหางจากโตะละ 8 นาย เหลือ 4 นาย ทั้งสองพื้นที่ โดยนําขอเสนอแนะของ นพจ.งป.64 มาแกไข

รายละเอียดประกอบตัวชี้วัดที่ 4.5 จํานวนเครือขายที่ใหความรวมมือสนับสนุนการแนะแนวการศึกษา

งป.63 -



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64) หนา 7.3/1

การบรรลุผลลัพธตามตัวชี้วัดดานการพัฒนาบุคลากร (เชื่อมโยงหลักกับหมวด 5  : กธก.ฯ)

เปนการวัดความสําเร็จของการดําเนินการดานการบริหารบุคคล การพัฒนา และการสรางการมีสวนรวมของบุคลากรของสวนราชการ เพื่อใหมีสมรรถนะสูง

ที่ คา ผลลัพธการดําเนินการ แนว

เปา งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 โนม

หมาย ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ +/-
งป.64

5 ตัวชี้วัดดานขีดความสามารถและอัตรากําลังบุคลากร (มว.5 : กธก.ฯ)

หนวยปฏิบัติ : กธก.ฯ, ทุกหนวย, นกร.ฯ, รร.ชุมพลฯ

5.1 รอยละของจํานวนกําลังพลที่ไดรับการบรรจุจําแนกตามกลุมชั้นยศ ≥ 60 6,258 3,278 52.38 3,222 3,938 122.22 1,548 1,831 118.28 1,491 1,665 111.67 -

ตอจํานวนอัตรากําลังพลทั้งหมด (กธก.ฯ)

พล.ร.ท. 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100

พล.ร.ต. 7 7 100 7 7 100 7 7 100 7 7 100

น.อ.พิเศษ 36 36 100 35 37 105.71 35 37 105.71 35 39 111.43

น.อ. 91 74 81.32 77 75 97.40 63 79 125.40 70 76 108.57

น.ท. 134 112 83.58 111 126 113.51 103 125 121.36 104 107 102.88

น.ต. 163 101 61.96 132 70 53.03 104 67 64.42 98 61 62.24

ร.ต.-ร.อ. 361 295 81.72 230 216 93.91 180 150 83.33 177 216 122.03

พ.จ.อ.พิเศษ 507 406 80.08 282 267 94.68 20 16 80.00 24 22 91.67

พ.จ.อ. 885 320 36.16 353 233 66.01 243 245 100.82 243 235 96.71

จ.ต.-จ.อ. 385 40 10.39 154 863 560.39 219 239 109.13 219 219 100.00

ลูกจาง/พนักงานราชการ 559 247 44.19 229 74 32.31 419 188 44.87 229 72 31.44

พลทหาร 3,129 1,639 52.38 1,611 1,969 122.22 154 677 439.61 284 610 214.79

7.3

ตัวชี้วัด



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64) หนา 7.3/2

ที่ คา ผลลัพธการดําเนินการ แนว

เปา งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 โนม

หมาย ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ +/-
งป.64

5.2 รอยละของจํานวนกําลังพลที่ไดรับการบรรจุจําแนกตามจําพวกงาน ≥ 60 82 82 100 82 82 100 82 87 106.10 161 174 108.07 +

(สายวิทยาการของ ยศ.ทร.) ตอจํานวนอัตรากําลังพลสายวิทยาการของ 

 ของ ยศ.ทร. ทั้งหมด (กธก.ฯ)
น.อ.พิเศษ 3 1 33.33 3 1 33.33 3 2 66.67 6 23 383.33

น.อ. 9 21 233.33 9 22 244.44 9 25 277.78 14 37 264.29

น.ท. 21 29 138.10 21 27 128.57 21 26 123.81 40 57 142.50

น.ต. 35 8 22.86 35 8 22.86 35 6 17.14 63 14 22.22

ร.ต. - ร.อ. 14 23 164.29 14 24 171.43 14 28 200.00 38 43 113.16

5.3 รอยละของจํานวนกําลังพลของ ยศ.ทร. (น.สัญญาบัตร) ที่สอบภาษา ≥ 50 751 660 87.88 +

อังกฤษผานเกณฑ CEFR ตามนโยบายของ ผบ.ทร. ตอจํานวนกําลังพล

ของ ยศ.ทร. (น.สัญญาบัตร) ที่เขาสอบทั้งหมด  (กธก.ฯ)

5.4 รอยละของจํานวนกําลังพลของ ยศ.ทร. (น.ประทวน) ที่สอบภาษา ≥ 50 375 375 100 +

อังกฤษผานเกณฑ CEFR ตามนโยบายของ ผบ.ทร. ตอจํานวนกําลังพล

ของ ยศ.ทร. (น.ประทวน) ที่เขาสอบทั้งหมด  (กธก.ฯ)

ตัวชี้วัด



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64) หนา 7.3/3

ที่ คา ผลลัพธการดําเนินการ แนว

เปา งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 โนม

หมาย ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ +/-
งป.64

5.5 จํานวนกิจกรรมที่มีกําลังพลของ ยศ.ทร.ที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ/ ≥ 3 3 กิจกรรม 4 กิจกรรม 8 กิจกรรม 17 กิจกรรม +

(4) หรือเขารวมกิจกรรมกับเครือขายภายนอกในระดับชาติ/นานาชาติ

(ทุกหนวย)

-จํานวนกิจกรรมที่มีบุคลากรของ ฝวก.ฯ เขารวมกิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม 1 กิจกรรม 2 กิจกรรม

-จํานวนกิจกรรมที่มีบุคลากรของ ศยร.ฯ เขารวมกิจกรรม 3 กิจกรรม 3 กิจกรรม 2 กิจกรรม 5 กิจกรรม

-จํานวนกิจกรรมที่มีบุคลากรของ วทร.ฯ เขารวมกิจกรรม 6 กิจกรรม

-จํานวนกิจกรรมที่มีบุคลากรของ รร.ชุมพลฯ เขารวมกิจกรรม กิจกรรม 1 กิจกรรม 5 กิจกรรม 3 กิจกรรม

-จํานวนกิจกรรมที่มีบุคลากรของหนวยอื่นๆ ใน ยศ.ทร. เขารวมกิจกรรม 1 กิจกรรม

หมายเหต ุใหระบุชื่อกิจกรรม ชื่อบุคลากร วดป.และสถานที่ที่เขารวมกิจกรรม
งป.64 รวม 7+10 = 17 กิจกรรม   สน.1+ รร.ชุมพล3+วทร.6

ฝวก.ฯ มี 2 กิจกรรม

1. น.อ.ยุทธนา อักษรศรี   รอง หน.ฝวก.ฯ เปนกรรมการสมาคมกีฬาแขงเรือใบแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ณ  26 พ.ค.63

2. กรรมการและอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ  ณ 9 ส.ค.61

หน.ฝวก.ฯ, รอง ผบ.รร.สธ.ทร.ฯ, รอง หน.ฝวก.ฯ, รอง เศธ.ยศ.ทร.ฯ, ผอ.กศษ.ฯ ผอ.กวมศ.ฝวก.ฯ, รอง ผอ.กวสธ.ฝวก.ฯ เปนกรรมการ

น.อ.หญิง อรัญญา ศรียัพ (ฝวก.ฯ) , น.อ.หัสไชยญ มั่งคั่ง (ศยร.ฯ) เปนอาจารย

วทร.ฯ มี 6 กิจกรรม

1. พ.ร.ต.พิเศษ ขันแข็ง ผบ.วทร.ฯ เปนคณะกรรมการระดับปฏิบัติการในคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา

2. น.อ.หัตถกรนันท ศิริธนพรพัชร รอง ผบ.วทร.ฯ เขารวมประชุมกับคณะกรรมการระดับปฏิบัติการในคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา ครั้งที่ 1 เมื่อ 3 ม.ีค.64

ณ หอง 432 ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค สปท.

3. น.อ.หญิง สุณิสา วัลยะเพ็ชร อนก.วทร.ฯ เขารวมประชุมกลุมยอย ครั้งที่ 1 ดานระบบการศึกษาของกองทัพ กับคณะอนุกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา

เรื่อง "การศึกษาของกองทัพรองรับศตวรรษที่ 21" เมื่อ 26 ม.ีค.64 ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ (สว.) หมายเลข 411 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

ตัวชี้วัด



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64) หนา 7.3/4

4. น.อ.พีระพล ใบกวาง ผอ.กศษ.วทร.ฯ เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําภาพอนาคต หัวขอ "การศึกษาของกองทัพไทยตองเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบใดในป คศ.2040"

เมื่อ 5-8 เม.ย.64 ณ ศูนยศึกษายุทธศาสตรกองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จว.ชลบุรี

5. น.อ.พีระพล ใบกวาง ผอ.กศษ.วทร.ฯ เขารวมเสวนาทางวิชาการออนไลน กับคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา เริ่อง "คุณลักษณะขีดความสามารถของกําลังพล

ของกองทัพไทยในศตวรรษที่ 21" จํานวน 2 ครั้ง เมื่อ 19-20 เม.ย.64 และ 26-27 ม.ิย.64 ณ วสท.สปท.

6. น.อ.พีระพล ใบกวาง ผอ.กศษ.วทร.ฯ เขารวมประชุมกลุมยอย ครั้งที่ 2 ดานระบบการศึกษาของกองทัพ กับคณะอนุกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา 

หัวขอ "ระบบการศึกษาของกองทัพไทยในปจจุบัน " เมื่อ 23 เม.ย.64 ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ (สว.) หมายเลข 411 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

ศยร.ฯ มี 5 กิจกรรม

1. น.อ.ดุสิต ยมจินดา ร อง ผอ.กศร.ศยร.ฯ เขารวมประชุม Senior leader Symposium (SLS) ผานระบบประชุมทางไกล จาก กองบัญชาการ United States Naval Forcas NT) 

Center Command (USNAVCENT) ราชอาณาจักรบาหเรน  มายังหอง War Room ชั้น 3 บก.ทร. ใน 26-28 ต.ค.63

2. น.อ.ณัฐกร ใหศิริกุล นักสงครามทางเรือ กศร.ศยร.ฯ เขารวมประชุมสนทนายุทธศาสตร ครั้งที่ 1/2564 เรื่อง "การแขงขันการใช  Soft Powerซ : ระหวางสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ตอประเทศไทย" ใน 27 พ.ย.63 ณ หอง บฑว.1 สปท.

3. น.อ.ณัฐกร ใหศิริกุล นักสงครามทางเรือ กศร.ศยร.ฯ เขารวมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "ลุมแมน้ําน้ําโขง : ดินแดนแหงความขัดแยงหรือความรวมมือ" ใน 18 พ.ย.63  

ณ หองประชุมกรรมาธิการ หมายเลข 402-403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เกียกกาย

4. พล.ร.ต.สนิท โมธินา ผอ.ศยร.ฯ และ น.อ.ณัฐกร ใหศิริกุล นักสงครามทางเรือ กศร.ศยร.ฯ เขารวมโประชุมคณะผูเชี่ยวชาญฝายไทยดานความมั่นคงทางทะเลในกรอบการประชุม 

รมว.กห.อาเซียน และ รมว.กห. ประเทศคูเจรจา (ADMM Plus EWG on MS) ครั้งที่ 1 ใน 1 ก.พ.64 ณหองปชะชุม บก.ทร. ชั้น 3 บก.ทร.

5. น.อ.ณัฐกร ใหศิริกุล นักสงครามทางเรือ กศร.ศยร.ฯ เประชุมเตรียมการจัดประชุมคณะทํางานผูเชี่ยวชาญดานความมั่นคงทางทะเล ครั้งที่ 14 กับผูแทนฝายสหรัฐอเมริกา ใน 17 ก.พ.64 

ณ หองประชุมหลักเมือง 1 ชั้น 3 ในศาลาวาการกระทรวงกลาโหม

รร.ชุมพลฯ มี 3 กิจกรรม

1. จ.อ. นาวิน สิงสาท จนท.คลังเครื่องมือเดินเรือและการเรือ แผนกวิชาเดินเรือและการเรือ ปฏิบัติหนาที่นักกีฬาวินดเซิรฟ เตรียมความพรอมเขารวมการแขงขันระดับนานาชาติ 

ณ หาดจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 22ก.พ.64 - 31 ธ.ค. 64

2. ร.อ.หญิง วันดี คําเอี่ยม ครูพลศึกษา แผนกวิชาสัญญาณและพลศึกษา กศษฯ ปฏิบัติหนาที่ผูฝกสอนฯนักกีฬายกน้ําหนัก ในการแขงขันกีฬาซีเกมส ครั่งที่ 31 ณ ศูนยฝกยกน้ําหนัก ปตท.

ภายในกองพันพัฒนาที่3 อ.แมริม จ.เชียงใหม 12 ม.ีค.64 -30 ก.ย.64

3. จ.ท.กีระติ บัวลง เสมียน บก.รร.ชุมพลฯ (ปฏิบัติหนาที่นักกีฬา) จ.ต.นาวี ธรรมสุนทร เสมียน บก.รร.ชุมพลฯ (ปฏิบัติหนาที่ผูฝกสอน) นักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยรวมการแขงขันรายการ 

MUSSANAH OPEN CHAMPIONSHOP 2021 ณ.รัฐสุลตานโอมาน  25 ม.ีค.64 - 10 เม.ย.64

หนวยอื่น ๆ ใน ยศ.ทร. มี 1 กิจกรรม

1. พล.ร.ต.วชิรพร วงศนครสวาง ผทค.ทร. ชวยปฏิบัติราชการ ยศ.ทร.เขารวมประชุมและบรรยายระหวางการประชุมความมั่นคงระหวางประเทศ ครั้งที่ 9 ณ สหพันธรัฐรัสเซีย

ใน 21-25 ม.ิย.64 โดยบรรยายในหัวขอ "บทบาทของรัสเซียและประเทศไทยในการกอตั้งระบบควบคุมาวุธในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต "



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64) หนา 7.3/5

ที่ คา ผลลัพธการดําเนินการ แนว

เปา งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 โนม

หมาย ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ +/-
งป.64

6 ตัวชี้วัดดานบรรยากาศการทํางาน (มว.5 : กธก.ฯ)

หนวยปฏิบัต ิ: กธก.ฯ

6.1 จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม 5 ส. (กธก.ฯ) ≥ 2 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 2 ครั้ง +

งป.64  มี 2 ครั้ง

ยศ.ทร. ใน 29 มี.ค.64

รร.ชุมพลฯ ใน 16 พ.ย.63

6.2 รอยละของจํานวนผูที่ไดรับการสงเคราะห ตอจํานวนผูขอรับการ ≥ 90 246 246 100 240 240 100 200 101 50.50 53 53 100 +

สงเคราะหทั้งหมด

-กูยืมเงิน 65 65 100 54 54 100 34 34 100 41 41 100

-ฌาปนกิจสงเคราะห 31 31 100 23 23 100 19 19 100 12 12 100

-ทุนการศึกษา 150 150 100 163 163 100 147 48 32.65 #DIV/0! รอ

7 ตัวชี้วัดดานการทําใหบุคลากรมีความผูกพัน (มว.5 : กธก.ฯ)

หนวยปฏิบัติ : กธก.ฯ

7.1 จํานวนผูขอยายออกนอกหนวย (กธก.ฯ) ≤ 10 65 85 46 80 -

7.2 จํานวนผูขอยายเขาหนวย (กธก.ฯ) ≥ 10 21 162 106 129 +

ตัวชี้วัด



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64) หนา 7.3/6

ที่ คา ผลลัพธการดําเนินการ แนว

เปา งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 โนม

หมาย ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ +/-
งป.64

7.3 จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรมที่สรางความผูกพัน/เสริมสรางขวัญและ ≥ 3 3 ครั้ง 3 ครั้ง 5 ครั้ง +

กําลังใจ เชน แขงขันกีฬา งานสถาปนาหนวย งานสังสรรค แจกชุด (กธก.ฯ)

หมายเหต ุใหระบุชื่อกิจกรรม  วดป. และสถานที่จัดกิจกรรม

งป.64  มี 2+3 = 5 ครั้ง   รร.พจ.2+ ชุมพล1

1. ยศ.ทร. แจกชุดเครื่องแบบปฏิบัติงานใหกับกําลังพลของ ยศ.ทร.

2. ยศ.ทร. แจกชุดชุดกีฬาใหกับกําลังพลของ ยศ.ทร.

3. รร.ชุมพลฯ จัดกิจกรรมแขงขันกีฬาสี นรจ.ประจําปการศึกษา 2563 เมื่อ 29 ธ.ค. 63

4. รร.พจ.ฯ จัดกิจกรรมแขงขันกีฬากอนปดหลักสูตร พจน. ใน 25 พ.ย.63 ชุด ชุด ชุด

5. รร.พจ.ฯ จัดกิจกรรมแขงขันกีฬากอนปดหลักสูตร นพจ. รุนที่ 1 ใน 24 ม.ค.64

8 ตัวชี้วัดดานการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาผูนําของสวนราชการ (มว.5 : กธก.ฯ)

หนวยปฏิบัติ : รร.ชุมพลฯ, ฝวก.ฯ, ศภษ.ฯ, รร.พจ.ฯ, กอศ.ฯ, ศยร.ฯ, ทุกหนวย

8.1 รอยละของจํานวนบุคลากรหลักที่ไดรับการพัฒนาเพิ่มพูนความรูและ ≥ 60 214 207 96.73 219 196 89.50 214 207 96.73 232 198 85.34 -

(2) ประสบการณตรงตามหนาที่ ตอจํานวนบุคลากรหลักทั้งหมด

-ครู รร.ชุมพลฯ 119 117 98.32 122 122 100 126 126 100 132 132 100

-อาจารย ฝวก.ฯ 40 40 100 35 35 100 36 36 100 33 33 100

-อาจารย ศภษ.ฯ 12 11 91.67 12 11 91.67 11 7 63.64 10 7 70

-อนุศาสนาจารย 8 4 50 8 4 50 12 5 41.67 9 0 0

-นักวิจัย 3 3 100 4 4 100 3 0 0 18 15 83.33

-ขาราชการสาย  กปศ.ฯ 19 19 100 25 7 28 20 0 0 19 0 0

-ขาราชการ กปภ.ฯ   13 13 100 13 13 100 11 11 100 11 11 100

ตัวชี้วัด



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64) หนา 7.3/7

ที่ คา ผลลัพธการดําเนินการ แนว

เปา งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 โนม

หมาย ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ +/-
งป.64

8.2 จํานวนครั้งในการจัดอบรม/ฝกซอม/บรรยายใหความรูกําลังพลของ ยศ.ทร. ≥ 3 19 ครั้ง +

เชน โปรแกรมสําเร็จรูป ดับเพลิง กูชีพ เศรษฐกิจพอเพียง จิตอาสา (กธก.ฯ)

หมายเหต ุใหระบุชื่อหัวขอการจัดอบรม/ฝกซอม วดป. และสถานที่จัดกิจกรรม

งป. 64 มี 4+15 = 19 ครั้ง +รร.ชุมพล13+ฝวก.2+ รร.สธ.1

กธก.ฯ จัด 3 ครั้ง

1. กธก.ฯ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดับเพลิงเบื้องตน ใน 26 พ.ย.63 ณ รร.พจ.ฯ มีผูเขารวม 52 นาย

2. กธก.ฯ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝกวิธีปฐมพยาบาลเบื้องตนและการกูชีพขั้นพื้นฐาน ใน 16 ก.พ.64 ณ หองประชุม ยศ.ทร. และหองพักผอนชั้น 1 บก.ยศ.ทร. มีผูเขารวม 50 นาย

3. กธก.ฯ จัดบรรยาย เรื่อง การรับมือเมื่อสถานการณโรคติดเชื้อโควิด-19 คลี่คลาย ใน 7 เม.ย.64 ณ หองประชุม ยศ.ทร. มีผูเขารวม 50 นาย

ฝวก.ฯ จัด 2 ครั้ง

1. ฝวก.ฯ จัดบรรยายใหอาจารย ใน 4 ธ.ค.63

2. ฝวก.ฯ จัดอบรมและถายทอดความรูระหวางอาจารยอาวุโสและอาจารยใหม ใน...........

รร.สธ.ทร.ฯ จัด 1 ครั้ง

1. รร.สธ.ทร.ฯ ฝกปองกันอัคคีภัย ให จนท.รร.สธ.ทร.ฯ ใน 28 ธ.ค.63

รร.ชุมพลฯ จัด 13 ครั้ง

1. รร.ชุมพลฯ ฝกซอมดับเพลิงและอบรมเจาหนาที่ของ กศษ.รร.ชุมพลฯ ประจําเดือน 29 ต.ค.63 ณ อาคาร 5 ชั้น กศษรร.ชุมพลฯ

2. รร.ชุมพลฯ ฝกซอมดับเพลิงและอบรมเจาหนาที่ของ กศษ.รร.ชุมพลฯ ประจําเดือน 25 พ.ย.63 ณ อาคาร 5 ชั้น กศษ.รร.ชุมพลฯ

3. รร.ชุมพลฯ ฝกซอมดับเพลิงดวยรถดับเพลิงตามสถานที่ตาง ๆ ประจําเดือน 27 พ.ย.63 ณ คลังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง กบก.รร.ชุมพลฯ

4. รร.ชุมพลฯ ฝกซอมดับเพลิงและอบรมเจาหนาที่ของ กศษ.รร.ชุมพลฯ ประจําเดือน 23 ธ.ค.63 ณ อาคาร5 ชั้น กศษ.รร.ชุมพลฯ

5. รร.ชุมพลฯ ฝกซอมดับเพลิงดวยรถดับเพลิงตามสถานที่ตางๆ ประจําเดือน 23 ธ.ค.63 ณ สโมสรเรือใบ รร.ชุมพลฯ

6. รร.ชุมพลฯ ฝกซอมดับเพลิงและอบรมเจาหนาที่ของ กศษ.รร.ชุมพลฯ ประจําเดือน 27 ม.ค.64 ณ อาคาร 5 ชั้น กศษฯ รร.ชุมพลฯ

7. รร.ชุมพลฯ ฝกซอมดับเพลิงและอบรมเจาหนาที่ของ กศษ.รร.ชุมพลฯ ประจําเดือน 24 ก.พ.64 ณ อาคาร 5 ชั้น กศษ.รร.ชุมพลฯ 

ตัวชี้วัด
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8. รร.ชุมพลฯ ฝกซอมดับเพลิงดวยรถดับเพลิงตามสถานที่ตาง ๆ ประจําเดือน 25 ก.พ.64 ณ สโมสรเพชรเกล็ดแกว รร.ชุมพลฯ

9. รร.ชุมพลฯ ฝกซอมดับเพลิงและอบรมเจาหนาที่ของ กศษ.รร.ชุมพลฯ ประจําเดือน 31 ม.ีค.64 ณ อาคาร 5 ชั้น กศษ.รร.ชุมพลฯ 

10. รร.ชุมพลฯ ฝกซอมดับเพลิงดวยรถดับเพลิงตามสถานที่ตาง ๆ ประจําเดือน 25 ม.ีค.64 ณ สโมสรเพชรเกล็ดแกว รร.ชุมพลฯ

11. รร.ชุมพลฯ ฝกซอมดับเพลิงและอบรมเจาหนาที่ของ กศษ.รร.ชุมพลฯ ประจําเดือน 28 เม.ย.64 ณ อาคาร 5 ชั้น กศษ.รร.ชุมพลฯ

12. รร.ชุมพลฯ ฝกซอมดับเพลิงดวยรถดับเพลิงตามสถานที่ตาง ๆ ประจําเดือน 27 เม.ย.64 ณ Smart canteen รร.ชุมพลฯ

13. รร.ชุมพลฯ จัดอบรมการกูชีพขั้นพื้นฐานและใชเครื่องกระตุนไฟฟาหัวใจ AED ใน 20-23 เม.ย. 64 ณ อาคาร Smart canteen รร.ชุมพลฯ
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ที่ คา ผลลัพธการดําเนินการ แนว

เปา งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 โนม

หมาย ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ +/-
งป.64

8.3 รอยละของจํานวนกําลังพลของ ยศ.ทร.ที่เขารับการทดสอบสมรรถภาพ ≥ 75 3,442 3,202 93.03 4,433 4,427 99.86 #DIV/0! -

รางกายประจําป ตอจํานวนกําลังพลทั้งหมดของ ยศ.ทร. (กธก.ฯ) 2 ครั้ง 2 ครั้ง เลื่อนจัดกิจกรรม

8.4 รอยละของจํานวนกําลังพลของ ยศ.ทร.ที่เขารับการตรวจสุขภาพประจําป ≥ 60 1,172 370 31.57 -

ตอจํานวนกําลังพลทั้งหมดของ ยศ.ทร. (กธก.ฯ)

8.5 รอยละของจํานวนกําลังพลของ ยศ.ทร.ที่สอบเลื่อนฐานะได ตอจํานวน ≥ 10 79 21 26.58 63 16 25.40 56 14 25.00 #DIV/0! -

(3) กําลังพลของ ยศ.ทร.ที่เขาสอบทั้งหมด  (กธก.ฯ) รอผล

8.6 จํานวนผลงาน/บทความ/นวัตกรรม/งานวิจัยของครู/อาจารย/นักวิจัย ≥ 12 20 ชิ้น 66 ชิ้น 91 ชิ้น 68 ชิ้น -

(1) -ผลงานของอาจารย ฝวก.ฯ 1 ชิ้น 19 ชิ้น 5 ชิ้น 4 ชิ้น

-ผลงานของนักวิจัย ศยร.ฯ 10 ชิ้น 9 ชิ้น 7 ชิ้น 2 ชิ้น

-ผลงานของครู รร.ชุมพลฯ 9 ชิ้น 37 ชิ้น 78 ชิ้น 60 ชิ้น

-ผลงานของอาจารย ศภษ.ฯ 1 ชิ้น 1 ชิ้น 1 ชิ้น

-ผลงานของ วทร.ฯ 1 ชิ้น

หมายเหต ุใหระบุชื่อผลงาน ชื่อเจาของผลงาน สังกัด และ วดป.ที่นําเสนอผลงาน

งป. 64 รวม 8+60 = 60 ชิ้น

ศยร.ฯ มี 2 ชิ้น

1. บทความ "การสรางสันติภาพของจิ๋นซีฮองเต บนแนวคิดสันติภาพของมาเคียววิลลี่" ของ น.ท.นาวาศักดิ์ เอิ้อทวีสัมพันธ นักศึกษาวิเคราะหยุทธศสาตร กศย.ศยร.ฯ  ตีพิมพใน

วารสารนาวิกาธิปตยสาร ฉบับที่ 101

2. บทความ "สันติภาพและความมั่นคงของโลกหลัง Covid-19" ของ น.อ.ดุสิต ยมจินดา ร อง ผอ.กศร.ศยร.ฯ  ตีพิมพในวารสารนาวิกาธิปตยสาร ฉบับที่ 101

ตัวชี้วัด
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ฝวก.ฯ มี 4 ชิ้น

1. บทความ "อิทธิพลจากการฟนฟูศิลปวิทยาการตอการเกิดสันติภาพและความมั่นคงของเสรีนิยมคลาสสิค" ของ น.อ.หัสไชยญ มังคั่ง รอง ผอ.กวสธ.ฝวก.ฯ  ตีพิมพใน

   วารสารนาวิกาธิปตยสาร ฉบับที่ 101

2. บทความ "สันติภาพที่ถาวรบนการสรางระบบถวงดุลอํานาจระหวางรัฐ" ของ น.อ.หัสไชยญ มังคั่ง รอง ผอ.กวสธ.ฝวก.ฯ  ตีพิมพในวารสารนาวิกาธิปตยสาร ฉบับที่ 101

3. บทความ "เหตุประการหนึ่งแหงสันติภาพถาวร ตามหลักคิดของอิมมานูเอลคานต : การวิเคราะหองคการระหวางประเทศผานมุมมองเสรีนิยมเชิงสถาบัน" ของ น.ท.ทวีศิลป คงประเสริฐ 

   อจ.กวสท.ฝวก.ฯ ตีพิมพในวารสารนาวิกาธิปตยสาร ฉบับที่ 101

4. บทความ "มรดกทางความคิดของเจาจักรวรรดิตอการสรางสันติภาพโลกปจจุบัน" ของ น.อ.หัสไชยญ มังคั่ง รอง ผอ.กวสธ.ฝวก.ฯ  ตีพิมพในวารสารนาวิกาธิปตยสาร ฉบับที่ 101

วทร.ฯ มี 1 ชิ้น

1. บทความ "การใชการศึกษาเปนเครื่องมือในการสรางสันติภาพบนโลกที่หลากหลายตามแนวคิดทฤษฎีสรรสรางนิยม" ของ น.อ.รณยุทธ ขวัญมงคล รอง ผอ.กปค.วทร.ฯ ตีพิมพใน

วารสารนาวิกาธิปตยสาร ฉบับที่ 101

ศภษ.ฯ มี 1 ชิ้น

1. บทเรียนออนไลนรองรับการพัฒนาการยกระดับความรูภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับขีดความสามารถทักษะการใชภาษาอังกฤษ ใหกับกําลังพลของ ทร . ตามนโยบาย ผบ.ทร.

อางอิงมาตรฐาน CEFR ผาน facebook, youtube  และ website ศภษ.ฯ

รร.ชุมพลฯ  มี 60 ชิ้น

1. วิจัยในชั้นเรียน "การพัฒนาทักษะการใชเชือกของนักเรียนจาชั้นปที่ 1 หอง 1.2 โดยใชแบบฝกพัฒนาทักษะการใชเชือก"  น.ต.สมยศ ตันมุยฮอ

2. วิจัยในชั้นเรียน การใชเข็มทิศชาวเรือ ของนักเรียนจาชั้นปที่ 1 หอง 1.1 โดยใชแบบฝกพัฒนาทักษะการใชเข็มทิศชาวเรือ  ร.ท.สริชัย สุวรรณพิทักษ

3. วิจัยในชั้นเรียน การนาเทคนิคการใช Mind Mapping ชวยการเรียนรู "พ.ร.บ.ปองกันเรือโดนกันและกฎการเดินเรือสากล" สาหรับ นรจ.ชั้นปที่ 1 หอง 1.1  ร.ท.ธงชัย จาปาศรี

4. วิจัยในชั้นเรียน การสรางกระบวนการเรียนรูและจดจาดวย Mind Mapping ชวยใหนักเรียนจดจาเนื้อหาบทเรียน ประเภทของเรือ การแบงประเภทของเรือ การแบงชั้นของเรือ และการตั้งชื่อ

   เรือหลวง วิชาการเรือ 1 ของนักเรียนจา พรรค นว.ป.(กร.) ชั้นปที่ 1 หอง 1.4  ร.ต.แดนไพร ทาสถาน

5. วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูโดยกระบวนการ Active Learning ในการบูรณาการการใชเทคโนโลยีในรายวิชาเดินเรือ ของนักเรียนจาทหารเรือ ชั้นปที่ 1 ร.ต.ธวัชชัย ดวงเอียด

6. วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยกระบวนการสอนแบบ Active Learning ในการบูรณาการการใชเทคโนโลยี ในการพัฒนาทักษะวิชาอาวุธใตนา 1 ของนักเรียนจาชั้นปที่ 1 

   หอง 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 และ 1.6 น.ต.ชัยวัฒน โกมารศรี

7. วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยกระบวนการสอนแบบ Active Learning ในการบูรณาการการใชเทคโนโลยี ในการพัฒนาทักษะวิชาอาวุธใตนา 3 ของนักเรียนจาชั้นปที่ 1 

   หอง 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 และ 1.6  ร.อ.สมัย นพพันธ



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64) หนา 7.3/11

8. วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยกระบวนการสอนแบบ Active Learning ในการบูรณาการการใชเทคโนโลยี สื่อออนไลน ของนักเรียนจาชั้นปที่ 1 หอง 1.1 1.5 1.11 

    และ 1.16 ร.อ.ยุทธศาสตร แสงแกว

9. วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาทักษะการเรียกชื่อสวนประกอบของลูกปนที่ใชในราชนาวี ของ นรจ.ชั้นปที่ 1 หอง 1.4 ร.อ.เสกสรรค นอยเกตุ

10. วิจัยในชั้นเรียน การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนจาทหารเรือที่มีตอการใช Power Point เปนสื่อการเรียนรูในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนจาทหารเรือ รายวิชาปนใหญเบื้องตน

     โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ร.ท.ไตรภพ คงควร

11. วิจัยในชั้นเรียน การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนจาทหารเรือที่มีตอเอกสารประกอบการเรียนวิชา การปน นว .3 (40-60) ร.ท.จรินทร กลั่นมาก

12. วิจัยในชั้นเรียน ความตองการจําเปนของนักเรียนกลาโหมพลเรือนชั้นตากวาสัญญาบัตร รร.ชุมพลทหารเรือ ที่ตองการศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรเพิ่มเติม รร.ชุมพลทหารเรือ ร.ต.สารวย หอมจัด

13. วิจัยในชั้นเรียน ความตองการจําเปนของ นรจ.ชั้นปที่ 2 รร.ชุมพลทหารเรือที่ตองการศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรพิเศษของกองทัพเรือ พ.จ.อ.วิษณุ เรืองรุง

14. วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับ ชื่อทา คําบอก คาสั่ง วิชาทหาร 1 (ปฏิบัติ) พ.จ.อ.ธนวัฒน หอมทรง

15. วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยกระบวนการสอนแบบ Active Learning ในการบูรณาการการใชเทคโนโลยี ในการพัฒนาทักษะวิชาอาวุธใตนา 2 ของนักเรียนจาชั้นปที่ 1

    หอง 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 และ 1.6 พ.จ.อ.ปรีดา แสงแตง

16. วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับ ชื่อทา คําบอก คาสั่ง วิชาทหาร 1 (ปฏิบัติ) โดยการประยุกตใชเทคโนโลยี QR code พ.จ.อ.วีระพงษ วิใจ

17. วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับ ชื่อทา คําบอก วิชาทหารราบปฏิบัติ ของนักเรียนจา ชั้นปที่ 2 หอง 2.4 โดยใชคูมือการฝกวาดวยแบบฝกบุคคลทามือเปลา พระราชทาน

     พ.จ.อ.บรรลือศักดิ์ ผองขา

18. วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับ ชื่อทา คําบอก วิชาทหารราบปฏิบัติ ของนักเรียนจา ชั้นปที่ 2 หอง 2.5 โดยใชคูมือการฝกวาดวยแบบฝกบุคคลทามือเปลา พระราชทาน 

     จ.อ.ยุทธภูมิ วงเวียน

19. วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับ ชื่อทา คําบอก วิชาทหารราบปฏิบัติ ของนักเรียนจา ชั้นปที่ 2 หอง 2.12 โดยใชคูมือการฝกวาดวยแบบฝกบุคคลทามือเปลา พระราชทาน 

     จ.อ.สุรัฐชัย จิตตทวีธรรม

20. วิจัยในชั้นเรียน  การพัฒนาการสอนวิชาไฟฟาพื้นฐาน 2 โดยใชวิธีการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ สําหรับ นรจ.ชั้นปที่ 1 หอง 1.9 น.ต.จันดี ขุมาลี

21. วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยกระบวนการสอนแบบ Active Learning ในการบูรณาการการใชเทคโนโลยี ในการพัฒนาทักษะรายวิชาปองกันความเสียหาย ของ

     นักเรียนจาชั้นปที่ 1 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ร.ท.สมศักดิ์ จิตหวัง

22. วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยกระบวนการสอนแบบ Active Learning ในการบูรณาการการใชเทคโนโลยี ในการพัฒนาทักษะรายวิชาเครื่องจักรชวย 3 

     ของนักเรียนจาชั้นปที่ 2 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ร.ท.จิรพัฒน คุณชื่น

23. วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยกระบวนการสอนแบบ Active Learning ในการบูรณาการการใชเทคโนโลยี ในการพัฒนาทักษะรายวิชาไฟฟาพื้นฐาน 3 

    ของนักเรียนจาชั้นปที่ 1 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ร.ต.บุญเรือง ศิริบุบผา
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24. วิจัยในชั้นเรียน เรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาเครื่องยนตเบื้องตน 3 โดยใชวิธีการสอนแบบเนนผูเรียน ร.ต.สัมภาษณ เบิดศรี

25. วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยกระบวนการสอนแบบ Active Learning ในการบูรณาการการใชเทคโนโลยี ในการพัฒนาทักษะวิชาคอมพิวเตอรเบื้องตน 

    ของนักเรียนจาชั้นปที่ 1 หอง 1.7 1.9 และ 1.18 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ พ.จ.อ.นิวัตร แหวนแกว

26. วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยกระบวนการสอนแบบ Active Learning ในการบูรณาการการใชเทคโนโลยี ในการพัฒนาทักษะวิชาคอมพิวเตอรเบื้องตน 

    ของนักเรียนจาชั้นปที่ 1 หอง 1.15 1.16 และ 1.17 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ พ.จ.อ.ประสิทธิ์ ขาตา

27. วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาไฟฟา เรื่อง อุปกรณไฟฟาและชางไฟฟาของนักเรียนชั้นปที่ 1 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ โดยใชแบบฝกทักษะการปฏิบัติ 

     พ.จ.อ.วรพงษ เชิดชมกลิ่น

28. วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชา เครื่องยนตเบื้องตน 2 โดยวิธีการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ สาหรับ นรจ.ชั้นปที่ 1 พ.จ.อ.ศิริพงษ จันทรลอยเมฆ

29. วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยกระบวนการสอนแบบ Active Learning ในการบูรณาการการใชเทคโนโลยี ในการพัฒนาทักษะรายวิชาเอกสารพรรคกลิน 1 

     ของนักเรียนจาชั้นปที่ 1 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ พ.จ.อ.นพรัตน มหาศร

30. วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเครื่องจักรไอนา เรื่องการบํารุงรักษาเครื่องกาเนิดไอน้ํา ของนักเรียนจาชั้นปที่ 1 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ 

     โดยใชเอกสารประกอบการเรียน จ.อ.อนุศักดิ์ กาจรนาวิน

31. วิจัยในชั้นเรียน การใชแตมคะแนนชวยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาปองกันความเสียหาย ชั้นปที่ 1 จ.อ.ชานนทร นวมคง

32. วิจัยในชั้นเรียน เรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาปองกันความเสียหาย 1 โดยใชวิธีการสอนแบบเนนผูเรียน จ.อ.สุนทร กองสมุทร

33. วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาแบบฝกทักษะการหาอนุพันธของฟงกชันและการประยุกตของอนุพันธ วิชาแคลคูลัสพื้นฐาน ของนักเรียนจาชั้นปที่ 2 หอง 2.7 ร.อ.หญิง ปยะมาศ กานวล

34. วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาทักษะการจาแนกชนิดสัตวทะเล วิชาคณิตศาสตร 1 ของนักเรียนชั้นปที่ 1 หอง 1.14 โดยใชแบบฝกการจําแนกชนิดสัตวทะเล ร.ท.หญิง เบญจรัตน ดีกระจาง

35. วิจัยในชั้นเรียน การใชเกมคําศัพทภาษาอังกฤษที่มีผลตอการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนจาทหารเรือชั้นปที่ 1 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ  

     ร.ท.หญิง วิริญา สุวรรณรินทร

36. วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร 4 โดยใชวิธีสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญ สําหรับนักเรียนจาชั้นปที่ 2 ร.ต.วรนาถ สักกะพลางกูร

37. วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานอุตสาหกรรม โดยใชวิธีสอนเนนผูเรียนเปนสาคัญของนักเรียนจาชั้นปที่ 1 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ร.ต.นวพล พวงทอง

38. วิจัยในชั้นเรียน  การพัฒนากระบวนการสอนแบบผูเรียนเปนสําคัญในการยกระดับคิดวิเคราะหของนักเรียนจาชั้นปที่ 1 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ร.ต.หญิง พิมลา ศรีวสุธากุล

39. วิจัยในชั้นเรียน  การสงเสริมการทองคําศัพทจากบทเรียนของนักเรียนจาทหารเรือชั้นปที่ 1 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ นายนาวิน นิยมวัน

40. วิจัยในชั้นเรียน เรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาโดยใชวิธีการสอนแบบเนนผูเรียน น.ต.หญิง วาริศา อัมพรมหา

41. วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาคูมือการเรียนชุดวิชาศูนยยุทธการและการสื่อสารเบื้องตน นักเรียนจาโรงเรียนชุมพลทหารเรือสาขาทหารสามัญและทหารการปน ร .ท.วิเชียร บุญสม
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42. วิจัยในชั้นเรียน  การพัฒนาทักษะการวายนาของ นรจ.ชั่นปที่ 1 โดยใชแบบฝกทักษะการเตะเทา การหมุนแขน และการหายใจ ร.ต.ชาตรี นวลจันทร

43. วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาสัญญาณ โดยวิธีสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญ สําหรับนักเรียนจา ชั้นปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 หอง 2.1 

     ร.ต.หญิง สุนิสา โคตรสีเมือง

44. วิจัยในชั้นเรียน  การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาสัญญาณ โดยใชวิธีสอนเนนผูเรียนเปนสาคัญ สําหรับนักเรียนจา ชั้นปที่ 2 หอง 2.1 2.5 และ 2.6 พ.จ.อ.เกียรติคุณ เรือนนาค

45. วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาทักษะการฝกกายบริหารแบบราชนาวี ตอนที่ 1 “ยกเขาเปลี่ยนกัน” พ.จ.อ.ธงชัย ชมพัฒนา

46. วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาทักษะการเรียนวายนาของนักเรียนจาชั้นปที่ 1 (สาหรับนักเรียนที่วายนาไมถูกตอง) พ.จ.อ.มาโนช ดวงคลาย

47. วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาทักษะการฝกกายบริหารแบบราชนาวี ตอนที่ 1 “เตนเปลี่ยนเทายกมือ” จ.อ.สุรินทร บุตรดีวงษ

48. วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาทักษะกีฬาทหารเรือ(วิ่ง 4 ขา) โดยใชแบบฝกทักษะของนักเรียนจาทหารเรือ ชั้นปที่ 1 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ จ.อ.ชยพล เหลาสุพรรณ

49. วิจัยในชั้นเรียน  การพัฒนาทักษะการวายนาเพื่อเพิ่มระยะทางของ นรจ.ชั้นปที่ 2 จ.อ.นัฐพล ชานาญเวช

50. วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาทักษะการฝกกายบริหารแบบราชนาวี ตอนที่ 1 “ยกเขาเปลี่ยนกัน” จ.อ.พรมจิตร นันดี

51. วิจัยในชั้นเรียน  การพัฒนาทักษะการฝกกายบริหารแบบราชนาวี ตอนที่ 1 “ชูแขนขยับเอว” จ.อ.ชัยวัฒน รัตใส

52. วิจัยในชั้นเรียน เรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาฝกโรงงาน(ชางกลึง) โดยใชวิธีการสอนเนนผูเรียน พ.จ.อ.จิรภัทร อัมวงศศา

53. วิจัยในชั้นเรียน  การพัฒนาการเรียนรูในวิชา ฝกโรงงาน (ชางตีเหล็ก) โดยกิจกรรมอธิบายเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน สาหรับ นรจ. ชั้นปที่ 1 หอง 1.18 พ.จ.อ.อานาจ นิลอาพร

54. ชุดฝกทักษะปฏิบัติการเชื่อมไฟฟา (Arc Welding) ของนักเรียนจา พรรคกลิน ชั้นปที่ 1 หอง 1.9 พ.จ.อ.พรศิษย จูหอง

55. ชุดฝกทักษะปฏิบัติการเชื่อมไฟฟา (Arc Welding) ของนักเรียนจา พรรคกลิน ชั้นปที่ 1 หอง 1.10 พ.จ.อ.ชูชาติ ศรีสุวอ

56. ชุดฝกทักษะปฏิบัติการเชื่อมไฟฟา (Arc Welding) ของนักเรียนจา พรรคกลิน ชั้นปที่ 1 หอง 1.10 พ.จ.อ.วิษณุ นีลเสวี

57. ชุดฝกทักษะปฏิบัติการเชื่อมไฟฟา (Arc Welding) ของนักเรียนจา พรรคกลิน ชั้นปที่ 1 หอง 1.9 พ.จ.อ.อนุวัต สุขผล

58. ชุดฝกทักษะปฏิบัติการเชื่อมไฟฟา (Arc Welding) ของนักเรียนจา พรรคกลิน ชั้นปที่ 1 หอง 1.10 จ.อ.ชัยณรงค รอดทยอย

59. ชุดฝกทักษะปฏิบัติการเชื่อมไฟฟา (Arc Welding) ของนักเรียนจา พรรคกลิน ชั้นปที่ 1 หอง 1.9 จ.อ.สมเกียรติ์ แกววิไล

60. ชุดฝกทักษะปฏิบัติการเชื่อมไฟฟา (Arc Welding) ของนักเรียนจา พรรคกลิน ชั้นปที่ 1 หอง 1.9 จ.อ.คารณ สารวย



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64)

กราฟแสดงผลลัพธตัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที่ 7.3 การบรรลุผลลัพธตามตัวชี้วัดดานการพัฒนาบุคลากร หนา 7.3/14

(5) ตัวชี้วัดดานขีดความสามารถและอัตรากําลังบุคลากร

5.1 รอยละของจํานวนกําลังพลที่ไดรับการบรรจุจําแนกตามกลุมชั้นยศ

5.1 รอยละของจํานวนกําลังพลที่ไดรับการบรรจุจําแนกตามกลุมชั้นยศ งป.61 งป.62 งป.63 งป.64

พล.ร.ท. 100.00 100.00 #### 100.00

พล.ร.ต. 100.00 100.00 #### 100.00

น.อ.พิเศษ 100.00 105.71 #### 111.43

น.อ. 81.32 97.40 #### 108.57

น.ท. 83.58 113.51 #### 102.88

น.ต. 61.96 53.03 64.42 62.24

ร.ต.-ร.อ. 81.72 93.91 83.33 122.03

พ.จ.อ.พิเศษ 80.08 94.68 80.00 91.67

พ.จ.อ. 36.16 66.01 #### 96.71

จ.ต.-จ.อ. 10.39 560.39 #### 100.00

ลูกจาง/พนักงานราชการ 44.19 32.31 44.87 31.44

พลทหาร 52.38 122.22 #### 214.79

รวม 52.38 122.22 #### 111.67
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5.1 รอยละของจํานวนกําลังพลท่ีไดรับการบรรจุจําแนกตามกลุมช้ันยศ 

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64

เปาหมาย ≥ รอยละ 60



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64)

กราฟแสดงผลลัพธตัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที่ 7.3 การบรรลุผลลัพธตามตัวชี้วัดดานการพัฒนาบุคลากร หนา 7.3/15

(5) ตัวชี้วัดดานขีดความสามารถและอัตรากําลังบุคลากร

5.2 รอยละของจํานวนกําลังพลที่ไดรับการบรรจุจําแนกตามสายวิทยากร ยศ.ทร.

5.2 รอยละของจํานวนกําลังพลที่ไดรับการบรรจุจําแนกตามสายวิทยากร ยศ.ทร. งป.61 งป.62 งป.63 งป.64

น.อ.พิเศษ 33.33 33.33 66.67 383.33

น.อ. 233.33 244.44 277.78 264.29

น.ท. 138.10 128.57 123.81 142.50

น.ต. 22.86 22.86 17.14 22.22

ร.ต.-ร.อ. 164.29 171.43 200.00 113.16

รวม 100.00 100.00 106.10 108.07
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5.2 รอยละของจํานวนกําลังพลที่ไดรับการบรรจุจําแนกตามสายวิทยากร ยศ.ทร.

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64

เปาหมาย ≥ รอยละ 60



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64)

กราฟแสดงผลลัพธตัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที่ 7.3 การบรรลุผลลัพธตามตัวชี้วัดดานการพัฒนาบุคลากร หนา 7.3/16

(5) ตัวชี้วัดดานขีดความสามารถและอัตรากําลังบุคลากร

5.3 รอยละของจํานวน น.สัญญาบัตร ที่สอบภาษาอังกฤษผานเกณฑ CEFR

5.4 รอยละของจํานวน น.ประทวน ที่สอบภาษาอังกฤษผานเกณฑ CEFR

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64

5.3 รอยละของจํานวน น.สัญญาบัตร ที่สอบภาษาอังกฤษผานเกณฑ CEFR 87.88

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64

5.4 รอยละของจํานวน น.ประทวน ที่สอบภาษาอังกฤษผานเกณฑ CEFR 100.00
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5.4 รอยละของจํานวน น.ประทวน ท่ีสอบภาษาอังกฤษผานเกณฑ CEFR
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5.3 รอยละของจํานวน น.สัญญาบัตร ท่ีสอบภาษาอังกฤษผานเกณฑ CEFR

เปาหมาย ≥ รอยละ 50 เปาหมาย ≥ รอยละ 50



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64)

กราฟแสดงผลลัพธตัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที่ 7.3 การบรรลุผลลัพธตามตัวชี้วัดดานการพัฒนาบุคลากร หนา 7.3/17

(5) ตัวชี้วัดดานขีดความสามารถและอัตรากําลังบุคลากร

5.5 จํานวนกิจกรรมที่มีกําลังพลของ ยศ.ทร.ที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการหรือเขารวมกิจกรรมกับเครือขายภายนอก

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64

5.5 จํานวนกิจกรรมที่มีกําลังพลของ ยศ.ทร.ที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการหรือเขา 3 4 8 17
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5.5 จํานวนกิจกรรมท่ีมีกําลังพลของ ยศ.ทร.ท่ีไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการหรือเขารวมกิจกรรมกับเครือขายภายนอก

เปาหมาย ≥ 3 กิจกรรม



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64)

กราฟแสดงผลลัพธตัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที่ 7.3 การบรรลุผลลัพธตามตัวชี้วัดดานการพัฒนาบุคลากร หนา 7.3/18

(6) ตัวชี้วัดดานบรรยากาศการทํางาน

6.1 จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม 5 ส. 

6.2 รอยละของจํานวนผูที่ไดรับการสงเคราะห

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64

6.1 จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม 5 ส. 1 1 1 2

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64

6.2 รอยละของจํานวนผูที่ไดรับการสงเคราะห 100 100 50.50 1000
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6.1 จํานวนคร้ังในการจัดกิจกรรม 5 ส. 
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6.2 รอยละของจํานวนผูที่ไดรับการสงเคราะห

เปาหมาย ≥ 2 คร้ัง เปาหมาย ≥ รอยละ 90



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64)

กราฟแสดงผลลัพธตัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที่ 7.3 การบรรลุผลลัพธตามตัวชี้วัดดานการพัฒนาบุคลากร หนา 7.3/19

(7) ตัวชี้วัดดานการทําใหบุคลากรมีความผูกพัน

7.1 จํานวนผูยายออก

7.2 จํานวนผูยายเขา

7. ตัวชี้วัดดานการทําใหบุคลากรมีความผูกพัน งป.61 งป.62 งป.63 งป.64

7.1 จํานวนผูยายออก 65 85 46 80

7. ตัวชี้วัดดานการทําใหบุคลากรมีความผูกพัน งป.61 งป.62 งป.63 งป.64

7.2 จํานวนผูยายเขา 21 162 106 129
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7.1 จํานวนผูยายออก
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7.2 จํานวนผูยายเขา

เปาหมาย ≤ รอยละ 10

เปาหมาย ≥ รอยละ 10



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64)

กราฟแสดงผลลัพธตัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที่ 7.3 การบรรลุผลลัพธตามตัวชี้วัดดานการพัฒนาบุคลากร หนา 7.3/20

(7) ตัวชี้วัดดานการทําใหบุคลากรมีความผูกพัน

7.3 จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรมที่สรางความผูกพัน/เสริมสรางขวัญและกําลังใจ

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64

7.3 จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรมที่สรางความผูกพัน/เสริมสรางขวัญและกําลังใจ 0 3 3 5
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7.3 จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรมท่ีสรางความผูกพัน/เสริมสรางขวัญและกําลังใจ

เปาหมาย ≥ 3 คร้ัง



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64)

กราฟแสดงผลลัพธตัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที่ 7.3 การบรรลุผลลัพธตามตัวชี้วัดดานการพัฒนาบุคลากร หนา 7.3/21

(8) ตัวชี้วัดดานการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาผูนําของสวนราชการ

8.1 รอยละของจํานวนบุคลากรหลักที่ไดรับการพัฒนาเพิ่มพูนความรูและประสบการณตรงตามหนาที่

8.1 รอยละของจํานวนบุคลากรหลักที่ไดรับการพัฒนาเพิ่มพูนความรูและ งป.61 งป.62 งป.63 งป.64

-ครู รร.ชุมพลฯ 98 100 100 100

-อาจารย ฝวก.ฯ 100 100 100 100

-อาจารย ศภษ.ฯ 92 92 64 70

-อนุศาสนาจารย 50 50 42 0

-นักวิจัย 100 100 0 83

-ขาราชการสาย  กปศ.ฯ 100 28 0 0

-ขาราชการ กปภ.ฯ   100 100 100 100

รวม 97 89 97 85
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8.1 รอยละของจํานวนบุคลากรหลักที่ไดรับการพัฒนา

งป.61

งป.62
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งป.64

เปาหมาย ≥ รอยละ 60



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64)

กราฟแสดงผลลัพธตัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที่ 7.3 การบรรลุผลลัพธตามตัวชี้วัดดานการพัฒนาบุคลากร หนา 7.3/22

(8) ตัวชี้วัดดานการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาผูนําของสวนราชการ

8.2 จํานวนครั้งในการจัดอบรม/ฝกซอม/บรรยายใหความรูกําลังพลของ ยศ.ทร.

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64

8.2 จํานวนครั้งในการจัดอบรม/ฝกซอม/บรรยายใหความรูกําลังพลของ ยศ.ทร. 0 0 0 19
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8.2 จํานวนครั้งในการจัดอบรม/ฝกซอม/บรรยายใหความรูกําลังพลของ ยศ.ทร.

เปาหมาย ≥ 3 คร้ัง



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64)

กราฟแสดงผลลัพธตัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที่ 7.3 การบรรลุผลลัพธตามตัวชี้วัดดานการพัฒนาบุคลากร หนา 7.3/23

(8) ตัวชี้วัดดานการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาผูนําของสวนราชการ

8.3 รอยละของจํานวนกําลังพลของ ยศ.ทร.ที่เขารับการทดสอบสมรรถภาพรางกายประจําป

8.4 รอยละของจํานวนกําลังพลของ ยศ.ทร.ที่เขารับการตรวจสุขภาพประจําป

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64

8.3 รอยละของจํานวนกําลังพลของ ยศ.ทร.ที่เขารับการทดสอบสมรรถภาพประจํา0 93.03 99.86 #DIV/0!

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64

8.4 รอยละของจํานวนกําลังพลของ ยศ.ทร.ที่เขารับการตรวจสุขภาพประจําป 0 0 0 32
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8.4 รอยละของจํานวนกําลังพลของ ยศ.ทร.ท่ีเขารับการ
ตรวจสุขภาพประจําป 
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8.3 รอยละของจํานวนกําลังพลของ ยศ.ทร.ท่ีเขารับการ
ทดสอบสมรรถภาพรางกายประจําป

เปาหมาย ≥ รอยละ 75

เปาหมาย ≥ รอยละ 60



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64)

กราฟแสดงผลลัพธตัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที่ 7.3 การบรรลุผลลัพธตามตัวชี้วัดดานการพัฒนาบุคลากร หนา 7.3/24

(8) ตัวชี้วัดดานการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาผูนําของสวนราชการ

8.5 รอยละของจํานวนกําลังพลของ ยศ.ทร.ที่สอบเลื่อนฐานะได

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64

8.5 รอยละของจํานวนกําลังพลของ ยศ.ทร.ที่สอบเลื่อนฐานะได 26.58 25.40 25.00 #DIV/0!
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8.5 รอยละของจํานวนกําลังพลของ ยศ.ทร.ที่สอบเลื่อนฐานะได

เปาหมาย ≥ รอยละ 10



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64)

กราฟแสดงผลลัพธตัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที่ 7.3 การบรรลุผลลัพธตามตัวชี้วัดดานการพัฒนาบุคลากร หนา 7.3/25

(8) ตัวชี้วัดดานการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาผูนําของสวนราชการ

8.6 จํานวนผลงาน/บทความ/นวัตกรรม/งานวิจัยของคร/ูอาจารย/นักวิจัย

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64

8.6 จํานวนผลงาน/บทความ/นวัตกรรม/งานวิจัยของคร/ูอาจารย/นักวิจัย 20 66 91 68
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8.6 จํานวนผลงาน/บทความ/นวัตกรรม/งานวิจัยของครู/อาจารย/นักวิจัย

เปาหมาย ≥ 12



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64)
หมายเหตุ  ขอมูลอางอิง หนา 7.3/26

รายละเอียดประกอบตัวชี้วัดที่ 5.5 จํานวนกิจกรรมที่มีกําลังพลเปนกรรมการ/คณะทํางาน/เขารวมกิจกรรมกับเครือขายภายนอกในระดับชาติ/นานาชาติ

งป.63 รวม 8 กิจกรรม

1 แตงตั้งคณะกรรมการและอาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีขาราชการ ยศ.ทร. (ฝวก.ฯ) จํานวน 12 นาย เปนคณะกรรมการฯ

2 สัมนาทางวิชาการออนไลน (หัวขอความมั่นคงในภูมิภาคลุมแมน้ําโขง) กับ APCSS สหรัฐอเมริกา ใน 10 ก.ค.63  มี น.อ.อชิตะสิน กํามะณี (ศยร.) เขารวมสัมมนา

3 การประชุม Navy to Navy Strategy Talks ครั้งที่ 11 ระหวาง ทร.-ทร.ออสเตรเลีย ผานระบบวีดีทัศน ใน 15 มิ.ย.63 มีขาราชการ ศยร.ฯ จํานวน 2 นาย เขารวมประชุม

4 แตงตั้งกรรมการสมาคมเรือใบแหงประเทศไทย มี น.อ.ยุทธนา อักษรศรี เปนกรรมการ

5 แตงตั้ง ผูประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.มีขาราชการ ยศ.ทร. จํานวน 3 นาย เปนกรรมการ

6 การประชุม Dialogue of BIMSTEC Think  ครั้งที่ 2 ณ กรุงนิวเดลฮี สาธารณรัฐอินเดีย ใน 27-29 พ.ย.62 มี น.อ.วชิรพร วงศนครสวาง รอง เสธ.ยศ.ทร.เขารวมประชุม

7 งาน 16 th Maritime Security and Coastal Suveillance 2019ณ สิงคโปร ใน 2-4 ธ.ค.62 มี น.อ.วชิรพร วงศนครสวาง รอง เสธ.ยศ.ทร. และคณะ รวม 4 นาย เขารวมประชุม

8 สัมมนา Asia-Pacific Naval College Seminar ครั้งที่ 23 ณประเทศญี่ปุน ใน 22ก.พ.-4 มี.ค.63 มี น.อ.วชิรพร วงศนครสวาง รอง เสธ.ยศ.ทร. เปนผูแทน ยศ.ทร.เขารวมสัมมนา

รายละเอียดประกอบตัวชี้วัดที่ 7.3 จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรมสรางความผูกพัน/เสริมสรางขวัญและกําลังใจ

งป.63 รวม 3 ครั้ง

1 แจกชุดเครื่องแบบปฏิบัติงานและชุดกีฬา

2 จัดเลี้ยงสังสรรคปใหม

3 แขงขันกีฬาภายใน

รายละเอียดประกอบตัวชี้วัดที่ 8.2 จํานวนครั้งในการจัดอบรม/ฝกซอม/บรรยายใหความรูกําลังพล

งป.63 ไมมีขอมูล



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64)

หนา 7.3/27

รายละเอียดประกอบตัวชี้วัดที่ 8.6 จํานวนผลงาน/บทความ/งานวิจัย/นวัตกรรมของครู/อาจารย/นักวิจัย

งป.63 รวม 91 ชิ้น

1 บทความ เรื่อง "ระเบียบโลกใหมกับองคกรระหวางประเทศ" ของ น.ท.ทวีศิลป คงประเสริฐ (ฝวก.ฯ) ในวารสารนาวิกาธิปตยสาร ฉบับที่ 99

2 บทความ เรื่อง "ความสัมพันธจีน-สหรัฐอเมริกา กับเสถียรภาพในอินโดแปซิฟกจากมุมมองระบบโลกเสรี" ของ น.อ.ดร.หัสไชยญ มั่งคั่ง (ฝวก.ฯ) 

ในวารสารนาวิกาธิปตยสาร ฉบับที่ 99

3 บทความ เรื่อง "สมุททานุภาพ" ของ น.อ.กิตติพงศ จันทรสมบูรณ (ฝวก.ฯ) ในวารสารนาวิกาธิปตยสาร ฉบับที่ 99

4 บทความ เรื่อง "หลักการทําสงคราม" ของ น.อ.สถาพร วาจรัตน (ฝวก.ฯ) ในวารสารนาวิกาธิปตยสาร ฉบับที่ 99

5 บทความ เรื่อง "เคลาเซวิทซในฐานะนักคิดสัจนิยมกับปฏิบัติการที่มีรากฐานมาจากสภาวะที่ตองการ" ของ น.อ.ดร.หัสไชยญ มั่งคั่ง (รอง ผอ.กวสธ.ฝวก.ฯ) 

ในวารสารนาวิกาธิปตยสาร ฉบับที่ 100

6 บทความ เรื่อง "พื้นฐาน Operational Art และ Opertional Design และความสําคัญตอการวางแผนตามกระบวนการวางแผนทางทหารของ ทร.ไทย" 

ของ น.ท.ณัฐวุฒิ ศิรธรานนท (อจ.กวยศ.ฝวก.ฯ) ในวารสารนาวิกาธิปตยสาร ฉบับที่ 100

7 บทความ เรื่อง "เหตุไฉนการเตรียมกําลังรบดานการขาวจึงกลายเปนการเตรียมสภวะแวดลอมทางยุทธศสตรขาวกรอง" ของ น.ท.นาวาศักดิ์ เอื้อทวีพันธ 

(นักศึกษาวิเคราะหยุทธศาสตร กศย.ศยร.ฯ) ในวารสารนาวิกาธิปตยสาร ฉบับที่ 100

8 บทความ เรื่อง "การพัฒนาการวางแผนทางทหารจาก Threat Base สู Objective & Effect Base Planning" ของ น.ท.เกรียงไกร เกาะเจริญ (อจ.กวสท.ฝวก.ฯ) 

ในวารสารนาวิกาธิปตยสาร ฉบับที่ 100

9 บทความ เรื่อง "Big Data Wargame" ของ น.ท.อนุรักษ เจริญศรี (นักศึกษาวิเคราะหสงครามทางเรือ กศร.ศยร.ฯ) ในวารสารนาวิกาธิปตยสาร ฉบับที่ 100

10 บทความเรื่อง "SIAM On War 2484 : ประเทศไทยกับการเขาสูสงครามในชวง WW II" ของ น.อ.สถาพร วาจรัตน ผอ.กศร.ศยร.ฯ ในวารสารนาวิกาธิปตยสาร ฉบับที่ 100

11 บทความเรื่อง "ทฤษฎีจิตสามภาคกับสามเหลี่ยมสงคราม" ของ น.ท.นาวาศักดิ์ เอื้อทวีสัมพันธ นักศึกษาวิคราะหยุทธศาสตร กศย.ศยร.ฯ ในวารสารนาวิกาธิปตยสาร ฉบับที่ 100

12 บทความเรื่อง "อิทธพลของลัทธิเตาตอตําราพิชัยซุนว"ู ของ น.ท.นาวาศักดิ์ เอื้อทวีสัมพันธ นักศึกษาวิคราะหยุทธศาสตร กศย.ศยร.ฯ ในวารสารนาวิกาธิปตยสาร ฉบับที่ 100

13 Application สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน (ALC) บน App Store และ Coogle Play Store เพื่อใหขาราชการ ทร.ไดพัฒนาทักษะดวยตนเอง ของ ศภษ.ฯ

วิจัยในชั้นเรียนของครู รร.ชุมพลฯ จํานวน 78 ชิ้น 

14 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการแบงประเภทเรือหลวง ของนักเรียนจาชั้น 1 หอง 1.3 ของ น.ต.สมยศ ตันมุยฮอ

15 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการถักเชือกเงื่อนสันปลาชอนหุมราวบันได ของนักเรียนจาชั้นปที่ 1 โดยกิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน ของ ร.ท.สิริชัย สุวรรณพิทักษ



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64)
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16 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาเดินเรือ 1 โดยใชวิธีสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ ของ ร.ต.ธวัชชัย ดวงเอียด

17 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาการเรือปฏิบัติ โดยใชวิธีการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ ของ พ.จ.ต.อลงกรณ โตรา

18 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจาทหารเรือชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการทหาร รายวิชาทหาร 1 โดยการเรียนแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง ของ

น.ต.สุรภาพ เกิดสิน

19 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อ งการพัฒนาทักษะการถอดแยกและประกอบตัวลูกเลื่อน ปนกล 20 มม.แบบ 22 เออริคอน GAM Co - 1 ของ ร.ท.โกมล  สะอาดพรรค

20 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาทหาร 1 (ทฤษฎี)  โดยใชวิธีการสอนแบบเนนผูเรียน ของ ร.ต.นรินทร คงมั่น

21 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการถอดแยกและประกอบตัวลูกเลื่อน ปนกล 20 มม.แบบ 22 เออริคอน GAM Co - 1 ของ จ.อ.บุญสิน คําภูงา

22 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับ ชื่อทา คําบอกวิชาทหารราบปฏิบัติ ชั้น 1 หอง 1.7 ของ จ.อ.มานะ จอมเจริญ

23 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับ ชื่อทา คําบอกวิชาทหารราบปฏิบัติ ชั้น 2 หอง 2.14 ของ จ.อ.ปญจชัย ประดิษฐผล

24 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับ ชื่อทา คําบอกวิชาทหารราบปฏิบัติ ชั้น 2 หอง 2.14 ของ จ.อ.ชนินทร แสงอุไร

25 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาเครื่องกังหันกาซ 2 โดยใชวิธีการสอนแบบเนนผูเรียน ของ น.ต.มนตรี ดีการ

26 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการสอนวิชาไฟฟาพื้นฐาน 1 โดยใชวิธีการสอนแบบเนนผูเรียน ของ น.ต.จันดี ขุมาลี

27 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการสอนวิชาไฟฟาพื้นฐาน 1 โดยใชวิธีการสอนแบบเนนผูเรียน ของ ร.อ.พีรณัฐ หอมนาน 

28 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาการกลทั่วไป 1 โดยใชวิธีการสอนแบบเนนผูเรียน ของ ร.ท.อภิวัติ พิมพิลา

29 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาการปองกันความเสียหาย 3 โดยใชวิธีการสอนแบบเนนผูเรียน ของ ร.ต.อรรคพล เนมี

30 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาการปองกันความเสียหาย 1 โดยใชวิธีการสอนแบบเนนผูเรียน ของ ร.ต.สมศักดิ์ จิตหวัง

31 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาเขียนแบบ 1 โดยใชวิธีการสอนแบบเนนผูเรียน ของ ร.ต.ระพิน ธรรมกิจนา

32 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาอิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน 3 โดยใชวิธีการสอนแบบเนนผูเรียน ของ ร.ต.ระพิน ธรรมกิจนา

33 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอรเบื้องตน 1 โดยใชวิธีการสอนแบบเนนผูเรียน ของ พ.จ.อ.ประสิทธิ์ ขําตา

34 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาเครื่องยนตเบื้องตน 1 โดยใชวิธีการสอนแบบเนนผูเรียน ของ พ.จ.ท.ศิริพงษ จันทรลอยเมฆ

35 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาปองกันความเสียหาย 1 โดยใชวิธีการสอนเนนผูเรียน ของ จ.อ.สุนทร  กองสมุทร

36 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การใชเกมคําศัพทภาษาอังกฤษที่มีผลตอการพัฒนาความสามารถการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ ของนักเรียนจาทหารเรือชั้นปที่ 1 ของ

ร.ต.หญิง วิริญา สุวรรณรินทร

37 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร 3 โดยใชวิธีการสอนแบบเนนผูเรียน ของ ร.ต.วรนาถ สักกะพลางกูร
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38 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานอุตสาหกรรม โดยใชวิธีการสอนแบบเนนผูเรียน ของ น.ส.พิมลา ศรีสุธากุล

39 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาสัญญาณ โดยใชวิธีการสอนแบบเนนผูเรียน ของ พ.จ.อ.ไพฑูรย คุมกระทึก

40 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาคูมือการเรียนชุดวิชาศูนยยุทธการและการสื่อสารเบื้องตน โดยใชวิธีการสอนเนนผูเรียน ของ พ.จ.อ.ทวี พึ่งพา

41 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาสัญญาณ โดยใชวิธีการสอนแบบเนนผูเรียน ของ พ.จ.อ.พงษกมล ถวิลวงษ      

42 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาวายน้ํา โดยใชวิธีการสอนแบบเนนผูเรียน ของ พ.จ.ท.ศักดิ์ดา พวงแกว 

43 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาสัญญาณ โดยใชวิธีการสอนแบบเนนผูเรียน ของ พ.จ.ท.สุทัศน พรามกระโทก 

44 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง แรงจูงใจในการออกกําลังกายของ นักเรียนจาทหารเรือ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ  ของ จ .อ.สุรศักดิ์ ประสานยุทธ  

45 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะกีฬาทหารเรือ (กระเชียงบก) โดยใชแบบฝกทักษะ ของ จ.อ.เกชา วาดนิ่ม

46 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวายน้ํา โดยใชวิธีการสอนแบบเนนผูเรียน ของ จ.อ.กําภู อุนอวยชัย 

47 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาสัญญาณ โดยใชวิธีการสอนแบบเนนผูเรียน ของ จ.อ.กําภู อุนอวยชัย 

48 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาสัญญาณ โดยใชวิธีการสอนแบบเนนผูเรียน ของ จ.อ.ดิเรก ชาติศักดิ์ยุทธ 

49 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาคูมือการเรียนชุดวิชาศูนยยุทธการและการสื่อสารเบื้องตน โดยใชวิธีการสอนเนนผูเรียน ของ จ.อ.กิตติศักดิ์ บูญรัตน

50 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาคูมือการเรียนชุดวิชาศูนยยุทธการและการสื่อสารเบื้องตน โดยใชวิธีการสอนเนนผูเรียน ของ จ.อ.ไชยันต สีสอง

51 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาฝกโรงงาน (ชางเชื่อมประสาน) โดยใชวิธีการสอนเนนผูเรียน ของ ร.ท.วินัย หรั่งเจริญ

52 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาฝกโรงงาน (ชางปรับ) โดยใชวิธีการสอนเนนผูเรียน ของ ร.ท.ณรงค จิตสกุลชัย

53 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาฝกโรงงาน (ชางตีเหล็ก) โดยใชวิธีการสอนเนนผูเรียน ของ ร.ท.อนันต เพชรทอง

54 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาฝกโรงงาน (ชางกลึง) โดยใชวิธีการสอนเนนผูเรียน ของ ร.ต.อนุชิต ศรีพุม

55 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาฝกโรงงาน (ชางเชื่อมประสาน) โดยใชวิธีการสอนเนนผูเรียน ของ พ.จ.อ.วิษณุ นีลเสวี

56 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การใชสื่อการสอนเชิงมัลติมีเดีย ของ ร.ท.สมชาย ฟกเขียว

57 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาโดยใชวิธีการสอนแบบเนนผูเรียน ของ น.ต.หญิง วาริศา อัมพรมหา

58 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูเครื่องทําความเย็น โดยจัดกิจกรรมการสอนแบบ Learning by doing ของ น.ต.วันชัย เนียมแสง

59 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาเครื่องจักรชวย 3 โดยใชวิธีการสอนแบบเนนผูเรียน ของ ร.ท.จิรพัฒน คุณชื่น

60 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาเครื่องจักรไอน้ํา 1 โดยใชวิธีการสอนแบบเนนผูเรียน ของ ร.อ.ปรีชา มัชฌิมะ
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61 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูโดยการใชรูปแบบการสอนแบบสาธิต ของ ร.อ.สุรศักดิ์ ราเลิศ

62 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาไฟฟาเบื้องตนโดยใชวิธีการสอนแบบเนนผูเรียน ของ ร.อ.ทัตพงษ ไพบูลย

63 งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชา นว.3 โดยใชวิธีการสอนแบบเนนผูเรียน ของ ร.ท.จรินทร กลั่นมาก

64 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนจาทหารเรือที่มีตอการใชอุปกรณจริงเปนสื่อการสอน ของ ร .ท.ไตรภพ คงควร

65 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการเรียกชื่อสวนประกอบของทุนหมายเขต แบบ 3 วิชาอาวุธใตน้ํา ของ น.ต.ชัยวัฒน โกมารศรี

66 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการเรียกชื่อสวนประกอบของลูกปนที่ใชในราชนาวี ของ นรจ.ชั้นปที่ 1 หอง 1.6 ของ น.ต.โกมาน โพธิ์ทอง

67 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาวิธีการประกอบสวนที่สําคัญของทุนระเบิดโดยใชการฝกจากทุนระเบิด MK.6 ของจริง ของ ร.อ.สมัย นพพันธ

68 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการถอดและประกอบตัวลูกเลื่อนปนกล 20 มม. แบบ 22 เออริคอน GAM CO - 1 ของ ร.อ.สมัย นพพันธ

69 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง Google Platform กับการสนับสนุนการเรียนรู   ของ ร.ท.ธงชัย จําปาศรี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

70 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการทิ้งดิ่งน้ําตื้นโดยใชแบบฝก ของ น.ต.วสุพล สินธพทอง

71 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูวิชาการเรือโดยจัดกิจกรรมการสอนแบบ Learning by doing ของ ร.ต.แดนไพร ทาสถาน

72 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาการเรือ ดวยระบบ e-learning ของ ร.อ.ธันยา ปานแดง

73 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะกีฬาทหารเรือ (อุมหมูใสเลา) โดยใชแบบฝกทักษะ ของ น.ต.บรรเล็ง ออนพุทธา

74 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ความพึงพอใจผูมาใชหองยกน้ําหนัก รร.ชุมพลฯ ของ น.ต.บรรเล็ง ออนพุทธา

75 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาเอกสารประกอบการจัดการเรียนรูรายวิชาศูนยยุทธการและการสื่อสารเบื้องตน ของ ร.ท.สมควร ขุนจําเริญ

76 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง แรงจูงใจในการออกกําลังกาย ของนักเรียนจาชั้นปที่ 1 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ของ พ.จ.อ.ปรีชา ผิวแดง

77 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง แรงจูงใจในการออกกําลังกาย ของนักเรียนจาทหารเรือ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ของ พ .จ.อ.วิชาญ จําปา

78 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการพัฒนาทักษะวายน้ําของนักกีฬาวายน้ํานักเรียนจา ชั้นปที่ 1 และชั้นปที่ 2 ของ จ.อ.มีชัย บัวภา

79 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง แรงจูงใจในการเรียนและความผูกพัน ตอ พรรค - เหลา กลิน ของนักเรียนจาชั้นปที่ 2 ของ พ.จ.อ.นพรัตน มหาศร

80 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาไฟฟาพื้นฐาน 1 โดยใชวิธีการสอนแบบเนนผูเรียน ของ พ.จ.อ.วรพงษ เชิดชมกลิ่น

81 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการเรียกชื่อสวนประกอบของลูกระเบิดลึก MK.6 วิชาอาวุธใตน้ํา โดยใชแบบฝกทักษะการเรียกชื่อสวนประกอบของลูกระเบิดลึก MK.6 ของ

พ.จ.อ.ปรีดา แสงแตง

82 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ความตองการจําเปนของนักเรียนกลาโหมพลเรือนชั้นต่ํากวาสัญญาบัตร รร.ชุมพลทหารเรือ ที่ตองการศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรเพิ่มเติม รร.ชุมพลทหารเรือ ของ

พ.จ.อ.สํารวย หอมจัด



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64)

หนา 7.3/31

83 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ความพึงพอใจของนักเรียนจา ชั้นปที่ 2 โรงเรียนชุมพลทหารเรือตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพลแมนปน ของ พ.จ.อ.ธนวัตร หอมทรง

84 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับชื่อทาคําบอกวิชาทหาร 1 (ปฏิบัติ) ของนักเรียนจา ชั้นปที่ 1 หอง 1.10 พรรคกลิน 

โดยการประยุกตใชเทคโนโลยีคิวอารโคดประกอบการจัดการเรียนการสอน ของ พ.จ.อ.วีรพงษ วิใจ

85 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ความตองการจําเปนของ นรจ.ชั้นปที่ 2 รร.ชุมพลทหารเรือ ที่ตองการศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรพิเศษของกองทัพเรือ ของ พ.จ.อ.วิษณุ เรืองรุง

86 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับชื่อทาคําบอกวิชาทหารราบปฏิบัติของนักเรียนจา ชั้นปที่ 2 หอง 2.7 พรรค นว.สห. 

โดยใชคูมือการฝกวาดวยแบบฝกบุคคลทามือเปลาพระราชทาน ของ จ.อ.อดิศักดิ์ พูลเสม

87 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาความรึความเขาใจเกี่ยวกับชื่อทาคําบอกวิชาทหารราบปฏิบัติของนักเรียนจา ชั้นปที่ 1 หอง 1.6 พรรค นว.ป.(สอ.รฝ.) 

โดยใชคูมือการฝกวาดวยแบบฝกบุคคลทามือเปลาพระราชทาน ของ จ.อ.ยุทธภูมิ วงเวียน

88 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับชื่อทาคําบอกวิชาทหารราบปฏิบัติของนักเรียนจา ชั้นปที่ 1 หอง 1.4 พรรค นว.ป.กร. โดยใชคูมือการฝก

วาดวยแบบฝกบุคคลทามือเปลาพระราชทาน ของ จ.อ.บรรลือศักดิ์   ผองขํา

89 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการเลนกายบริหารแบบราชนาวีทายาก ของ พ.จ.อ.ชาตรี นวลจันทร

90 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะกีฬาทหารเรือ (วิ่ง 4 ขา) โดยใชแบบฝกทักษะของนักเรียนจาทหารเรือ  ชั้นปที่ 1 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ของ จ.อ.ชยพล เหลาสุพรรณ

91 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะวายน้ําของนักกีฬาวายน้ํานักเรียนจาชั้นปที่ 1 และชั้นปที่ 2 ของ จ.อ.อรรถกร ผักไหม



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64) หนา 7.4/1

ผลลัพธดานการนําองคการและการกํากับดูแล (เชื่อมโยงหลักกับ มว.1 : กศษ.ฯ)

ที่ คา ผลลัพธการดําเนินการ แนว

เปา งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 โนม

หมาย ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ +/-
งป.64

9 ตัวชี้วัดดานการนําองคการ (มว.1 : กศษ.ฯ)

หนวยปฏิบัติ : มว.1, ทุกหนวย
9.1 รอยละของจํานวนวิธีการสื่อสารในการถายทอดวิสัยทัศนและคานิยม ≥ 50 4 4 100 4 4 100 4 4 100 9 9 100 +

สูการปฏิบัติในลักษณะสองทิศทาง ตอจํานวนวิธีการสื่อสารทั้งหมด

ประชุม        

หนังสือเวียน  

ประกาศ  

ปายประชาสัมพันธ  

เว็บไซต        

ผูบริหารถายทอดใหผูใตบังคับบัญชา        

การเลาสูกันฟง  

ไลนกลุม        

กิจกรรมประชาสัมพันธหนวย  

9.2 รอยละของจํานวนกําลังพลที่รับรูวิสัยทัศน คานิยม และนโยบาย ≥ 70 571 571 100 764 764 100 736 736 100 587 546 93.02 -

ของหนวย ตอจํานวนกําลังพลที่มีการสํารวจทั้งหมด

7.4

ตัวชี้วัด



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64) หนา 7.4/2

ที่ คา ผลลัพธการดําเนินการ แนว

เปา งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 โนม

หมาย ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ +/-
งป.64

9.3 จํานวนกิจกรรมที่มีการจัดทําการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน ≥ 3 6 กิจกรรม 11 กิจกรรม 24 กิจกรรม +

(After Action Review : AAR)

หมายเหต ุใหระบุชื่อกิจกรรม วดป.และสถานที่จัดกิจกรรม

งป.64 มี 5+19 = 24 กิจกรรรม   ศภษ.1+กอศ.1+กปภ.1+รร.ชุมพล5+กง.1+กธก1+วทร.+กหส1+กปศ.2+พจ.1+ฝวก.4
1. กธก.ฯ มี 1 กิจกรรม คือ ทบทวนการปฏิบัติหลังการจัดงานวันสถาปนา ยศ.ทร.

2. กศษ.ฯ มี 2 กิจกรรม

   1) ทบทวนการปฏิบัติหลังการจัดงานวันสถาปนา ยศ.ทร.

   2) ทบทวนการปฏิบัติหลังการรับสมัคร นรจ.

3. กบ.ฯ ไมมีขอมูล

4. กง.ฯ มี 1 กิจกรรม คือ ทบทวนการปฏิบัติหลังจัดกิจกรรม KM

5. ฝวก.ฯ มี 4 กิจกรรม คือ

   1) ทบทวนการปฏิบัติหลังการฝก FTX ทร.64

   2) ทบทวนการปฏิบัติหลังการจบหลักสูตร นว., ทป., อส.

   3) ทบทวนการปฏิบัติหลังการฝก Tempo Game หลักสูตร วทร.

   4) ทบทวนการปฏิบัติหลังการฝกยุทธกีฬาหลักสูตร นว.

6. วทร.ฯ มี 1+1 = 2 กิจกรรม

   1) ทบทวนการปฏิบัติหลังฝกซอมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร และเข็มวิทยฐานะผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร วทร.

   2) ทบทวนการปฏิบัติหลังการไปดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศภายในประเทศ

7. รร.สธ.ทร.ฯ มี 1 กิจกรรม คือ ทบทวนการปฏิบัติหลังฝกซอมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร และเข็มวิทยฐานะผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร สธ.ทร.รุนที่ 79

8. รร.ชต.ฯ ไมมีขอมูล

9. รร.พจ.  มี 1 กิจกรรม คือ ทบทวนการปฏิบัติหลังจากสิ้นสุดการศึกษาในแตละหลักสูตร ใน 5 ม.ค.64 และ 7 เม.ย.64

ตัวชี้วัด



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64) หนา 7.4/3

10. รร.ชุมพลฯ มี 5 กิจกรรม คือ

     1) ทบทวนการปฏิบัติหลังการฝกหมูรบและทหารราบทั่วไปของ นรจ. ประจําปการศึกษา 2563

     2) ทบทวนการปฏิบัติหลังการฝกหลักสูตรการดําน้ําดวยเครื่องชวยหายใจใตน้ําเบื้องตนแก นรจ. ชั้นปที่ 2

     3) ทบทวนการปฏิบัติหลังการฝกภาคปฏิบัติทางใชการในทะเลของ นรจ. ประจําปการศึกษา 2563

     4) ทบทวนการปฏิบัติหลังการฝกภาคปฏิบัติทางสายวิทยาการ ของ นรจ. ประจําปการศึกษา 2563

     5) ทบทวนการปฏิบัติหลังการฝกอบรมหลักสูตรขาราชการกลาโหมพลเรือนต่ํากวาสัญญาบัตร งป.64

11. ศยร.ฯ มี 1 กิจกรรม คือ ทบทวนการปฏิบัติหลังการฝกยุทธกีฬาหลักสูตร นว.

12. ศภษ.ฯ มี 1 กิจกรรม คือ เมื่อเสร็จสิ้นการอบรมในทุกหลักสูตรแลว มีการจัดปจฉิมนิเทศเพื่อวิเคราะหผลประเมินนํามาใชปรับปรุงนื้อหาหลักสูตรและซอมบํารุงอุปกรณ

    เครื่องชวยการศึกษาใหพรอมใชงาน 

13. กบศ.ฯ ไมมีขอมูล

14. กปภ.ฯ มี 1 กิจกรรม คือ เมื่อเสร็จสิ้นการจัดสัมมนาการพัฒนาการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาระดับต่ํากวา ป.ตรี  ในงป.63 มีการทบทวนปญหาขอขัดของ

    ในการดําเนินการ แลวนํามาแกไขใน งป.64 เรียบรอย (เรื่องการจัดซื้อ/จัดจางดอกไมธูปเทียนในพิธีเปด-ปดการสัมมนา)

15. กปศ.ฯ มี 2 กิจกรรม คือ

     1) ทบทวนการปฏิบัติหลังจากการจัด KM

     2) ทบทวนการปฏิบัติหลังจากการจัดนิทรรศการวันสถาปนา ยศ.ทร.

16. กอศ.ฯ มี 1 กิจกรรม คือ ทบทวนการปฏิบัติงานหลังจากการจัดกิจกรรมศาสนพิธีตาง ๆ เสร็จสิ้น

17. สน.รนภ.ฯ ไมมีขอมูล

18. กหส.ฯ มี 1 กิจกรรม คือ ทวบทวนกระบวนการ SP8.2 กระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่อสิ่งพิมพ โดยปรับลดขั้นตอนการทํางานลง 5 ขั้นตอน

19. กอง สน.ฯ ไมมีขอมูล



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64) หนา 7.4/4

ที่ คา ผลลัพธการดําเนินการ แนว

เปา งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 โนม

หมาย ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ +/-
งป.64

9.4 รอยละของจํานวนขอเสนอแนะของผูบริหารระดับสูงที่ไดนําไปปรับปรุง ≥ 20 25 24 96.00 +

องคการและนําไปสูการปฏิบัติจนสําเร็จและเกิดประโยชน ตอจํานวน

ขอเสนอแนะทั้งหมดของผูบริหารระดับสูง

หมายเหต ุผูบริหารระดับสูง : จก.ยศ.ทร. และผูบริหารในสํานักงานผูบังคับบญชา

งป.64 มี จํานวน 24/25 ขอ  ศภษ.1+กอศ.1+กปภ.4+รร.ชต.1+กธก2+วทร.3/4+ศยร.3+รร.ชุมพล7/7+กหส.1+พจ.1

1. กธก.ฯ มีขอเสนอแนะ 2/2 ขอ

    1) ใหจัดกิจกรรมออกกําลังกายตอนเที่ยง เพื่อปองกันโรคโควิด-19 ตามนโยบายของ ทร. โดยนํามาจากขอเสนอแนะของ จก.ยศ.ทร.

    2) จัดกําลังพลเขารวมการแขงขันไตรกีฬาตามนโยบายของ ทร.  โดยนํามาจากการสั่งการของ จก.ยศ.ทร.

2. กศษ.ฯ ไมมีขอมูลการปรับปรุง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 � �

3. กบ.ฯ ไมมีขอมูลการปรับปรุง

4. กง.ฯ ไมมีขอมูลการปรับปรุง

5. ฝวก.ฯ ไมมีขอมูลการปรับปรุง

6. วทร.ฯ มีขอเสนอแนะ 3/4 ขอ

    1) ควรจัดใหนายทหารมิตรประเทศที่เขารับการศึกษาหลักสูตรตาง ๆ ของ ทร. มีการเยี่ยมชมชุมชนตามรอยประวัติศาสตรวิถีชีวิตชุมชนริมฝงคลองบางกอกนอย 

ซึ่งเปนขอเสนอแนะของ ผบ.ทร.ในโอกาสตรวจเยี่ยม วทร. เมื่อ 1 ม.ีค.64 ในสวนนี้ วทร. ยังไมไดดําเนินการ เนื่องจากใน งป.64 ไมมีนายทหารมิตรประเทศเขาศึกษา

    2) การจัดการศึกษออนไลนใหแก นศ. และ นทน.หลักสูตรตาง ๆ ควรดําเนินการในลักษณะกลุมประชุมและหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนไปสถานที่ตาง ๆ หรือที่พัก จะเปนการเพิ่มโอกาสในการสราง

ความสัมพันธมากขึ้น ซึ่งเปนขอเสนอแนะของ ผบ.ทร.ในโอกาสตรวจเยี่ยม วทร. เมื่อ 1 ม.ีค.64 ในสวนนี้ วทร. ยังไมไดดําเนินการ เนื่องจากยังอยูในชวงการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน

โควิด-19 ระลอกใหม

    3) วางแผนและตรวจสอบความถูกตอง กํากับ ติดตามการเบิกจายงบประมาณอยางใกลชิดและตอเนื่อง เพื่อใหสามารถใชจายงบประมาณไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ซึ่งเปนขอเสนอแนะของ จก.ยศ.ทร. ในที่ประชุม นขต.ยศ.ทร.ครั้งที่ 10/63 ซึ่ง วทร.ฯ ไดปรับปรุงและดําเนินการตามแนวทางดังกลาวอยางตอเนื่อง

    4) ในการเชิญอาจารยหรือวิทยากรมาบรรยายใหความรูหลักสูตรตาง ๆ ใหพิจารณาสรรหาจากผูที่ไมมีแนวคิดตอตานสถาบัน

ซึ่งเปนขอเสนอแนะของ จก.ยศ.ทร. ในที่ประชุม นขต.ยศ.ทร.ครั้งที่ 10/63 ซึ่ง วทร.ฯ ไดดําเนินการปรับปรุงการเชิญอาจารยตามแนวทางดังกลาวอยางเครงครัด

7. รร.สธ.ทร.ฯ ไมมีขอมูลการปรับปรุง

ตัวชี้วัด



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64) หนา 7.4/5

8. รร.ชต.ฯ ปรับปรุงปรุงระบบรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ โดยการติดตั้งกลองวงจรปด โดยนํามาจากขอเสนอแนะของ จก.ยศ.ทร.

9. รร.พจ.ฯ ปฎิบัติตามมาตรการการปองกันโรคติดเชื้อ COVID-19 โดยนํามาจากขอเสนอแนะในมติที่ประชุม นขต.ยศ.ทร. ใน 16 เม.ย.64

10. รร.ชุมพลฯ มีขอเสนอแนะ 7/7 ขอ

    1) กวดขันและกําชับกําลังพลใหปฎิบัติตามมาตรการการปองกันโรคติดเชื้อ COVID-19 โดยนํามาจากขอเสนอแนะในมติที่ประชุม นขต.ยศ.ทร. ครั้งที่ 10/2563

    2) ปรับปรุงพิจารณาเสนอโครงการไปศึกษาดูงานตางประเทศ โดยใชเงินรายรับสถานศึกษา โดยนํามาจากขอเสนอแนะในมติที่ประชุม นขต.ยศ.ทร. ครั้งที่ 10/2563

    3) ปรับปรุงคลังสรรพาวุธอยูในความรับผิดชอบ ใหปฏิบัติตามขอบังคับ (ขกส.38) อยางเครงครัด โดยนํามาจากขอเสนอแนะในมติที่ประชุม นขต.ยศ.ทร. ครั้งที่ 11/2563

    4) ปรับปรุง ตรวจสอบเตรียมการและดําเนินการฝกการปองกันความเสียหายของอาคารสถานที่ตาง ๆ ของหนวยอยางนอยเดือนละ 2 ครั้ง โดยนํามาจากขอเสนอแนะ

        ในมติที่ประชุม นขต.ยศ.ทร. ครั้งที่ 11/2563

   5) ปรับปรุงการแบงกําลังพลปฏิบัติงานเปนชุด Work from home โดยตองสามารถติดตอไดตลอดเวลาปฏิบัติงาน โดยนํามาจากขอเสนอแนะในมติที่ประชุม นขต.ยศ.ทร.ครั้งที่ 3/2564

   6) ปรับปรุง แผนการเรียนการสอนเปนรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน เพื่อใหมีความสอดคลองตามนโยบาย รอง จก .ยศ.ทร โดยนํามาจากขอเสนอแนะในมติที่ประชุม นขต.ยศ.ทร.

       ครั้งที่ 3/2564

   7) ปรับปรุงคัดกรองและตรวจดูอาการของ นรจ.ใหมีความพรอมสําหรับพิธีประดับยศ นรจ.ใหเปนไปตามที่ ศบค. ศปก.ทร.กําหนดโดยเครงครัด โดยนํามาจากขอเสนอแนะ

       ในมติที่ประชุม นขต.ยศ.ทร ครั้งที่ 3/2564

11. ศยร.ฯ มีขอเสนอแนะ 3/3 ขอ

     1) ติดตามและศึกษาพื้นที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย (Thai-Malaysia-Joint Development Area) ซึ่งรัฐบาลทั้งสองประเทศไดลงนามในบันทึกความเขาใจพื่อกอตั้งองคกรรวมไทย-มาเลเซีย 

        โดยนํามาจากขอเสนอแนะของ จก.ยศ.ทร.

     2) รวมพิจารณาหาผูประกอบการรวมดําเนินงานของศูนยสมุททานุภาพกองทัพเรือ โดยนํามาจากขอเสนอแนะของ จก.ยศ.ทร.

     3) เตรียมการเรื่องการตรวจเยี่ยม ทรภ.3 ของประธาน ศปษ.ผบ.ทร.  โดยนํามาจากขอเสนอแนะของ จก.ยศ.ทร.

12. ศภษ.ฯ ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผานสื่อสารสนเทศ เชน facebook, youtube และ website เพื่อรองรับนโยบาย ผบ.ทร.ประจําป งป.64 และ จก.ยศ.ทร.

     ในการยกระดับขีดความสามารถทักษะการใชภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR 

13. กบศ.ฯ ไมมีขอมูลการปรับปรุง

14. กปภ.ฯ มีขอเสนอแนะ 4 ขอ

    1) ปรับปรุงกรอบมาตรฐานคุณภาพการศึกษาสําหรับสถานศึกษาตามแนวทางรับราชการ (สวนการศึกษาที่หนึ่ง) พ.ศ.2561 และอนุมัติเรียบรอยแลว เปน พ.ศ.2564  : มาจากขอเสนอแนะ

        ของ รอง จก.ยศ.ทร. (สายงานการศึกษา)

    2) ประสาน กศษ.บก.ยศ.ทร. เสนอเพิ่มงบประมาณในโครงการศึกษาอบรมของ ทร. ป งป.65 (เพิ่มเติม) ในการพัฒนาครูของสถานศึกษาของทร. ระดับต่ํากวา ป.ตรี

        มาจากขอเสนอแนะของ รอง จก.ยศ.ทร. (สายงานการศึกษา)

    3) จัดทํารูปแบบและแนวทางการเขียนรายงานผลการดําเนินงานใหแกหนวยสนับสนุนการจัดการศึกษา (ศยร.ฯ, กบศ.ฯ กหส.ฯ และ กอง สน.ฯ)

        มาจากขอเสนอแนะของ รอง จก.ยศ.ทร. (สายงานการศึกษา)

    4) ทบทวนปรับปรุงมาตรฐานวิชาชีพของ นรจ. นดย. และ นชร. พ.ศ.2556 อยูระหวางดําเนินการ  : มาจากขอเสนอแนะของ รอง จก.ยศ.ทร. (สายงานการศึกษา)



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64) หนา 7.4/6

15. กปศ.ฯ ไมมีขอมูลการปรับปรุง

16. กอศ.ฯ ปรับปรุงการจัดอบรมศีลธรรมผานระบบอินเตอรเน็ตของหนวย โดยนํามาจากขอเสนอแนะของ รอง เสธ.ยศ.ทร.

17. สน.รนภ.ฯ ไมมีขอมูลการปรับปรุง

18. กหส.ฯ ประชาสัมพันธทรัพยากรสารสนเทศที่ไดมาใหม ใหผูรับบริการทราบ ผานทาง facebook และ line ของหองสมุด โดยนํามาจากขอเสนอแนะของ รอง เสธ.ยศ.ทร.

19. กอง สน.ฯ ไมมีขอมูลการปรับปรุง



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64) หนา 7.4/7

ที่ คา ผลลัพธการดําเนินการ แนว

เปา งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 โนม

หมาย ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ +/-
งป.64

9.5 จํานวนรางวัลที่ไดรับการยกยองจากหนวยงานภายนอก ≥ 1 2 รางวัล 2 รางวัล 2 รางวัล 0 รางวัล -

(1) หมายเหต ุใหระบุชื่อผลงาน ชื่อรางวัล หนวยงานที่ใหรางวัล วดป.และสถานที่ที่มอบรางวัล

10 ตัวชี้วัดดานการกํากับดูแลองคการ (มว.1 : กศษ.ฯ)

10.1 รอยละของจํานวนขอสั่งการในมติที่ประชุม นขต.ยศ.ทร. ที่ถูกนําไปปฏิบัติ ≥ 80 76 76 100 +

ตอจํานวนขอสั่งการทั้งหมดในมติที่ประชุม นขต.ยศ.ทร. (มว.1)

11 ตัวชี้วัดดานกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับ (มว.1 : กศษ.ฯ)

11.1 จํานวนครั้งในการทบทวน/ปรับแกไขระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ใหมี ≥ 1 5 ครั้ง +

ความเหมาะสมและทันสมัยสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน (มว.1)

หมายเหต ุใหระบุชื่อระเบียบที่ปรับปรุง

งป.64 มี 1+4 = 5 ครั้ง

1.  กศษ.ฯ เสนอปรับปรุงแกไขระเบียบ ทร. วาดวยการศึกษา พ.ศ.2530  ใหทันสมัย

2.  กบศ.ฯ เสนอปรับปรุงแกไขระเบียบ กบศ.ฯ วาดวยการปฏิบัติเกี่ยวกับอัคคีภัย พ.ศ.2564
3.  วทร.ฯ ปรับปรุง อทร.8101 การกําหนดยุทธศาสตร
4.  วทร.ฯ ปรับปรุง อทร.8004 หลักนิยม ทร.
5.  วทร.ฯ ปรับปรุง อทร.8307 การวางแผนทางทหาร

12 ตัวชี้วัดดานการประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ความโปรงใส และจริยธรรม (มว.1 : กศษ.ฯ)

หนวยปฏิบัติ :  กธก.ฯ

12.1 รอยละของจํานวนกําลังพลที่ไมถูกรองเรียนวาทุจริต ตอจํานวน ≥ 99 1,689 1,689 100 3,938 3,937 99.97 1,831 1,830 99.95 1,641 1,641 100 +

กําลังพลทั้งหมด 4,151 4,150 99.98 2,024 2,023 99.95 1,278 1,277 99.92

มี 1 คน มี 1 คน มี 0 คน

ตัวชี้วัด



1,256 1,255 99.92
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ที่ คา ผลลัพธการดําเนินการ แนว

เปา งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 โนม

หมาย ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ +/-
งป.64

13 ตัวชี้วัดดานสังคมและชุมชน (มว.1 : กศษ.ฯ)

หนวยปฏิบัติ :  กธก.ฯ, นกร.ฯ, กอง สน., รร.ชุมพลฯ

13.1 จํานวนกิจกรรมที่สนับสนุนชุมชนและสังคม เชน วันเด็ก วันขึ้นปใหม ≥ 6 6 กิจกรรม 8 กิจกรรม 13 กิจกรรม 35 กิจกรรม +

 วันสถาปนาหนวย เทิดพระเกียรติ วิ่งการกุศล หรือบริการสังคม

บริจาคโลหิต/สิ่งของ สอนวายน้ํา สอนภาคฤดูรอน
-พื้นที่ ยศ.ทร. (นกร.ฯ) 6 กิจกรรม 8 กิจกรรม 7 กิจกรรม 14 กิจกรรม

-วทร.ฯ 2 กิจกรรม

-รร.สธ.ทร.ฯ 2 กิจกรรม

-รร.ชต.ฯ 2 กิจกรรม

-รร.พจ.ฯ 2 กิจกรรม

-พื้นที่ รร.ชุมพลฯ (รร.ชุมพลฯ) 6 กิจกรรม 13 กิจกรรม

หมายเหต ุใหระบุชื่อกิจกรรม วดป.และสถานที่ในการจัดกิจกรรม

งป.64 มี 22+13 =35 กิจกรรม

ฝวก.ฯ มี 2 กิจกรรม

1. ฝวก.ฯ ลดการใชกระดาษ ดวยระบบ E-Learning 

2. ฝวก.ฯ กําหนดมาตรการการประหยัดพลังงาน โดยการควบคุมการปดปดหลอดไฟ และเครื่องปรับอากาศ ตามเวลาที่กําหนด

รร.สธ.ทร.ฯ มี 1+1 = 2 กิจกรรม

1. รร.สธ.ทร.ฯ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.9 โดยการบริจาคโลหิต ใหกับธนาคารเลือด รพ.สมเด็นพระปนเกลาฯ ใน 15 ธ.ค.63 ณ หองโถงชั้น 1 อาคาร สรส.

2. รร.สธ.ทร.ฯ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.9 โดยการบริจาคโลหิต ใหกับธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ใน 22 ม.ีค.64 ณ หองโถงชั้น 1 อาคาร สรส.

รร.ชต.ฯ มี 2 กิจกรรม

1. รร.ชต.ฯ จัดกิจกรรมแบงปนจากพี่สูนอง ใน 11 ม.ีค.64 โดยมอบอุปกรณการเรียนและเสื้อกันหนาว ใหกับ นร.รร.เจาพอหลวงอุปถัมภ 7 ต.โปงแยง อ.แมริม จว.เชียงใหม

2. รร.ชต.ฯ จัดกิจกรรมแบงปนจากพี่สูนอง ใน 30 พ.ย.63 โดยมอบอุปกรณกีฬา ใหกับ นร.รร.เบานโพนยางคํา ต.โนนหอม อ.เมือง จว.สกลนคร

ตัวชี้วัด
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นกร.ฯ มี 9+5=14 กิจกรรม

1. กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณะประโยชนเนื่องในวันกองทัพเรือ - กําจัดวัชพืชและผักตบชวาในคลองสามบาท ใน 24 พ.ย.63 (จํานวน 200 คน)

2. กิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดีเพื่อ ชาติ ศาสน กษัตริย” พัฒนาคลองสามบาทและบริเวณโดยรอบ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเปนพระราชกุศล ใน 17 พ.ย.63 (จํานวน 120 คน)

3. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ใน 13 ต.ค.63 ณ วัดพระงาม พระอารามหลวง

จว.นครปฐม (20 คน)

4. จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสําคัญของไทยในเดือนธันวาคม เนื่องในวันคลายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร ใน 5 ธ.ค.63 ณ ประตูน้ําชลประทานคลองเจดียบูชา จว.นครปฐม (จํานวน 19 คน)

5. จิตอาสาพัฒนา เนื่องในสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ใน 28 ธ.ค.63 คลองเจดียบูชา (องคการบริหารสวนตําบลวังตะกู) จว.นครปฐม (จํานวน 18 คน)

6. จิตอาสาพัฒนา ทําความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน เนื่องในวันคลายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจาตากสิน มหาราช ใน 23 ธ.ค.63 ณ วัดหทัยนเรศวร จว.นครปฐม (จํานวน 18 คน)

7. กิจกรรมมอบสิ่งของเครื่องใช เงินทุน มูลนิธิเด็กกําพรา เนื่องในวันปใหม ใน 23 ธ.ค.63 ณ มูลนิธิเด็กบานทานตะวัน (จํานวน 10 คน)

8. บริจาคโลหิตตาม “โครงการกองทัพไทยรวมบริจาคโลหิตแกวิกฤต COVID – 19” ครั้งที่ 1 ใน 3 ก.พ.64 ณ บก.ยศ.ทร. (จํานวน 54 คน)

9. รวมกับสวนราชการตางๆ ในพื้นที่ ตั้งจุดบริการประชาชน เนื่องในเทศกาลปใหม ใน 30 ธ.ค.63- 5 ม.ค.64  บริเวณหนาสวนพุทธมณฑล จว.นครปฐม (จํานวน 21 คน)

10. จิตอาสาพัฒนา ทําความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน เนื่องในวันจักรี ใน 6 เม.ย.64 ณ วัดดอนยายหอม จว.นครปฐม (จํานวน 13 คน)

11. จิตอาสาพัฒนา ทําความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน เนื่องในวันคณะกรรมการหมูบาน (กม.) ใน 8 ม.ีค.64 ณ ศูนยราชการทีวาการอําเอพุทธมณฑล จว.นครปฐม (จํานวน 18 คน)

12. จิตอาสาพัฒนา ตามแผนแมบทบริหารจัดการและพัฒนาคลองเจดียบูชาอยางยั่งยืน ใน 19 ม.ีค.64 ณ วัดเสนหาพระอารามหลวง จว.นครปฐม (จํานวน 13 คน)

13. รวมกับสวนราชการตางๆ ในพื้นที่ ตั้งจุดบริการประชาชน เนื่องในเทศกาลสงกรานต ใน 10-16 เม.ย.64  บรอเวณหนาสวนพุทธมณฑล จว.นครปฐม (จํานวน 21 คน)

14. กิจกรรมมอบสิ่งของ ขาวสาร อาหารแหง และอื่น ๆ ของสามเณรที่บิณฑบาตในโครงการบรรพชาสามเณร นรจ.ชั้นปที่ 2 ประจําป 2564 ใหกับมูลนิธิเด็กวัยอนุบาล ใน 8 เม.ย.64 

(จํานวน 10 คน)

รร.พจ.ฯ มี 2 กิจกรรม

1. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนของขาราชการ และ พจน. ใน 16 ธ.ค.63  ณ รร.และวัดปามหาชัย จว.สมุทรสาคร 

2. กิจกรมบริจาคโลหิต ของหลักสูตร นพจ.รุนที่ 1 ใน 8 ม.ีค.64

รร.ชุมพลฯ มี 10+3=13 กิจกรรม

1. รวมบริจาคโลหิตในวันกองทัพเรือ วันที่ 16 พ.ย. 63 ที่หนวยงาน กร.

2. กิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 4 ธ.ค.63 ที่สโมสรสัญญาบัตร ฐท.สส.

4. จิตอาสา “ปณิธานความดี ทําดีเริ่มไดที่ใจเรา” เนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ต.ค.63 

ณ บริเวณคลองบานน้ําเมา และชายหาดบานน้ําเมา หมูที่ 2 ต.นาจอมเทียน จํานวน 10 นาย

3. โครงการกองทัพไทยรวมบริจาคโลหิตแกวิกฤต COVIT 19 วันที่ 8-10 ก.พ.64 ที่ รพ. สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
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5. จิตอาสา “ปณิธานความดี ทําดีเริ่มไดที่ใจเรา” เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกลาเจาอยูหัว วันที่ 16 ต.ค.63 

ณ โรงเรียนวัดหนองจับเตา หมูที่ 5 ต.นาจอมเทียน จํานวน 10 นาย

6. จิตอาสา “ปณิธานความดี ทําดีเริ่มไดที่ใจเรา” เนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว วันที่ 23 ต.ค. 63 ณ วัดบางเสรคงคาราม จํานวน 10 นาย

7. จิตอาสา “ปณิธานความดี ทําดีเริ่มไดที่ใจเรา” เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจา) วันที่ 25 พ.ย.63 

ณ โรงเรียนบานเขาบายศรี หมูที่ 5 ต.พลูตาหลวง 10 นาย

8. จิตอาสา “ปณิธานความดี ทําดีเริ่มไดที่ใจเรา” วันที่ 3 ธ.ค. 63 ณ สวนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ จํานวน 10นาย

9. จิตอาสา “ปณิธานความดี ทําดีเริ่มไดที่ใจเรา” เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธ.ค.63 

ณ ชุมชนเขาชาง ศูนยฝก สอ.รฝ. หมูที่ 5 ต.บางเสร จํานวน 10 นาย

10. จิตอาสา “ปณิธานความดี ทําดีเริ่มไดที่ใจเรา” เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย วันที่ 24 ก.พ.64 ณ วัดเขาบายศรี หมูที่ 5 ต.พลูตาหลวง จํานวน 10 นาย

11. จิตอาสา “เราทําความดีดวยหัวใจ” เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว วันที่ 31 ม.ีค.64 ณ วัดสัตหีบ (ศาลาอเนกประสงค)

12. จิตอาสา “เราทําความดีดวยหัวใจ” เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วันที่ 2 เม.ย. 64 ณ วิหารหลวงพอดํา ต.แสมสาร

13. จิตอาสา “เราทําความดีดวยหัวใจ” เนื่องในวันจักรี วันที่ 7 เม.ย. 64 ณ วัดอัมพาราม หมู 4 ต.นาจอมเทียน
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ที่ คา ผลลัพธการดําเนินการ แนว

เปา งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 โนม

หมาย ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ +/-
งป.64

13.2 จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรมที่ลดผลกระทบตอสภาพแวดลอม (CRS) ≥ 6 3 ครั้ง 7 ครั้ง 23 ครั้ง +

เชน ลอกคลอง แยกขยะ จัดทําปุยหมัก รณรงคขี่จักรยาน 

ใชกระดาษ 2 หนา อนุรักษพลังงาน

-กิจกรรมที่ นกร.ฯ รับผิดชอบ 2 5 9

-กิจกรรมที่ กธก.ฯ รับผิดชอบ 1 0 0

-กิจกรรมที่ กอง สน.ฯ รับผิดชอบ 3

-กิจกรรมที่ รร.ชุมพลฯ รับผิดชอบ 0 2 11

หมายเหต ุใหระบุชื่อกิจกรรม วดป. และสถานที่ในการจัดกิจกรรม

งป.64 มีจํานวน 16+7 = 23 ครั้ง

กอง สน.ฯ มี 3 ครั้ง

1. เกษตรอินทรียปลอดสารพิษ (ปลูกผักปลอดสารพิษ, นาขาวอินทรีย, ปุยหมักอินทรีย)

2. กังหังพลังงานแสงอาทิตยบําบัดน้ําเสีย

3. โคมไฟโซลาซลลสองถนน

นกร.ฯ มี 6+3=9 ครั้ง

1. กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณะประโยชนเนื่องในวันกองทัพเรือ - กําจัดวัชพืชและผักตบชวาในคลองสามบาท ใน 24 พ.ย.63 (จํานวน 200 คน)

2. กิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดีเพื่อ ชาติ ศาสน กษัตริย” พัฒนาคลองสามบาทและบริเวณโดยรอบ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเปนพระราชกุศล ใน 17 พ.ย.63 (จํานวน 120 คน)

3. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ใน 13 ต.ค.63 ณ วัดพระงาม พระอารามหลวง

จว.นครปฐม (20 คน)

4. จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสําคัญของไทยในเดือนธันวาคม เนื่องในวันคลายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร ใน 5 ธ.ค.63 ณ ประตูน้ําชลประทานคลองเจดียบูชา จว.นครปฐม (จํานวน 19 คน)

ตัวชี้วัด



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64) หนา 7.4/12

5. จิตอาสาพัฒนา เนื่องในสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ใน 28 ธ.ค.63 คลองเจดียบูชา (องคการบริหารสวนตําบลวังตะกู) จว.นครปฐม (จํานวน 18 คน)

6. จิตอาสาพัฒนา ทําความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน เนื่องในวันคลายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจาตากสิน มหาราช ใน 23 ธ.ค.63 ณ วัดหทัยนเรศวร จว.นครปฐม (จํานวน 18 คน)

7. จิตอาสาพัฒนา ทําความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน เนื่องในวันจักรี ใน 6 เม.ย.64 ณ วัดดอนยายหอม จว.นครปฐม (จํานวน 13 คน)

8. จิตอาสาพัฒนา ทําความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน เนื่องในวันคณะกรรมการหมูบาน (กม.) ใน 8 ม.ีค.64 ณ ศูนยราชการทีวาการอําเอพุทธมณฑล จว.นครปฐม (จํานวน 18 คน)

9. จิตอาสาพัฒนา ตามแผนแมบทบริหารจัดการและพัฒนาคลองเจดียบูชาอยางยั่งยืน ใน 19 ม.ีค.64 ณ วัดเสนหาพระอารามหลวง จว.นครปฐม (จํานวน 13 คน)

รร.ชุมพลฯ มี 7+4=11 ครั้ง

1. จิตอาสา “ปณิธานความดี ทําดีเริ่มไดที่ใจเรา” เนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ต.ค.63 

ณ บริเวณคลองบานน้ําเมา และชายหาดบานน้ําเมา หมูที่ 2 ต.นาจอมเทียน จํานวน 10 นาย

2. จิตอาสา “ปณิธานความดี ทําดีเริ่มไดที่ใจเรา” เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกลาเจาอยูหัว วันที่ 16 ต.ค.63 

ณ โรงเรียนวัดหนองจับเตา หมูที่ 5 ต.นาจอมเทียน จํานวน 10 นาย

3. จิตอาสา “ปณิธานความดี ทําดีเริ่มไดที่ใจเรา” เนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว วันที่ 23 ต.ค. 63 ณ วัดบางเสรคงคาราม จํานวน 10 นาย

4. จิตอาสา “ปณิธานความดี ทําดีเริ่มไดที่ใจเรา” เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจา) วันที่ 25 พ.ย.63 

ณ โรงเรียนบานเขาบายศรี หมูที่ 5 ต.พลูตาหลวง 10 นาย

5. จิตอาสา “ปณิธานความดี ทําดีเริ่มไดที่ใจเรา” วันที่ 3 ธ.ค. 63 ณ สวนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ จํานวน 10 นาย

6. จิตอาสา “ปณิธานความดี ทําดีเริ่มไดที่ใจเรา” เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธ.ค.63 

ณ ชุมชนเขาชาง ศูนยฝก สอ.รฝ. หมูที่ 5 ต.บางเสร จํานวน 10 นาย

7. จิตอาสา “ปณิธานความดี ทําดีเริ่มไดที่ใจเรา” เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย วันที่ 24 ก.พ.64 ณ วัดเขาบายศรี หมูที่ 5 ต.พลูตาหลวง จํานวน 10 นาย

8. จิตอาสา “เราทําความดีดวยหัวใจ” เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว วันที่ 31 ม.ีค.64 ณ วัดสัตหีบ (ศาลาอเนกประสงค)

9. จิตอาสา “เราทําความดีดวยหัวใจ” เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วันที่ 2 เม.ย.64 ณ วิหารหลวงพอดํา ต.แสมสาร

10. จิตอาสา “เราทําความดีดวยหัวใจ” เนื่องในวันจักรี วันที่ 7 เม.ย.64 ณ วัดอัมพาราม หมู 4 ต.นาจอมเทียน

11. กิจกรรมปลูกปาและปลอยพันธุปลา เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระบรมชนิกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวันพอแหงชาติ วันที่ 4 ธ.ค.63 

ณ บริเวณสนามฮอกกี้ และอางเก็บน้ํา รร.ชุมพลฯ 



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64) หนา 7.4/13

ที่ คา ผลลัพธการดําเนินการ แนว

เปา งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 โนม

หมาย ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ +/-
งป.64

13.3 รอยละของจํานวนบุคลากรที่เขารวมกิจกรรมจิตอาสา ตอจํานวน ≥ 20 1,639 225 13.73 3,938 301 7.64 1,831 781 42.65 1,626 655 40.28 -

บุคลากรทั้งหมด

-พื้นที่ ยศ.ทร. (นกร.ฯ) 1,639 225 13.73 3,344 196 5.86 1,304 692 53.07 1,074 555 51.68

-พื้นที่ รร.ชุมพลฯ (รร.ชุมพลฯ) 594 105 17.68 527 89 16.89 552 100 18.12

หมายเหต ุใหระบุชื่อกิจกรรม วดป. และสถานที่ในการจัดกิจกรรม (รายละเอียดอยูใตกราฟ)

ตัวชี้วัด



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64)

กราฟแสดงผลลัพธตัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที่ 7.4 ผลลัพธดานการนําองคการและการกํากับดูแล หนา 7.4/14

(9) ตัวชี้วัดดานการนําองคการ

9.1 รอยละของจํานวนวิธีการสื่อสารในการถายทอดวิสัยทัศนและคานิยมในลักษณะของสองทิศทาง

9.2 รอยละของจํานวนกําลังพลที่รับรูวิสัยทัศน คานิยม และนโยบาย

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64

9.1 รอยละของจํานวนวิธีการสื่อสารในการถายทอดวิสัยทัศนและคานิยมในลักษณะ

ของสองทิศทาง

100 100 100 100

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64

9.2 รอยละของจํานวนกําลังพลที่รับรูวิสัยทัศน คานิยม และนโยบาย 100 100 100 93.02
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9.1 รอยละของจํานวนวิธีการสื่อสารในการถายทอดวิสัยทัศนและคานิยมในลกัษณะ
ของสองทิศทาง

100 100 100
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9.2 รอยละของจํานวนกําลังพลท่ีรับรูวิสัยทัศน คานิยม และนโยบาย

เปาหมาย ≥ รอยละ 70

เปาหมาย ≥ รอยละ 50



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64)

กราฟแสดงผลลัพธตัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที่ 7.4 ผลลัพธดานการนําองคการและการกํากับดูแล หนา 7.4/15

(9) ตัวชี้วัดดานการนําองคการ

9.3 จํานวนกิจกรรมที่มีการจัดทําการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (AAR)

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64

9.3 จํานวนกิจกรรมที่มีการจัดทําการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน 0 6 11 24

(After Action Review : AAR)
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9.3 จํานวนกิจกรรมท่ีมีการจัดทําการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน 

เปาหมาย ≥ 3 กิจกรรม



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64)

กราฟแสดงผลลัพธตัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที่ 7.4 ผลลัพธดานการนําองคการและการกํากับดูแล หนา 7.4/16

(9) ตัวชี้วัดดานการนําองคการ

9.4 รอยละของจํานวนขอเสนอแนะของผูบริหารระดับสูงที่ไดนําไปปรับปรุง

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64

9.4 รอยละของจํานวนขอเสนอแนะของผูบริหารระดับสูงที่ไดนําไปปรับปรุง 0 0 0 96
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9.4 รอยละของจํานวนขอเสนอแนะของผูบริหารระดับสูงท่ีไดนําไปปรับปรุง

เปาหมาย ≥ รอยละ 20



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64)

กราฟแสดงผลลัพธตัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที่ 7.4 ผลลัพธดานการนําองคการและการกํากับดูแล หนา 7.4/17

(9) ตัวชี้วัดดานการนําองคการ

9.5 จํานวนรางวัลที่ไดรับการยกยองจากหนวยงานภายนอก

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64

9.5 จํานวนรางวัลที่ไดรับการยกยองจากหนวยงานภายนอก 2 2 2 0

งป.61 งป.62 งป.63
#REF! #REF! #REF!

0

0

0

1

1

1

1

1

2

2

2

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64

2 2 2

0

จํา
นว

นร
าง

วัล
ที่ไ

ดร
ับก

าร
ยก

ยอ
ง

ปงบประมาณ

9.5 จํานวนรางวัลท่ีไดรับการยกยองจากหนวยงานภายนอก

เปาหมาย ≥ 1 รางวัล



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64)

กราฟแสดงผลลัพธตัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที่ 7.4 ผลลัพธดานการนําองคการและการกํากับดูแล หนา 7.4/18

(10) ตัวชี้วัดดานการกํากับดูแลองคการ

10.1 รอยละของจํานวนขอสั่งการในมติที่ประชุม นขต.ยศ.ทร. ที่ถูกนําไปปฏิบัติ 

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64

10.1 รอยละของจํานวนขอสั่งการในมติที่ประชุม นขต.ยศ.ทร. ที่ถูกนําไปปฏิบัติ 0 0 0 100.00
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10.1 รอยละของจํานวนขอสั่งการในมติท่ีประชุม นขต.ยศ.ทร. ท่ีถูกนําไปปฏิบัติ 

เปาหมาย  ≥ รอยละ 80



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64)

กราฟแสดงผลลัพธตัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที่ 7.4 ผลลัพธดานการนําองคการและการกํากับดูแล หนา 7.4/19

(11) ตัวชี้วัดดานกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับ

11.1 จํานวนครั้งในการทบทวน/ปรับแกไขระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ใหมีความเหมาะสมและทันสมัย

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64

11.1 จํานวนครั้งในการทบทวน/ปรับแกไขระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ใหมีความเหมาะสมและ 0 0 0 5
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11.1 จํานวนคร้ังในการทบทวน/ปรับแกไขระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ใหมีความเหมาะสมและทันสมัย

เปาหมาย  ≥ 1 คร้ัง



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64)

กราฟแสดงผลลัพธตัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที่ 7.4 ผลลัพธดานการนําองคการและการกํากับดูแล หนา 7.4/20

(12) ตัวชี้วัดดานการประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ความโปรงใส และจริยธรรม

12.1 รอยละของจํานวนกําลังพลที่ไมถูกรองเรียนวาทุจริต

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64

12.1 รอยละของจํานวนกําลังพลที่ไมถูกรองเรียนวาทุจริต 100.00 99.97 99.95 100.00
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12.1 รอยละของจํานวนกําลังพลท่ีไมถูกรองเรียนวาทุจริต

เปาหมาย  ≥ รอยละ 99



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64)

กราฟแสดงผลลัพธตัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที่ 7.4 ผลลัพธดานการนําองคการและการกํากับดูแล หนา 7.4/21

(13) ตัวชี้วัดดานสังคมและชุมชน

13.1 จํานวนกิจกรรมที่สนับสนุนชุมชนและสังคม

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64

13.1 จํานวนกิจกรรมที่สนับสนุนชุมชนและสังคม 6 8 13 35
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13.1 จํานวนกิจกรรมท่ีสนับสนุนชุมชนและสังคม

เปาหมาย  ≥ 6 กิจกรรม



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64)

กราฟแสดงผลลัพธตัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที่ 7.4 ผลลัพธดานการนําองคการและการกํากับดูแล หนา 7.4/22

(13) ตัวชี้วัดดานสังคมและชุมชน

13.2  จํานวนกิจกรรมที่ลดผลกระทบตอสภาพแวดลอม

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64

13.2  จํานวนกิจกรรมที่ลดผลกระทบตอสภาพแวดลอม 3 7 23
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13.2 จํานวนกิจกรรมท่ีลดผลกระทบตอสภาพแวดลอม

เปาหมาย  ≥ 6 กิจกรรม



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64)

กราฟแสดงผลลัพธตัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที่ 7.4 ผลลัพธดานการนําองคการและการกํากับดูแล หนา 7.4/23

(13) ตัวชี้วัดดานสังคมและชุมชน

13.3 รอยละของจํานวนบุคลากรที่เขารวมกิจกรรมจิตอาสา

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64

13.3 รอยละของจํานวนบุคลากรที่เขารวมกิจกรรมจิตอาสา 13.73 7.64 42.65 40.28
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13.3 รอยละของจํานวนบุคลากรท่ีเขารวมกิจกรรมจิตอาสา

เปาหมาย  ≥ รอยละ 20



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64)

หมายเหตุ  ขอมูลอางอิง หนา 7.4/24

รายละเอียดประกอบตัวชี้วัดที่ 9.3 จํานวนกิจกรรมที่มีการจัดทําการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน

งป.62 (รวม 6 กิจกรรม)

วทร.ฯ มี 3 กิจกรรม

1 กิจกรรม KM วทร.

2 ทบทวนหลังจากดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศหลักสูตร วทร.

3 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารหลักสูตร วทร. (หลังจบหลักสูตร)

รร.ชต.ฯ มี 3 กิจกรรม

1 กิจกรรม KM รร.ชต.ฯ

2 ทบทวนหลังจากดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศหลักสูตร รร.ชต.ฯ

3 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารหลักสูตร รร.ชต.ฯ (หลังจบหลักสูตร)

งป.63 (รวม 11 กิจกรรม)

ศยร.ฯ มี 5 กิจกรรม

1 ฝกยุทธกีฬาหลักสูตร นว. ครั้งที่ 1 (ฝกปราบ ด.)

2 ฝกยุทธกีฬาหลักสูตร นว. ครั้งที่ 2 (เรือผิวน้ํา)

3 ฝกยุทธกีฬาหลักสูตร นว. ครั้งที่ 3 (ยุทธกีฬารวม)

4 ฝกยุทธกีฬาหลักสูตร สธ.ทร.

5 ฝกรวม วสท.

วทร.ฯ มี 3 กิจกรรม

1 กิจกรรม KM วทร.ฯ

2 ทบทวนหลังจากดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศหลักสูตร วทร.

3 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารหลักสูตร วทร. (หลังจบหลักสูตร)

รร.ชต.ฯ มี 3 กิจกรรม

1 กิจกรรม KM รร.ชต.ฯ

2 ทบทวนหลังจากดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศหลักสูตร รร.ชต.ฯ

3 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารหลักสูตร รร.ชต.ฯ (หลังจบหลักสูตร)



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64)

หนา 7.4/25
รายละเอียดประกอบตัวชี้วัดที่ 9.4 รอยละของจํานวนขอเสนอแนะของผูบริหารที่ไดรับการปรับปรุง

งป.63 มี 4 ขอเสนอแนะ

ศยร.ฯ มี 4 ขอ

     1) ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของและพิจารณาทบทวน เรื่อง "การจัดทําหลักนิยมการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก" โดยนํามาจากขอเสนอแนะของ จก.ยศ.ทร.

     2) ตรวจสอบประสานบริษัทผูรับเหมากอสรางศูนยสมุททานุภาพกองทัพเรือ ใหแกไขปรับปรุงงานที่ไดสงมอบและยังตองแกไขใหเรียบรอย โดยนํามาจากขอเสนอแนะของ จก .ยศ.ทร.

     3) พิจารณาแนวทางการบริหารศูนยสมุททานุภาพกองทัพเรือ เสนอคณะทํางานพิจารณาโครงสรางพื้นฐานการรองรับการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตกําลังพล ทร .

        และออกแบบเครื่องหมายศูนยสมุททานุภาพกองทัพเรือ ใหเหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจ โดยนํามาจากขอเสนอแนะของ จก.ยศ.ทร.

     4) สรุปผลการดําเนินงานโครงการศูนยสมุททานุภาพกองทัพเรือ เสนอคณะทํางานพิจารณาโครงสรางพื้นฐานการรองรับการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตกําลังพล ทร .

     โดยนํามาจากขอเสนอแนะของ จก.ยศ.ทร.

รายละเอียดประกอบตัวชี้วัดที่ 9.5 จํานวนรางวัลที่ไดรับการยกยองจากหนวยงานภายนอก

งป.61  มี 2 รางวัล

1. โลประกาศเกียรติคุณแบบอาคารอนุรักษพลังงาน จากกระทรวงพลังงาน

2. น.อ.สุรศักดิ์ เฉิดผาด รางวัลชมเชยบทความดีเดน จากพลเรือเอก กวี สิงหะ ใน 5 เม.ย.61

งป.62  มี 2 รางวัล

1. รางวัลชมเชยในงานนาวีวิจัย 2019 ระบบการเบิกจายและตรวจสอบอาวุธปน ดวย QR Code ของ รร.ชุมพลฯ

2. รางวัลคชจักร จากสภาสื่อมวลชนเพื่อพระพุทธศานา ใน 7 ก.ค.62

งป.63  มี 2 รางวัล

1. รางวัลชมเชยจากกองทัพไทย :  ให กสน.ยศ.ทร. เมื่ 28 ส.ค.63 ประเภทผลงานการนําเศรษฐิจพอเพียงไปใชเปนตนแบบในการปฏิบัติงาน

2 ประกาศ ก.ศึกษาธิการ เมื่อ 11 ธ.ค.62 คัดเลือกให นรจ. กฤตพจน รื่นเริง นรจ.รร.ชุมพลฯ เปนเด็กและเยาวชนดีเดนที่นําชื่อเสียงมาสูประแทศชาติ ประจําป 63 

ในงานฉลองวันเด็กแหงชาติ

รายละเอียดประกอบตัวชี้วัดที่ 11.1  รอยละการทบทวน/ปรับปรุงแกไขระเบียบ

งป.63 ไมมีขอมูล



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64)

หนา 7.4/26

รายละเอียดประกอบตัวชี้วัดที่ 13.1 จํานวนกิจกรรมที่สนับสนุนชุมชนและสังคม
งป.63 มี 13 กิจกรรม

1 กิจกรรมบริจาคโลหิตในวันกองทัพเรือ
2 กิจกรรมลอกคลองสามบาทในวันกองทัพเรือ
3 กิจกรรมมอบสิ่งของและเงินทุนใหมูลนิธิเด็กบานทานตะวัน

4 กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ
5 กิจกรรมตั้งจุดบริการประชาชนในเทศกาลวันขึ้นปใหม
6 ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ยศ.ทร.
7 กิจกรรมวันรักษตนไม (ปลูกตนไม)

กิจกรรมจิตอาสาปลูกตนไมอนุรักษธรรมชาติ พื้นที่ศาลายา

8 กิจกรรมชุมพลอาสาพัฒนาชุมชน หวง พ.ค.62 - เม.ย.63 ณ พื้นที่ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.

9 กิจกรรมบริจาคโลหิต ใน 26-29 พ.ค.63 ณ รพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

10 กิจกรรมสนับสนุนโครงการรณรงคและควบคุมไขเลือดออกประจําป งป.2563 (ของเทศบาลเกล็ดแกว)  ในวันศุกรที่ 28 ก.พ.63 ณ พื้นที่ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.

11 กิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดี เพื่อชาติ ศาสน กษัตริย” ในวันที่ 6 ก.พ.63 ณ สาธารณะชายหาดบานอําเภอ (ขาราชการ 8 นาย)

12 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศนทําความสะอาดและจัดการขยะมูลฝอย ในวันที่ 17 และ 18 ม.ค.63  ณ โรงเรียนวัดหนองจับเตา หมูที่ 5 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี และ 

ณ วิหารหลวงพอดํา หมูที่ 3 ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี ขาราชการ จํานวน 10 นาย

13 กิจกรรมจิตอาสาปลูกตนไมอนุรักษธรรมชาติ ในวันที่ 30 ก.ค.63 ณ บริเวณขางสนามฮอกกี้ รร.ชุมพลฯ (ขาราชการ 37 นาย นรจ.50 นาย)

รายละเอียดประกอบตัวชี้วัดที่ 13.2 จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรมที่ลดผลกระทบทางสิ่งแวดลอม

งป.63 มี 7 กิจกรรม

1 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนวันกองทัพเรือ (ลอกคลอง)
2 กิจกรรมวันรักษตนไม (ปลูกตนไม)
3 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองสามบาท
4 กิจกรรมจิตอาสาปลูกตนไมอนุรักษธรรมชาติ พื้นที่ศาลายา

5 ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ยศ.ทร.

6 กิจกรรมปรับภูมิทัศน/ทําความสะอาด/กําจัดขยะมูลฝอย รร.หนองจับเตา ต.นาจอมเทียน สัตหีบ  และวิหารหลวงพอดํา ต.แสมสาร สัตหีบ ใน17-18 ม.ค.63

7 กิจกรรมจิตอาสาปลูกตนไมอนุรักษธรรมชาติ ใน 30 ก.ค.63 สนามฮอกกี้ รร.ชุมพลฯ



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64) หนา 7.5/1

ผลลัพธดานงบประมาณการเงิน และการเติบโต (เชื่อมโยงหลักกับ มว.1 : กศษ.ฯ)

ที่ คา ผลลัพธการดําเนินการ แนว

เปา งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 โนม

หมาย ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ +/-

งป.64

14 ตัวชี้วัดดานผลการดําเนินการดานงบประมาณ และการเงิน (มว.1 : กศษ.ฯ)

หนวยปฏิบัติ : กบ.ฯ, กง.ฯ

14.1 รอยละของจํานวนเงินที่เบิกจายงบประมาณ ตอจํานวนเงินงบประมาณ 100
149,393,421.30 152,193,757.76

101.87 165,237,261 154,547,550

93.53 126,560,460 126,560,460 100 114,000,012.19 69,994,927.13 61.40 -

ที่ไดรับจัดสรรทั้งหมด (กบ.ฯ) (ณ 24 พ.ค.64)

14.2 รอยละของจํานวนครั้งในการจายเงินใหกําลังพลที่ไดรับตามสิทธิ ถูกตอง ≥ 98 934 934 100 +

รวดเร็ว ตอจํานวนครั้งในการจายเงินใหกําลังพลทั้งหมดที่ไดรับเงิน

ตามสิทธิ (กง.ฯ)

15 ตัวชี้วัดดานการเติบโต  (มว.1 : กศษ.ฯ)

15.1 ความสําเร็จ (ความกาวหนา) ของการจัดตั้งศูนยสมุททานุภาพ ≥ 10 101 8 7.92 101 41 40.59 101 85 84.16 +

(ศยร.ฯ)

7.5

ตัวชี้วัด



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64)

กราฟแสดงผลลัพธตัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที่ 7.5 ผลลัพธดานงบประมาณการเงิน และการเติบโต หนา 7.5/2

(14) ตัวชี้วัดดานผลการดําเนินการดานงบประมาณ และการเงิน

14.1 รอยละของจํานวนเงินที่เบิกจายงบประมาณ 

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64

14.1 รอยละของจํานวนเงินที่เบิกจายงบประมาณ 101.87 93.53 100.00 61.40
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14.1 รอยละของจํานวนเงินท่ีเบิกจายงบประมาณ 

เปาหมาย  = รอยละ 100



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64)

กราฟแสดงผลลัพธตัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที่ 7.5 ผลลัพธดานงบประมาณการเงิน และการเติบโต หนา 7.5/3

(14) ตัวชี้วัดดานผลการดําเนินการดานงบประมาณ และการเงิน

14.2 รอยละของจํานวนครั้งในการจายเงินใหกําลังพลที่ไดรับตามสิทธิ ถูกตอง รวดเร็ว

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64

14.2 รอยละของจํานวนครั้งในการจายเงินใหกําลังพลที่ไดรับตามสิทธิ ถูกตอง 100
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14.2 รอยละของจํานวนครั้งในการจายเงินใหกําลังพลท่ีไดรับตามสิทธิ ถูกตอง

เปาหมาย  ≥ รอยละ 98



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64)

กราฟแสดงผลลัพธตัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที่ 7.5 ผลลัพธดานงบประมาณการเงิน และการเติบโต หนา 7.5/4

(15) ตัวชี้วัดดานการเติบโต

15.1 ความสําเร็จ (ความกาวหนา) ของการจัดตั้งศูนยสมุททานุภาพ

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64

15.1 ความสําเร็จ (ความกาวหนา) ของการจัดตั้งศูนยสมุททานุภาพ 7.92 40.59 84.16
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15.1 ความสําเร็จ (ความกาวหนา)
ของการจัดตั้งศูนยสมุททานุภาพ 

เปาหมาย  ≥ รอยละ 10



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64) หนา 7.6/1

ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการและการจัดการเครือขายอุปทาน (เชื่อมโยงหลักกับหมวด 6 : กปภ.ฯ)

เปนการวัดความสําเร็จของการดําเนินการบรรลุเปาหมายดานการบริหารจัดการเพื่อการลดตนทุน การสรางนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ 

คา ผลลัพธการดําเนินการ แนว

เปา งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 โนม

หมาย ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ +/-

งป.64

16 ตัวชี้วัดดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการ ( มว.6 : กปภ.ฯ)

หนวยปฏิบัติ : ทุกหนวย, KM, มว.6

16.1 รอยละของจํานวนตัวชี้วัดในกระบวนการหลักที่ดําเนินการบรรลุความสําเร็จ ≥ 60 ไมไดประเมิน 92 67 72.83 102 99 97.06 120 107 89.17 -

ตอจํานวนตัวชี้วัดทั้งหมดในกระบวนการหลัก
CP1 ดานการนําองคกรและการบริหารจัดการองคกร
CP2 ดานการอนุศาสนาจารย 6 6 100 6 6 100 6 6 100

CP3 การผลิตกําลังพลต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร (กศษ.ฯ) 28 15 53.57 20 20 100 5 5 100

CP3 การผลิตกําลังพลต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร (รร.ชุมพลฯ) 18 18 100

CP4 การพัฒนากําลังพลตามแนวทางรับราชการ 37 27 72.97 26 26 100 39 29 74.36

       -ฝวก.ฯ 4 2 50

       -วทร.ฯ (ยังไมสิ้นสุดการศึกษา) 10 2 20

       -รร.สธ.ทร.ฯ 9 9 100

       -รร.ชต.ฯ (มีเฉพาะขอมูลหลักสูตร นว.และ ทป. สวน กล. ยังไมสิ้นสุดการศึกษา) 8 8 100

       -รร.พจ.ฯ 8 8 100

CP5 เพิ่มพูนความรูภาษาตางประเทศ 3 1 33 11 11 100 13 12 92.31

CP6 ฝกอบรมหลักสูตรขาราชการกลาโหมพลเรือนต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร 5 5 100 8 8 100 8 8 100

CP7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 3 3 100 6 4 66.67 6 4 66.67

CP8 ศึกษาและวิจัยระดับกองทัพเรือ 1 1 100 6 5 83.33 6 6 100

CP9 สงกําลังบํารุงพัสดุสายยุทธศึกษา 8 8 100 15 15 100 15 15 100

CP10 ดานประวัติศาสตรและพิพิธภัณฑทหาร 1 1 100 4 4 100 4 4 100

7.6

ตัวชี้วัด



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64) หนา 7.6/2

คา ผลลัพธการดําเนินการ แนว

เปา งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 โนม

หมาย ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ +/-

งป.64

16.2 รอยละของจํานวนตัวชี้วัดในกระบวนการสนับสนุนที่ดําเนินการบรรลุ ≥ 60 ไมไดประเมิน 36 15 41.67 61 44 72.13 59 48 81.36 +

ความสําเร็จ ตอจํานวนตัวชี้วัดทั้งหมดในกระบวนการสนับสนุนใน
กระบวนการสนับสนุน

SP1 บริหารงานดานกําลังพลและธุรการ 7 5 71.43 7 6 85.71 7 5 71.43

SP2 ตรวจสอบหลักสูตร ตัดสินผล รับรองการศึกษา และการประเมินวิทยฐานะ 3 0 0 8 8 100 7 7 100

SP3 ดานงบประมาณ 2 2 100 3 3 100 3 3 100

SP4 จัดซื้อ/จาง 2 2 100 2 2 100 2 2 100

SP5 ดานการเงิน 5 0 0 5 5 100 5 5 100

SP6 เผยแพรผลงานทางวิชาการ 3 1 33.33 8 6 75 6 6 100

      -สนง.รนภ.ยศ.ทร. 2 2 100

      -ศยร.ยศ.ทร. 4 4 100

SP7 พัฒนาระบบสารสนเทศ 2 2 100 5 5 100 5 5 100

SP8 บริการของหองสมุด 4 0 0 9 7 77.78 9 5 55.56

SP9 สนับสนุนและบริการของ กอง สน. 4 0 0 7 0 0 8 8 100

SP10 การจัดการความรู 4 3 75.00 7 2 28.57 7 2 28.57

ตัวชี้วัด



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64) หนา 7.6/3

คา ผลลัพธการดําเนินการ แนว

เปา งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 โนม

หมาย ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ +/-

งป.64

16.3 รอยละของจํานวนผลงาน/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ/สื่อการสอน/บทความ/ ≥ 70 20 20 100 66 66 100 91 91 100 69 69 100 +

งานวิจัย ที่นําไปใชเกิดประโยชนตอการจัดการเรียนการสอน หรือการ
เผยแพรขอมูลวิทยาการทหารเรือ ตอจํานวนผลงานฯ ที่มีทั้งหมด

หมายเหต ุใหระบุชื่อผลลงาน เจาของผลงาน และการเผย/แพร/นําไปใชประโยชน

งป.64 รวม 8+61 = 69 ชิ้น   ชุมพล60+ พจ.1+

ศยร.ฯ  มี 2 ชิ้น

1. บทความ "การสรางสันติภาพของจิ๋นซีฮองเต บนแนวคิดสันติภาพของมาเคียววิลลี่" ของ น.ท.นาวาศักดิ์ เอิ้อทวีสัมพันธ นักศึกษาวิเคราะหยุทธศสาตร กศย.ศยร.ฯ  ตีพิมพใน

วารสารนาวิกาธิปตยสาร ฉบับที่ 101

2. บทความ "สันติภาพและความมั่นคงของโลกหลัง Covid-19" ของ น.อ.ดุสิต ยมจินดา ร อง ผอ.กศร.ศยร.ฯ  ตีพิมพในวารสารนาวิกาธิปตยสาร ฉบับที่ 101

ฝวก.ฯ  มี 4 ชิ้น

1. บทความ "อิทธิพลจากการฟนฟูศิลปวิทยาการตอการเกิดสันติภาพและความมั่นคงของเสรีนิยมคลาสสิค" ของ น.อ.หัสไชยญ มังคั่ง รอง ผอ.กวสธ.ฝวก.ฯ  ตีพิมพใน

วารสารนาวิกาธิปตยสาร ฉบับที่ 101

2. บทความ "สันติภาพที่ถาวรบนการสรางระบบถวงดุลอํานาจระหวางรัฐ" ของ น.อ.หัสไชยญ มังคั่ง รอง ผอ.กวสธ.ฝวก.ฯ  ตีพิมพในวารสารนาวิกาธิปตยสาร ฉบับที่ 101

3. บทความ "เหตุประการหนึ่งแหงสันติภาพถาวร ตามหลักคิดของอิมมานูเอลคานต : การวิเคราะหองคการระหวางประเทศผานมุมมองเสรีนิยมเชิงสถาบัน" ของ น.ท.ทวีศิลป คงประเสริฐ 

อจ.กวสท.ฝวก.ฯ ตีพิมพในวารสารนาวิกาธิปตยสาร ฉบับที่ 101

4. บทความ "มรดกทางความคิดของเจาจักรวรรดิตอการสรางสันติภาพโลกปจจุบัน" ของ น.อ.หัสไชยญ มังคั่ง รอง ผอ.กวสธ.ฝวก.ฯ  ตีพิมพในวารสารนาวิกาธิปตยสาร ฉบับที่ 101

วทร.ฯ มี 1 ชิ้น

1. บทความ "การใชการศึกษาเปนเครื่องมือในการสรางสันติภาพบนโลกที่หลากหลายตามแนวคิดทฤษฎีสรรสรางนิยม" ของ น.อ.รณยุทธ ขวัญมงคล รอง ผอ.กปค.วทร.ฯ ตีพิมพใน

วารสารนาวิกาธิปตยสาร ฉบับที่ 101

รร.พจ.ฯ มี 1 ชิ้น

1. การบริหารจัดการเรียนการสอน ภายใตสถานการณโควิด-19

ศภษ.ฯ มี 1 ชิ้น

1. บทเรียนออนไลนรองรับการพัฒนาการยกระดับความรูภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับขีดความสามารถทักษะการใชภาษาอังกฤษ ใหกับกําลังพลของ ทร . ตามนโยบาย ผบ.ทร.

อางอิงมาตรฐาน CEFR ผาน facebook, you tube  และ website ศภษ.ฯ

ตัวชี้วัด



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64) หนา 7.6/4

รร.ชุมพลฯ  มี 60 ชิ้น

1. วิจัยในชั้นเรียน "การพัฒนาทักษะการใชเชือกของนักเรียนจาชั้นปที่ 1 หอง 1.2 โดยใชแบบฝกพัฒนาทักษะการใชเชือก"  น.ต.สมยศ ตันมุยฮอ

2. วิจัยในชั้นเรียน การใชเข็มทิศชาวเรือ ของนักเรียนจาชั้นปที่ 1 หอง 1.1 โดยใชแบบฝกพัฒนาทักษะการใชเข็มทิศชาวเรือ  ร.ท.สริชัย สุวรรณพิทักษ

3. วิจัยในชั้นเรียน การนาเทคนิคการใช Mind Mapping ชวยการเรียนรู "พ.ร.บ.ปองกันเรือโดนกันและกฎการเดินเรือสากล" สาหรับ นรจ.ชั้นปที่ 1 หอง 1.1  ร.ท.ธงชัย จาปาศรี

4. วิจัยในชั้นเรียน การสรางกระบวนการเรียนรูและจดจาดวย Mind Mapping ชวยใหนักเรียนจดจาเนื้อหาบทเรียน ประเภทของเรือ การแบงประเภทของเรือ การแบงชั้นของเรือ 

   และการตั้งชื่อเรือหลวง วิชาการเรือ 1 ของนักเรียนจา พรรค นว.ป.(กร.) ชั้นปที่ 1 หอง 1.4  ร.ต.แดนไพร ทาสถาน

5. วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูโดยกระบวนการ Active Learning ในการบูรณาการการใชเทคโนโลยีในรายวิชาเดินเรือ ของนักเรียนจาทหารเรือ ชั้นปที่ 1 ร.ต.ธวัชชัย ดวงเอียด

6. วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยกระบวนการสอนแบบ Active Learning ในการบูรณาการการใชเทคโนโลยี ในการพัฒนาทักษะวิชาอาวุธใตนา 1 ของนักเรียนจาชั้นปที่ 1 

   หอง 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 และ 1.6 น.ต.ชัยวัฒน โกมารศรี

7. วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยกระบวนการสอนแบบ Active Learning ในการบูรณาการการใชเทคโนโลยี ในการพัฒนาทักษะวิชาอาวุธใตนา 3 ของนักเรียนจาชั้นปที่ 1 

   หอง 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 และ 1.6  ร.อ.สมัย นพพันธ

8. วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยกระบวนการสอนแบบ Active Learning ในการบูรณาการการใชเทคโนโลยี สื่อออนไลน ของนักเรียนจาชั้นปที่ 1 หอง 1.1 1.5 1.11 

    และ 1.16 ร.อ.ยุทธศาสตร แสงแกว

9. วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาทักษะการเรียกชื่อสวนประกอบของลูกปนที่ใชในราชนาวี ของ นรจ.ชั้นปที่ 1 หอง 1.4 ร.อ.เสกสรรค นอยเกตุ

10. วิจัยในชั้นเรียน การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนจาทหารเรือที่มีตอการใช Power Point เปนสื่อการเรียนรูในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนจาทหารเรือ รายวิชาปนใหญเบื้องตน

     โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ร.ท.ไตรภพ คงควร

11. วิจัยในชั้นเรียน การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนจาทหารเรือที่มีตอเอกสารประกอบการเรียนวิชา การปน นว .3 (40-60) ร.ท.จรินทร กลั่นมาก

12. วิจัยในชั้นเรียน ความตองการจําเปนของนักเรียนกลาโหมพลเรือนชั้นตากวาสัญญาบัตร รร.ชุมพลทหารเรือ ที่ตองการศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรเพิ่มเติม รร.ชุมพลทหารเรือ ร.ต.สารวย หอมจัด

13. วิจัยในชั้นเรียน ความตองการจําเปนของ นรจ.ชั้นปที่ 2 รร.ชุมพลทหารเรือ ที่ตองการศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรพิเศษของกองทัพเรือ พ.จ.อ.วิษณุ เรืองรุง

14. วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับ ชื่อทา คําบอก คาสั่ง วิชาทหาร 1 (ปฏิบัติ) พ.จ.อ.ธนวัฒน หอมทรง

15. วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยกระบวนการสอนแบบ Active Learning ในการบูรณาการการใชเทคโนโลยี ในการพัฒนาทักษะวิชาอาวุธใตนา 2 ของนักเรียนจาชั้นปที่ 1

    หอง 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 และ 1.6 พ.จ.อ.ปรีดา แสงแตง

16. วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับ ชื่อทา คําบอก คาสั่ง วิชาทหาร 1 (ปฏิบัติ) โดยการประยุกตใชเทคโนโลยี QR code พ.จ.อ.วีระพงษ วิใจ

17. วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับ ชื่อทา คําบอก วิชาทหารราบปฏิบัติ ของนักเรียนจา ชั้นปที่ 2 หอง 2.4 โดยใชคูมือการฝกวาดวยแบบฝกบุคคลทามือเปลา พระราชทาน

     พ.จ.อ.บรรลือศักดิ์ ผองขา

18. วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับ ชื่อทา คําบอก วิชาทหารราบปฏิบัติ ของนักเรียนจา ชั้นปที่ 2 หอง 2.5 โดยใชคูมือการฝกวาดวยแบบฝกบุคคลทามือเปลา พระราชทาน 

     จ.อ.ยุทธภูมิ วงเวียน



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64) หนา 7.6/5

19. วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับ ชื่อทา คําบอก วิชาทหารราบปฏิบัติ ของนักเรียนจา ชั้นปที่ 2 หอง 2.12 โดยใชคูมือการฝกวาดวยแบบฝกบุคคลทามือเปลา พระราชทาน 

     จ.อ.สุรัฐชัย จิตตทวีธรรม

20. วิจัยในชั้นเรียน  การพัฒนาการสอนวิชาไฟฟาพื้นฐาน 2 โดยใชวิธีการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ สําหรับ นรจ.ชั้นปที่ 1 หอง 1.9 น.ต.จันดี ขุมาลี

21. วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยกระบวนการสอนแบบ Active Learning ในการบูรณาการการใชเทคโนโลยี ในการพัฒนาทักษะรายวิชาปองกันความเสียหาย ของ

     นักเรียนจาชั้นปที่ 1 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ร.ท.สมศักดิ์ จิตหวัง

22. วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยกระบวนการสอนแบบ Active Learning ในการบูรณาการการใชเทคโนโลยี ในการพัฒนาทักษะรายวิชาเครื่องจักรชวย 3 

     ของนักเรียนจาชั้นปที่ 2 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ร.ท.จิรพัฒน คุณชื่น

23. วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยกระบวนการสอนแบบ Active Learning ในการบูรณาการการใชเทคโนโลยี ในการพัฒนาทักษะรายวิชาไฟฟาพื้นฐาน 3 

    ของนักเรียนจาชั้นปที่ 1 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ร.ต.บุญเรือง ศิริบุบผา

24. วิจัยในชั้นเรียน เรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาเครื่องยนตเบื้องตน 3 โดยใชวิธีการสอนแบบเนนผูเรียน ร.ต.สัมภาษณ เบิดศรี

25. วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยกระบวนการสอนแบบ Active Learning ในการบูรณาการการใชเทคโนโลยี ในการพัฒนาทักษะวิชาคอมพิวเตอรเบื้องตน 

    ของนักเรียนจาชั้นปที่ 1 หอง 1.7 1.9 และ 1.18 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ พ.จ.อ.นิวัตร แหวนแกว

26. วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยกระบวนการสอนแบบ Active Learning ในการบูรณาการการใชเทคโนโลยี ในการพัฒนาทักษะวิชาคอมพิวเตอรเบื้องตน 

    ของนักเรียนจาชั้นปที่ 1 หอง 1.15 1.16 และ 1.17 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ พ.จ.อ.ประสิทธิ์ ขาตา

27. วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาไฟฟา เรื่อง อุปกรณไฟฟาและชางไฟฟาของนักเรียนชั้นปที่ 1 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ โดยใชแบบฝกทักษะการปฏิบัติ 

      พ.จ.อ.วรพงษ เชิดชมกลิ่น

28. วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชา เครื่องยนตเบื้องตน 2 โดยวิธีการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ สาหรับ นรจ.ชั้นปที่ 1 พ.จ.อ.ศิริพงษ จันทรลอยเมฆ

29. วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยกระบวนการสอนแบบ Active Learning ในการบูรณาการการใชเทคโนโลยี ในการพัฒนาทักษะรายวิชาเอกสารพรรคกลิน 1 

     ของนักเรียนจาชั้นปที่ 1 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ พ.จ.อ.นพรัตน มหาศร

30. วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเครื่องจักรไอนา เรื่องการบํารุงรักษาเครื่องกาเนิดไอน้ํา ของนักเรียนจาชั้นปที่ 1 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ 

     โดยใชเอกสารประกอบการเรียน จ.อ.อนุศักดิ์ กาจรนาวิน

31. วิจัยในชั้นเรียน การใชแตมคะแนนชวยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาปองกันความเสียหาย ชั้นปที่ 1 จ.อ.ชานนทร นวมคง

32. วิจัยในชั้นเรียน เรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาปองกันความเสียหาย 1 โดยใชวิธีการสอนแบบเนนผูเรียน จ.อ.สุนทร กองสมุทร

33. วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาแบบฝกทักษะการหาอนุพันธของฟงกชันและการประยุกตของอนุพันธ วิชาแคลคูลัสพื้นฐาน ของนักเรียนจาชั้นปที่ 2 หอง 2.7 ร.อ.หญิง ปยะมาศ กานวล

34. วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาทักษะการจาแนกชนิดสัตวทะเล วิชาคณิตศาสตร 1 ของนักเรียนชั้นปที่ 1 หอง 1.14 โดยใชแบบฝกการจําแนกชนิดสัตวทะเล ร.ท.หญิง เบญจรัตน ดีกระจาง

35. วิจัยในชั้นเรียน การใชเกมคําศัพทภาษาอังกฤษที่มีผลตอการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนจาทหารเรือชั้นปที่ 1 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ  

     ร.ท.หญิง วิริญา สุวรรณรินทร
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36. วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร 4 โดยใชวิธีสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญ สําหรับนักเรียนจาชั้นปที่ 2 ร.ต.วรนาถ สักกะพลางกูร

37. วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานอุตสาหกรรม โดยใชวิธีสอนเนนผูเรียนเปนสาคัญของนักเรียนจาชั้นปที่ 1 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ร.ต.นวพล พวงทอง

38. วิจัยในชั้นเรียน  การพัฒนากระบวนการสอนแบบผูเรียนเปนสําคัญในการยกระดับคิดวิเคราะหของนักเรียนจาชั้นปที่ 1 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ร.ต.หญิง พิมลา ศรีวสุธากุล

39. วิจัยในชั้นเรียน  การสงเสริมการทองคําศัพทจากบทเรียนของนักเรียนจาทหารเรือชั้นปที่ 1 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ นายนาวิน นิยมวัน

40. วิจัยในชั้นเรียน เรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาโดยใชวิธีการสอนแบบเนนผูเรียน น.ต.หญิง วาริศา อัมพรมหา

41. วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาคูมือการเรียนชุดวิชาศูนยยุทธการและการสื่อสารเบื้องตน นักเรียนจาโรงเรียนชุมพลทหารเรือสาขาทหารสามัญและทหารการปน ร .ท.วิเชียร บุญสม

42. วิจัยในชั้นเรียน  การพัฒนาทักษะการวายนาของ นรจ.ชั่นปที่ 1 โดยใชแบบฝกทักษะการเตะเทา การหมุนแขน และการหายใจ ร.ต.ชาตรี นวลจันทร

43. วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาสัญญาณ โดยวิธีสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญ สําหรับนักเรียนจา ชั้นปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 หอง 2.1

     ร.ต.หญิง สุนิสา โคตรสีเมือง

44. วิจัยในชั้นเรียน  การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาสัญญาณ โดยใชวิธีสอนเนนผูเรียนเปนสาคัญ สําหรับนักเรียนจา ชั้นปที่ 2 หอง 2.1 2.5 และ 2.6 พ.จ.อ.เกียรติคุณ เรือนนาค

45. วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาทักษะการฝกกายบริหารแบบราชนาวี ตอนที่ 1 “ยกเขาเปลี่ยนกัน” พ.จ.อ.ธงชัย ชมพัฒนา

46. วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาทักษะการเรียนวายนาของนักเรียนจาชั้นปที่ 1 (สาหรับนักเรียนที่วายนาไมถูกตอง) พ.จ.อ.มาโนช ดวงคลาย

47. วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาทักษะการฝกกายบริหารแบบราชนาวี ตอนที่ 1 “เตนเปลี่ยนเทายกมือ” จ.อ.สุรินทร บุตรดีวงษ

48. วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาทักษะกีฬาทหารเรือ(วิ่ง 4 ขา) โดยใชแบบฝกทักษะของนักเรียนจาทหารเรือ ชั้นปที่ 1 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ จ.อ.ชยพล เหลาสุพรรณ

49. วิจัยในชั้นเรียน  การพัฒนาทักษะการวายนาเพื่อเพิ่มระยะทางของ นรจ.ชั้นปที่ 2 จ.อ.นัฐพล ชานาญเวช

50. วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาทักษะการฝกกายบริหารแบบราชนาวี ตอนที่ 1 “ยกเขาเปลี่ยนกัน” จ.อ.พรมจิตร นันดี

51. วิจัยในชั้นเรียน  การพัฒนาทักษะการฝกกายบริหารแบบราชนาวี ตอนที่ 1 “ชูแขนขยับเอว” จ.อ.ชัยวัฒน รัตใส

52. วิจัยในชั้นเรียน เรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาฝกโรงงาน(ชางกลึง) โดยใชวิธีการสอนเนนผูเรียน พ.จ.อ.จิรภัทร อัมวงศศา

53. วิจัยในชั้นเรียน  การพัฒนาการเรียนรูในวิชา ฝกโรงงาน (ชางตีเหล็ก) โดยกิจกรรมอธิบายเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน สาหรับ นรจ. ชั้นปที่ 1 หอง 1.18 พ.จ.อ.อานาจ นิลอาพร

54. ชุดฝกทักษะปฏิบัติการเชื่อมไฟฟา (Arc Welding) ของนักเรียนจา พรรคกลิน ชั้นปที่ 1 หอง 1.9 พ.จ.อ.พรศิษย จูหอง

55. ชุดฝกทักษะปฏิบัติการเชื่อมไฟฟา (Arc Welding) ของนักเรียนจา พรรคกลิน ชั้นปที่ 1 หอง 1.10 พ.จ.อ.ชูชาติ ศรีสุวอ

56. ชุดฝกทักษะปฏิบัติการเชื่อมไฟฟา (Arc Welding) ของนักเรียนจา พรรคกลิน ชั้นปที่ 1 หอง 1.10 พ.จ.อ.วิษณุ นีลเสวี

57. ชุดฝกทักษะปฏิบัติการเชื่อมไฟฟา (Arc Welding) ของนักเรียนจา พรรคกลิน ชั้นปที่ 1 หอง 1.9 พ.จ.อ.อนุวัต สุขผล

58. ชุดฝกทักษะปฏิบัติการเชื่อมไฟฟา (Arc Welding) ของนักเรียนจา พรรคกลิน ชั้นปที่ 1 หอง 1.10 จ.อ.ชัยณรงค รอดทยอย

59. ชุดฝกทักษะปฏิบัติการเชื่อมไฟฟา (Arc Welding) ของนักเรียนจา พรรคกลิน ชั้นปที่ 1 หอง 1.9 จ.อ.สมเกียรติ์ แกววิไล

60. ชุดฝกทักษะปฏิบัติการเชื่อมไฟฟา (Arc Welding) ของนักเรียนจา พรรคกลิน ชั้นปที่ 1 หอง 1.9 จ.อ.คารณ สารวย
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คา ผลลัพธการดําเนินการ แนว

เปา งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 โนม

หมาย ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ +/-

งป.64

16.4 จํานวนกระบวนการที่มีการปรับปรุงการทํางาน โดยการลดตนทุนคาใชจาย ≥ 1 7 กระบวนการ 19 กระบวนการ 29 กระบวนการ +

(1) หมายเหต ุใหระบุชื่อกระบวนการ ลดตนทุนไดเทาไร คิดเปนรอยละเทาไร

งป.64  มี 15+14 = 29 กระบวนการ  กอศ.1+ รร.ชุมพล4+รร.พจ.3+กศษ.1+วทร.2+กปภ.3
1 CP2.1 การจัดอบรมศีลธรรม (กอศ.ฯ) จัดอบรมศีลธรรม (ปุจฉา-วิสัชนา) เผยแพรผานเว็บไซต ยศ.ทร. ชวยทําใหลดคาใชจายในการเดินทาง

2 CP 3.1.1.2 กระบวนการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน นรจ.  นําระบบออนไลนการรับสมัคร ตรวจสอบเอกสารการสมัครจากไฟลอิเล็กทรอนิกส

(กศษ.ฯ) ชวยทําใหลดคาใชจายในการเดินทางไปรับสมัคร

3 CP3.1.2.1 กระบวนการจัดการศึกษาภาคทฤษฎี (รร.ชุมพลฯ) นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เชน ตําราและสื่ออิเล็กทรอนิกส 

หองสมุดอิเล็กทรอนิกส ระบบ E-Learning และระบบประเมินออนไลน ชวยลดคตนทุนการใชกระดาษ

4 CP3.1.3.2 กระบวนการวัดและประเมินผลภาคทฤษฏี (รร.ชุมพลฯ) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศชวยในการประเมินผลและแจงผลการศึกษา เพื่อลดตนทุนการใชกระดาษ

5 CP3.1.3.3 กระบวนการประเมินภาคปฏิบัติ (รร.ชุมพลฯ) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศชวยในการประเมินผลและแจงผลการศึกษา เพื่อลดตนทุนการใชกระดาษ

6 CP3.1.3.4 กระบวนการวัดและประเมินผลการปลูกฝง/สรางความเปนทหารเรือ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศชวยในการประเมินผลและแจงผลการศึกษา เพื่อลดตนทุนการใชกระดาษ

(รร.ชุมพลฯ)

7 CP4.1.5 กระบวนการพัฒนาหลักสูตร ( ฝวก.ฯ) ใชระบบ E – learning มาใช ทําใหลดตนทุนในการใชกระดาษในการสําเนา โดยใชกระดาษนอยลงรอยละ 80 

ของกระดาษที่ใชเดิม

8 CP4.1.2 กระบวนการจัดอบรม (วทร.ฯ) จัดการศึกษาออนไลน ชวงการแพรระบาดของโลกโควิด-19 ระลอก 2 โดยใชแอปพลิเคชัน Cisco Webex Meeting 

ทําใหลดคาใชจายในการจัดการศึกษา

9 CP4.1.7 กระบวนการพัฒนาหองเรียน (วทร.ฯ) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให นศ.สามารถประเมินผานระบบอินทราเน็ตของ ยศ.ทร. ไดในภาพรวม

10 CP4.2.1 กระบวนการจัดกําลังพลเขารับการอบรม (รร.พจ.ฯ) ใชระบบสารสนเทศแจงรายชื่อผูเขารับฝกอบรม ลดกระดาษไดลง 2 รีม/ป/หลักสูตร

11 CP4.2.2 กระบวนการจัดการอบรม (รร.พจ.ฯ) จัดทําเอกสารประกอบการเรียนดวยไฟลอิเล็กทรอนิกส ลดกระดาษได 2 รีม/ป/หลักสูตร

12 CP4.2.3 กระบวนการวัด ประเมินผล และตัดสินผลการฝกอบรม (รร.พจ.ฯ) ใชระบบสารสนเทศในการประเมินความพึงพอใจตาง ๆ ของผูเขารับฝกอบรม ลดกระดาษไดลง 5 รีม/ป/หลักสูตร

ตัวชี้วัด
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13 CP5.7 กระบวนการจัดทําสื่อการเรียนผานระบบสารสนเทศ (ศภษ.ฯ) นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการพัฒนาภาษาอังกฤษ เพื่อใหเกิดความทั่วถึงแกกําลังพลที่อยูในพื้นที่หางไกล 

และออนตัวตอขอจํากัดดานเวลา

14 CP5.8 กระบวนการผลิตขอสอบภาษาอังกฤษผานระบบออนไลน (ศภษ.ฯ) นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อใหเกิดความทั่วถึงแกกําลังพล

15 CP7.1 กระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา (กปภ.ฯ) นําขอมูลตางๆ ไวในระบบจัดเก็บเครือขาย (NAS) ใหสถานศึกษาดาวนโหลด เพื่อลดการสําเนาเอกสารที่ใชสัมมนา 

และลดการจัดเอกสารคูมือ และประเมินความพึงพอใจดวยแอฟปลิเคชั้น ทําใหลดการใชกระดาษ

จาก 10 รีม เหลือ 3 รีม คิดเปนเงิน 840 บาท

16 CP7.2 กระบวนการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา (กปภ.ฯ) ใหสถานศึกษาอัพโหลขอมูลตางๆ ไวในระบบจัดเก็บเครือขาย (NAS) เพื่ออํานวยความสะดวกและ

ลดขั้นตอนในการตรวจเยี่ยม กับชวยลดคาใชจายในการจัดเก็บขอมูลดวยการถายเอกสาร

จาก 15 รีม เหลือ 5 รีม คิดเปนเงิน 1,200 บาท

17 CP7.3 กระบวนการประเมินคุณภาพการฝกอบรม (กปภ.ฯ) จัดเก็บขอมูลตาง ๆ ปนไฟลอิเล็กทรอนิกส แทนการสําเนาเอกสารใหคณะทํางาน

ชวยลดกระดาษในการถายเอกสาร จาก 5 รีม เหลือ 3 รีม คิดเปนเงิน 240 บาท

18 CP8.1 กระบวนการศึกษาวิเคราะหดานยุทธศาสตรและการสงครามทางเรือ การนําผลการศึกษาวิเคราะหไปใชอางอิง หรือสถานศึกษาของ ยศ .ทร. หรือนําไปใชประกอบการเรียนการสอน 

(ศยร.ฯ) จํานวน อยางนอย 1 สถานศึกษา เปนการลดเวลาผูเรียนในการศึกษาคนควา

19 CP8.2 กระบวนการฝกดวยเครื่องฝกจําลองยุทธ (ศยร.ฯ) นําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชในการอบรมหรือแนะนําการใชงานรวมทั้งเผยแพรคูมือการใชงาน

เครื่องฝกจําลองยุทธบนสื่อออนไลน

20 CP9.1.1 กระบวนการกําหนดความตองการและจัดหาพัสดุสายยุทธศึกษา พิจารณากลั่นกรองความตองการตามหลักเกณฑการสงกําลังบํารุงที่ ทร.อนุมัติ ทําใหสามารถลดงบประมาณลง 

(กบศ.ฯ) และเกิดประสิทธิภาพ

21 CP9.2 กระบวนการใหบริการเครื่องชวยการศึกษา (กบศ.ฯ) จัดการอบรมเจาหนาที่แนะนําการใชงาน และการบํารุงรักษาอุปกรณผลิตสื่อผสมและเครื่องชวยการศึกษา

ประเภทโสตทัศน อยางถูกตอง

22 CP9.3 กระบวนการซอมบํารุงเครื่องชวยการศึกษา (กบศ.ฯ) ใหคําแนะนําการใชงานและการบํารุงรักษาเครื่องชวยการศึกษาเบื้องตน เพื่อยืดอายุการใชงาน

 ลดงบประมาณในการจัดซื้อใหม
23 CP10.1 กระบวนการจัดเก็บรักษาเอกสารที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร (กปศ.ฯ) ลดการทําสําเนาของเอกสารสมุดประวัติ 

24 CP10.2 กระบวนการจัดเก็บรักษาวัตถุพิพิธภัณฑ (กปศ.ฯ) ลดการใชกระดาษในการจัดทําขอมูล เพื่อเผยแพร โดยจัดทําขอมูลเผยแพรทาง Facebook 

และในรูปแบบคิวอารโคด ซึ่งสามารถลดการใชกระดาษจํานวน 1 รีม
25 SP2.2 กระบวนการตัดสินผลการสอบความรูของสถานศึกษาในบังคับบัญชา ใหสถานศึกษาใชโปรแกรมสําเร็จรูปกรอกขอมูลผลการศึกษาของผูเรียน เพื่องายตอการตรวจสอบ 

และในกํากับของ ยศ.ทร. (กศษ.ฯ) และยังทําใหการออกหนังสือรับรองการศึกษารวดเร็วยิ่งขึ้น



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64) หนา 7.6/9

26 SP6.2 กระบวนการจัดทํานิตยสารนาวิกศาสตร ลดคาใชจายในการใชกระดาษ โดยการนําระบบสารสนเทศมาใชในขั้นตอน รับ - สง ตนฉบับ 

บทความทางวิชาการ จากผูเขียน

27 SP8.2 กระบวนการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ลดการสูญหายของทรัพยากรสารสนเทศในหองสมุด 

28 SP8.3 กระบวนการจัดทําเอกสารดิจิตอล ลดคาใชจายในการจัดทําสําเนาเอกสาร จํานวน 8,000 บาทตอป

29 SP8.4 กระบวนการใหบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อระบบหองสมุดอัตโนมัติและงบประมาณในการพัฒนาระบบ



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64) หนา 7.6/910

คา ผลลัพธการดําเนินการ แนว

เปา งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 โนม

หมาย ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ +/-

งป.64

16.5 จํานวนกระบวนการที่มีการปรับปรุงการทํางาน โดยการนําเทคโนโลยีดิจิทัล ≥ 1 30 กระบวนการ 38 กระบวนการ 39 กระบวนการ +

มาใชประโยชน

(2) หมายเหต ุใหระบุชื่อกระบวนการ นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชประโยชนอยางไร

งป.64 มี 31+8 = 39 กระบวนการ  กอศ.+ รร.ชุมพล3+วทร.2+พจ.1+กปภ.1

1 CP2.1 การจัดอบรมศีลธรรม (กอศ.ฯ) จัดอบรมศีลธรรม (ปุจฉา-วิสัชนา) เผยแพรผานเว็บไซต ยศ.ทร. โดยนําเทคโนโลยีมาชวยในการเผยแพร

2 CP 3.1.1.2 กระบวนการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน การรับสมัครโดยใชระบบออนไลน การจายเงินไดหลายชองทาง เชน เคานเตอรเซอรวิส

นักเรียนจาทหารเรือ (กศษ.ฯ) การทําสัญญาผานระบบออนไลน

3 CP3.1.4 กระบวนการเสนอผลการศึกษาและการแตงตั้งยศทหาร (กศษ.ฯ) ใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่ออํานวยความสะดวกใหสถานศึกษากรอกคะแนนของผูเรียน ทําให รวดเร็ว ถูกตอง

4 CP 3.1.2.1 กระบวนการจัดการศึกษาภาคทฤษฎี (รร.ชุมพลฯ) นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เชน ตําราและสื่ออิเล็กทรอนิกส 

หองสมุดอิเล็กทรอนิกส ระบบ E-Learning และระบบประเมินออนไลน

5 CP3.1.3.2 กระบวนการวัดและประเมินผลภาคทฤษฏี (รร.ชุมพลฯ) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศชวยในการประเมินผลและแจงผลการศึกษา เพื่อลดตนทุนการใชกระดาษ

6 CP3.1.3.3 กระบวนการประเมินภาคปฏิบัติ (รร.ชุมพลฯ) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศชวยในการประเมินผลและแจงผลการศึกษา เพื่อลดตนทุนการใชกระดาษ

7 CP3.1.3.4 กระบวนการวัดและประเมินผลการปลูกฝง/สรางความเปนทหารเรือ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศชวยในการประเมินผลและแจงผลการศึกษา เพื่อลดตนทุนการใชกระดาษ

(รร.ชุมพลฯ)

8 CP 4.1.5 กระบวนการพัฒนาหลักสูตร (ฝวก.ฯ) พัฒนาการเรียนการสอนแบบ E - learning ในการจัดการเรียนการสอน

9 CP 4.1.6 กระบวนการแตงตั้งครูชวยสอน (ฝวก.ฯ) ใชฐานขอมูลในการประเมินครูชวยสอน โดยใชโปรแกรมการประเมินในระบบดิจิทัล 

ทําใหการแสดงผลรวดเร็วและเที่ยงตรง ลดเวลาและขอผิดพลาด

10 CP4.1.2 กระบวนการจัดอบรม (วทร.ฯ) -จัดการศึกษาออนไลน ชวงการแพรระบาดของโลกโควิด-19 ระลอก 2 โดยใชแอปพลิเคชัน Cisco Webex Meeting 

ทําใหสามารถจัดการศึกษาไดตามปกติ

11 CP4.1.7 กระบวนการพัฒนาหองเรียน (วทร.ฯ) -พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให นศ.สามารถประเมินผานระบบอินทราเน็ตของ ยศ.ทร. ไดในภาพรวม

ทําใหการประเมินผลรวดเร็วและถูกตอง

12 CP4.2.2 กระบวนการจัดการฝกอบรม (รร.พจ.ฯ) เอกสารประกอบการเรียนจัดทําเปนไฟลอิเล็กทรอนิกสเก็บไวในเว็บไซต เพื่อใหผูเรียนไดนําไปศึกษาลวงหนา

13 CP4.2.3 กระบวนการวัด ประเมินผล และตัดสินผล (รร.พจ.ฯ) ใชโปรแกรม ZipGrade มาชวยในการตรวจขอสอบ ทําใหการประมวลถูกตอง แมนยํา และรวดเร็ว

ตัวชี้วัด



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64) หนา 7.6/11

14 CP7.2 กระบวนการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา (กปภ.ฯ) ใหสถานศึกษาอัพโหลขอมูลตาง ๆ ไวในระบบจัดเก็บเครือขาย (NAS) เพื่ออํานวยความสะดวกและ

ลดขั้นตอนในการตรวจเยี่ยม กับชวยลดคาใชจายในการจัดเก็บขอมูลดวยการถายเอกสาร

15 CP8.1 กระบวนการศึกษาวิเคราะหดานยุทธศาสตรและการสงครามทางเรือ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดเก็บและเผยแพรผลงานบนสื่อออนไลนในลักษณะของ e - book

(ศยร.ฯ)

16 CP8.2 กระบวนการฝกดวยเครื่องฝกจําลองยุทธ (ศยร.ฯ) เปนการเตรียมความพรอมของระบบและควบคุมการฝกแบบระยะไกล

17 CP9.1.2 กระบวนการเก็บรักษาพัสดุสายยุทธศึกษา (กบศ.ฯ) ใชระบบงานอิเล็กทรอนิกส เพื่อแยกประเภทของพัสดุตาง ๆ กอนที่จะนําเขาคลังเพื่อเก็บรักษา

18 CP9.1.3 กระบวนการแจกจายพัสดุสายยุทธศึกษา (กบศ.ฯ) ใชระบบงานอิเล็กทรอนิกสเพื่อจายพัสดุใหกับหนวยตาง ๆ ใน ทร.

19 CP9.1.4 กระบวนการจําหนายพัสดุสายยุทธศึกษา (กบศ.ฯ) ใชระบบงานอิเล็กทรอนิกส (SUPPINV 1.3 V4) เพื่อตัดจายพัสดุที่ไดรับการอนุมัติจําหนายบัญชีใหกับ นขต.ทร.

20 CP9.2 กระบวนการใหบริการเครื่องชวยการศึกษา (กบศ.ฯ) ใชไฟลเสียงแทนการใชเครื่องเลน VCD / DVD เพื่อลดความผิดพลาดในการประกอบพิธีตาง ๆ

21 CP9.3 กระบวนการซอมบํารุงเครื่องชวยการศึกษา (กบศ.ฯ) นําไอทีมาคนหาแนวทางการซอมทําและจัดเก็บขอมูลการซอมทํา เพื่อซอมทําใหรวดเร็วยิ่งขึ้น

22 CP10.1 กระบวนการจัดเก็บรักษาเอกสารที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร (กปศ.ฯ) ใชเทคโนโลยีการเขาถึงขอมูลของคอมพิวเตอรแบบ client-server โดยขอมูลสมุดประวัติทั้งหมด 

รวมถึงรูปภาพจะถูกเก็บไวที่ server ทําใหทํางานไดรวดเร็วกวา

23 CP10.2 กระบวนการจัดเก็บรักษาวัตถุพิพิธภัณฑ (กปศ.ฯ) นําโปรแกรม V-Director มาใชในการสรางสื่อการเรียนรู แบบเสมือนจริง (AR)

24 SP1.1 กระบวนการรับ - สง เอกสาร (กธก.ฯ) นําระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสมาใชในการรับ - สง เอกสาร

25 SP1.2.1 กระบวนการยายบรรจุกําลังพล (กธก.ฯ) ใชระบบสารสนเทศ (ขอมูลใน HRMISS) มาใชประกอบการพิจารณายายบรรจุ

26 SP1.2.3 กระบวนการพิจารณาบําเหน็จประจําป (กธก.ฯ) นําระบบสารสนเทศ (ขอมูลใน HRMISS การประเมินผลการปฏิบัติรายบุคคล) มาใชในการพิจารณา

บําเหน็จประจําป เพื่อลดในการผิดพลาด

27 SP2.1 กระบวนการพิจารณาหลักสูตรและตรวจสอบหลักสูตรตาง ๆ ในกองทัพเรือ ใหหนวยตาง ๆ สงขอมูลหลักสูตรเปนไฟลอิเล็กทรอนิกส เพื่อสรางความรวดเร็วในการตรวจสอบ

(กศษ.ฯ) และอนุมัติหลักสูตร

28 SP2.2 กระบวนการตัดสินผลการสอบความรูของสถานศึกษาในบังคับบัญชา ใหสถานศึกษาใชโปรแกรมสําเร็จรูปกรอกขอมูลผลการศึกษาของผูเรียน เพื่อใหเกิดความรวดเร็ว 

และสถานศึกษาในกํากับของ ยศ.ทร. (กศษ.ฯ) ลดขั้นตอนและงายตอการตรวจสอบ 

29 SP2.3 กระบวนการออกหนังสือรับรองการศึกษา (กศษ.ฯ) ใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่ออํานวยความสะดวกในการออกหนังสือรับรองการศึกษา

30 SP2.4 กระบวนการประเมินวิทยฐานะ (กศษ.ฯ) สามารถดาวโหลดแบบฟอรมการประเมินวิทยฐานะสําหรับขาราชการทหารที่ทําหนาที่สอน

และคูมือการประเมินขาราชการทหารที่ทําหนาที่สอนไดที่หนาเว็ปไซตของ ยศ.ทร.



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64) หนา 7.6/12

31 SP5.1 กระบวนการเบิกเงิน (กง.ฯ) นําระบบ ERP RTN มาใชในการจัดทําฎีกาเบิกเงิน เพื่อความถูกตอง รวดเร็วและเกิดความผิดพลาดนอยที่สุด

32 SP5.2 กระบวนการจายเงิน (กง.ฯ) นําระบบ TMB Business Click มาใชในการจายเงินใหกับผูมีสิทธิรับเงิน ทําใหจายเงินไดสะดวกและรวดเร็ว

33 SP5.3 กระบวนการจัดทํารายงานงบการเงิน (กง.ฯ) นําระบบ GFMIS และระบบ ERP RTN มาใชในการจัดทําแผนการจายเงินตามฎีกา และจัดทํารายงาน

งบการเงินใหมีความถูกตอง รวดเร็ว และเกิดการผิดพลาดนอยที่สุด

34 SP6.2 กระบวนการจัดทํานิตยสารนาวิกศาสตร (ศยร.ฯ) ใชโปรแกรม Indesign ในการทํานิตยสาร

บันทึกระบบขอมูลดวยโปรแกรม Synolegy

ใชโปรแกรม Illustrator ในการทํากราฟฟก

ใชโปรแกรม Photoshop ในการตัดตอรูปภาพ และทําปก

35 SP8.1 กระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (ผ.กรรมวิธีขอมูล) ใชระบบอินเตอรเน็ตมาตรวจสอบเนื้อหาในทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อใหเนื้อหาตรงกับความตองการของหนวยตาง ๆ

36 SP8.2 กระบวนการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ (ผ.กรรมวืธีขอมูล) ใชระบบงานหองสมุดอัตโนมัติในการบันทึกรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อความเปนระบบ 

และการใหบริการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศไดรวดเร็วขึ้น

37 SP8.3 กระบวนการจัดทําเอกสารดิจิตอล (กหส.ฯ) ใชระบบงานหองสมุดอัตโนมัติในการสืบคน และใหบริการเอกสารดิจิทัล

38 SP8.5 กระบวนการพัฒนาหองสมุด (กหส.ฯ) Social network ไดแก FB page และ Line 

39 SP9 กระบวนการสนับสนุนและบริการ (กอง สน.ฯ) ตรวจสอบความกาวหนาของงาน ใชการติดตามงานผานแอปพลิเคชั่น Line



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64) หนา 7.6/13

คา ผลลัพธการดําเนินการ แนว

เปา งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 โนม

หมาย ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ +/-

งป.64

16.6 จํานวนวัตกรรมที่เกิดจากการปรับปรุงกระบวนการทํางาน ≥ 4 7 ชิ้น 9 ชิ้น 20 ชิ้น +

(3) หมายเหต ุใหระบุชื่อนวัตกรรม ชื่อเจาของผลงาน มาปรับปรุงการทํางานอยางไร

งป.64  มี 4+16 = 20 ชิ้น

1 CP2.3 กระบวนการสนับสนุนการจัดศาสนพิธี จัดทําคูมือกระบวนการปฏิบัติหนาที่พิธีกรพิธีลอยอังคาร

เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับผูทําหนาที่ประกอบพิธีลอยอังคาร ชวยลดขั้นตอน และประหยัดเวลา

2 CP3.1.2.1 กระบวนการจัดการศึกษาภาคทฤษฎี (รร.ชุมพลฯ) "วิธีการสรางขอสอบ E-testing โดยใชโปรแกรม Web quest" KM ของ กศษ.รร.ชุมพลฯ 

สําหรับใชปรับการเรียนการสอนใหเขากับสถานการณ COVID-19 รองรับการเรียนออนไลนของ นรจ.

3 CP3.1.2.3 กระบวนการปลูกฝง/สรางความเปนทหารเรือ (รร.ชุมพลฯ) "การจัดการความรูแนวทางการฝกสวนสนาม" KM ของ กนร.รร.ชุมพลฯ

ทําใหการฝกของ นรจ. เปนไปในทิศทางเดียวกัน และงายตอการวัดผล

4 CP3.1.2 กระบวนการจัดการศึกษาและฝกอบรม (รร.ชุมพลฯ) "การจัดทําคูมือการเชื่อมประสาน (ARC-Welding) อยางปลอดภัยไรมลพิษ" KM ของ กบก.รร.ชุมพลฯ

สรางความเขาใจและสรางความปลอดภัย ในการเรียนและปฏิบัติงานของ นรจ. และกําลังพล

5 CP3.1.2 2 กระบวนการจัดการศึกษาภาคทฤษฎี (รร.ชุมพลฯ) การนําเทคนิค lot (Internet of thing) ชวยควบคุมการเบิกคืนสรรพาวุธเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารงานคลังสรรพาวุธ KM รท.ธงชัย จําปาศรี 

6 CP4.1.5 กระบวนการพัฒนาหลักสูตร (ฝวก.ฯ) นําระบบ E – learning มาใช ทําใหการเรียนการสอนมีความสะดวก นศ.และ นทน.สามารถกลับไป

ทบทวนการเรียนการสอนยอนหลังได

7 CP4.1.2 กระบวนการจัดการอบรม (วทร.ฯ) จัดทําวิธีการปฏิบัติ การบริหารหลักสูตรการทัพเรือ ตามนโยบาย ผบ.ทร.และยุทธศาตร ทร.

8 CP4.1.2 กระบวนการจัดการอบรม (รร.สธ.ทร.ฯ) จัดทําวิธีการปฏิบัติ การบริหารจัดการศึกษาในภาวะวิกฤต

9 CP4.1.2 กระบวนการจัดการอบรม (รร.ชต.ฯ) จัดทําวิธีการปฏิบัติ การพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาที่เปนเลิศเพื่อผูรับบริการ ดวยระบบสารสนเทศ

เพื่อบริการการศึกษา เปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดอบรม เพิ่มชองทางการเขาถึงขอมูล

นายทหารนักเรียน ลดขั้นตอน มีความสะดวก และงายตอการดําเนินการ

10 CP4.2.2 กระบวนการจัดการอบรม (รร.พจ.ฯ) การบริหารจัดการเรียนการสอน ภายใตสถานการณ COVID – 19 เพื่อเปนการแกปญหาขอจํากัด

ในสถานการณการแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา และเปนการพัฒนาการเรียนการสอนแบบออนไลน

ตัวชี้วัด



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64) หนา 7.6/14

11 CP5.7 กระบวนการจัดทําสื่อการเรียนผานระบบสารสนเทศ (ศภษ.ฯ) นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการพัฒนาภาษาอังกฤษผานทางระบบออนไลน ลดคาใชจายในการเดินทาง

ของผูสอนและผูเขารับบริการ และคาสาธารณูปโภค
12 CP5.8 กระบวนการผลิดขอสอบภาษาอังกฤษผานระบบออนไลน (ศภษ.ฯ) นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการพัฒนาภาษาอังกฤษ เพื่อใหเกิดความทั่วถึงแกกําลังพล

ที่อยูในพื้นที่หางไกล และออนตัวตอขอจํากัดดานเวลา

13 CP7.2 กระบวนการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา (กปภ.ฯ) จัดทําแนวทางการตรวจเยี่ยมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ํากวาปริญญา

เพื่อนํามาปรับปรุง พัฒนารูปแบบวิธีการ ขั้นตอนใหมีความเหมาะสม และสอดคลองกับสถานการณในแตละชวงเวลา

14 CP8.2 กระบวนการฝกดวยเครื่องฝกจําลองยุทธ (ศยร.ฯ) จัดทําฐานขอมูลโปรแกรมเครื่องฝกจําลองยุทธ NWS รุนใหม เปนการปองกันการสูญหายขององคความรู

ในกรณีที่บุคลากรลาออก หรือเสียชีวิต และเปนการรวบรวมวิธีการ เทคนิค ตัวอยาง และเครื่องมือสวนประกอบ

ในการจัดทําฐานขอมูลโปรแกรมเครื่องฝกจําลองยุทธ ซึ่งจะทําใหเกิดความถูกตอง สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา 

15 CP9.3 กระบวนการซอมบํารุงเครื่องชวยการศึกษา (กบศ.ฯ) จัดทําเครื่องขยายเสียงหลอดสูญญากาศ เพื่อลดคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องขยายเสียง

16 CP10.1 กระบวนการจัดเก็บรักษาเอกสารที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร (กปศ.ฯ) ทําซอง แฟม และกลองสําหรับจัดเก็บภาพเกา เพื่อรักษาภาพเกาไมใหเสียหายไปกวาสภาพปจจุบัน

และลดความเสียหายของภาพเกาและยืดอายุภาพดานประวัติศาสตร

17 SP1.2.3 กระบวนการพิจารณาบําเหน็จประจําป (กธก.ฯ) จัดทําคูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานกําลังพล ยศ.ทร. เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานในการประเมินผล

การปฏิบัติงานกําลังพล ยศ.ทร. ลดความผิดพลาดในการประเมิน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

18 SP5.2 กระบวนการเบิกเงิน (กง.ฯ) จัดทํากระบวนการเบิกจายเงินคาใชจายไปราชการโครงการศึกษาอบรม ทร .

เพื่อใหการเบิกจายเงินไดถูกตอง รวดเร็ว ตรวจสอบได และมีประสิทธิภาพ

19 SP6.2 กระบวนการจัดทํานิตยสารนาวิกศาสตร (รนภ.ฯ) จัดทําเทคนิคการออกแบบนิตยสาร และวารสาร เพื่อใหนิตยสารนาวิกศาสตรมีความนาสนใจ

20 SP8.5 กระบวนการพัฒนาหองสมุด (กหส.ฯ) จัดทํากลองฆาเชื้อโรคบนทรัพยากรสารสนเทศ หลังจากไดรับคืนจากผูใชบริการดวยแสง UV



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64) หนา 7.6/15

คา ผลลัพธการดําเนินการ แนว

เปา งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 โนม

หมาย ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ +/-

งป.64

17 ตัวชี้วัดดานการเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉิน (มว.6 : กปภ.ฯ)

หนวยปฏิบัติ : คกก.บริหารความตอเนื่องฯ, น.พยาบาล
17.1 จํานวนครั้งในการทบทวน/ปรับปรุงแผนบริหารความตอเนื่องในสภาวะวิกฤต ≥ 1 1 ครั้ง +

ใหทันสมัย ครอบคลุมบริบทขององคการ และสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน

(คกก.บริหารความตอเนื่องฯ)

หมายเหต ุ: ปรับปรุงแผนบริหารความตอเนื่องในสภาวะวิกฤตฯ โดยการเพิ่มสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ใหสถานศึกษาจัดทํากระบวนการจัดการเรียนการสอน

ในสภาวะวิกฤต (การแพรระบาดของโรคโควิด-19)

17.2 จํานวนครั้งในการจัดอบรมหรือฝกซอมแผนบริหารความตอเนื่องใน ≥ 1 0 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง 1 ครั้ง +

(5) สภาวะวิกฤต (คกก.บริหารความตอเนื่องฯ)

หมายเหต ุใน งป.64 มีการแพระบาดของโรคโควิด-19 จํานวน 2 ระลอก จากสถานการณดังกลาว ทุกสถานศึกษาใน ยศ.ทร. ไดปรับกระบวนการจัดการเรียนสอน/การจัดอบรม เปนแบบ

ออนไลน ใหเขากับสถานการณดังกลาว เพื่อใหภารกิจหลักของ ยศ.ทร. สามารถดําเนินการไปไดอยางตอเนื่อง เปรียบเสมือนการฝกซอมแผนบริหารความตอเนื่องฯ ภายใตสถานการณจริง

17.3 จํานวนครั้งในการจัดอบรมหรือฝกซอมการชวยชีวิตแบบกูชีพ (CPR) ≥ 1 1 ครั้ง 0 ครั้ง 5 ครั้ง +

(กธก.ฯ, น.พยาบาล)

หมายเหต ุใหระบุชื่อหัวขออบรมที่จัด/ฝกซอมการชวยชีวิตแบบกูชีพ วดป.และสถานที่จัด

งป.64 รวม 3+2 = 5 ครั้ง

1. รร.สธ.ทร.ฯ จัดฝกอบรมกูชีพขั้นพื้นฐาน ให นทน.หลักสูตร อส. จํานวน 60 นายใน 15 ต.ค.63 ณ หองเรียนหลักสูตร อส. ชั้น 4 อาคาร สรส.

2. รร.สธ.ทร.ฯ ฝกอบรมกูชีพขั้นพื้นฐาน CPR ให นทน.หลักสูตร สธ.ทร. จํานวน 122 นาย  ใน 30 ต.ค.63 ณ หองประชุมบริพัตร ชั้น 5 อาคาร สรส.

3. กธก.ฯ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ รื่อง การฝกวิธีปฐมพยาบาลเบื้องตนและการกูชีพขั้นพื้นฐาน ใน 16 ก.พ.64 ณ หองประชุม ยศ.ทร. และหองพักผอนชั้น 1 บก.ยศ.ทร. มีผูเขารวม 50 นาย

4.รร.ชุมพลฯ จัดอบรมการกูชีพขั้นพื้นฐานและใชเครื่องกระตุนไฟฟาหัวใจ AED ใน 20-23 เม.ย. 64 ณ อาคาร Smart canteen รร.ชุมพลฯ

5. รร.ชต.ฯ จัดการฝกปฏิบัติในการชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ใหแก นทน.หลักสูตรพรรคนาวิน รุนที่ 71 และ นทน.หลักสูตรทั่วไป รุนที่ 44 จํานวน 65 นาย

 ในวันที่ 24 พ.ย.63 ณ หองรียน 1 รร.ชต.ยศ.ทร. และบริพัตร อาคาร สรส.ยศ.ทร. 

ตัวชี้วัด
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คา ผลลัพธการดําเนินการ แนว

เปา งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 โนม

หมาย ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ +/-

งป.64

18 ตัวชี้วัดดานการจัดการเครือขายอุปทาน (มว.6 : กปภ.ฯ)

18.1 จํานวนกระบวนการที่นําผลประเมินความคิดเห็นของผูรับบริการ ≥ 1 19 กระบวนการ +

ผูมีสวนไดสวนเสีย และผูสงมอบปจจัย มาปรับปรุง จนทําใหผลลัพธ

ขององคการดําเนินงานดีขึ้นอยางเปนรูปธรรม  (มว.6)

หมายเหต ุใหระบุชื่อกระบวนการ นําขอคิดเห็นมาปรับปรุงอยาไร ผลของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเปนอยางไร

งป.64 รวม 2+17 = 19 กระบวนการ  ศภษ.1+ กอศ.1+ กปภ.2+รร.ชต.1+วทร.2+รร.สธ.1+ศยร.1+รร.ชุมพล2+กหส.1+กศษ.1+กบศ.3+ฝวก.1

1 กศษ.ฯ : SP2.3 กระบวนการออกหนังสือรับรองการศึกษา ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการตรวจสอบขอมูลผลการศึกษา เพื่อออกหนังสือรับรองการศึกษา ทําใหงาย รวดเร็ว และถูกตอง 

โดยนํามาจากขอเสนอแนะของผูที่มาขอรับบริการ

2 กธก.ฯ :  ไมมีขอมูลการปรับปรุง

3 กบ.ฯ : ไมมีขอมูลการปรับปรุง

4 กง.ฯ :  ไมมีขอมูลการปรับปรุง

5 ฝวก.ฯ : มี 2 กระบวนการ คือ

1) CP 4.1.5 กระบวนการการพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุงประมวลหลักสูตรเสนาธิการทหาร โดยนําขอมูลจากจากการวิจารณหลักสูตรและประมวลการศึกษาหลักสูตร สธ.ทร. พ.ศ.2562 

ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย มาปรับปรุงหลักสูตร อยูระหวางเสนอขขอนุมัติ และจะเริ่มใชในปการศึกษา 2565

2) CP 4.1.6 กระบวนการแตงตั้งครูผูสอน  ปรับปรุงขอกําหนดแนวทางคัดเลือกครูผูสอน โดยนําขอเสนอแนะจากแบบสอบถามและการจัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศการศึกษาของทุกหลักสูตร

6 วทร.ฯ : มี 2 กระบวนการ 

1) CP4.1.2 กระบวนการจัดอบรม (วทร.ฯ) ปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง โดยนําผลการวิจารณหลักสูตรและผลประเมินความพึงพอใจของ นศ. อาจารย และ

หนวยที่จัดสงบุคลากรเขารับการศึกษา มาประกอบการพิจารณาปรับปรุง

2) CP4.1.7 กระบวนการพัฒนาหองเรียน (วทร.ฯ) ปรับปรุงอินเตอรเน็ตความเร็วสูง อุปกรณ เครื่องชวยการศึกษาในหองเรียน หองสัมมนา โดยนํามาจากขอเสนอแนะของ นศ. รุนที่ 52

7 รร.สธ.ฯ : CP4.1.5 กระบวนการพัฒนาหองเรียน ปรับปรุงซอมแซมหองเรียน นร .สธ.ทร.สองภาษา  และซอมแซมหองพักผอนหลักสูตร อส. โดยนําขอเสนอแนะของ นทน. งป.62-63

8 รร.ชต.ฯ : CP4.1.5 กระบวนการพัฒนาหองเรียน ปรับปรุงเครื่องฉายโปรเจ็คเตอร  โดยนําขอเสนอแนะของ นทน.หลักสูตรทั่วไป รุนที่ 44 

9 รร.พจ.ฯ : CP4.2.5 กระบวนการพัฒนาหองเรียน (รร.พจ.ฯ) ปรับปรุงอินเตอรเน็ตความเร็วสูงทั้งสองพื้นที่ โดยนําขอเสนอแนะของ นพจ.งป.64 มาแกไข

ตัวชี้วัด
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10 รร.ชุมพลฯ : มี 2 กระบวนการ

1) CP3.1.2 กระบวนการจัดการศึกษาและฝกอบรม ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนผานระบบ Smart Learning ในสภาวะปกติและชวงวิกฤติโรคระบาด โดยนํามาจากขอเสนอแนะของ 

ศบค.ศปก.ทร.

2) CP3.1.5 กระบวนการพัฒนาหองเรียน ปรับปรุงระบบเครือขายอินเตอรเน็ตภายในหนวยรองรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน โดยนํามาจากขอเสนอแนะของ นรจ .และครูผูสอน

11 ศยร.ฯ : CP8.2 กระบวนการฝกดวยเครื่องจําลองยุทธ ปรับปรุงโปรแกรมเครื่องฝกจําลองยุทธ NWS รุนใหม   โดยนําขอเสนอแนะมาจาก นทน.หลักสูตร นว. และหลักสูตร สธ.ทร.

12 ศภษ.ฯ : CP5.7 กระบวนการจัดสื่อการเรียนผานระบบสารสนเทศ ปรับปรุงการเพิ่มพูนความรูภาษาอังกฤษผานสื่อสารสนเทศ โดยนํามาจากขอเสนอแนะของผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย (ผูเรียน)

13 กบศ.ฯ : มี 3 กระบวนการ

1) CP9.1.2  กระบวนการเก็บรักษาพัสดุสายยุทธศึกษา ปรับปรุง การจัดเก็บพัสดุในพื้นที่ที่สามารถพรอมจายพัสดุไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง ครบถวน 

รวมถึงใหความปลอดภัยตอพัสดุ กอนที่จะถึงมือผูรับ โดยนํามาจากขอเสนอแนะของผูรับบริการ

2) CP9.1.3 กระบวนการแจกจายพัสดุสายยุทธศึกษา ปรับปรุง การแจกจายพัสดุโดยใชระบบอิเล็กทรอนิกส (SUPPINV 1.3V4) ในการควบคุมการแจกจายพัสดุใหกับหนวยตาง ๆ ใน ทร.  

ทําใหหนวยตาง ๆ ไดรับพัสดุอยางถูกตองครบถวนทุกรายการ โดยนํามาจากขอเสนอแนะของการใชงานในระบบอิเล็กทรอนิกส (SUPPINV 1.3V4) และผูรับบริการ

3) CP9.2 กระบวนการใหบริการเครื่องชวยการศึกษา ผ .บริการโสตทัศน ฯ ปรับปรุงการจัดเตรียมอุปกรณสํารองในการใหบริการ ทําใหสามารถแกไขปญหา กรณีที่เกิดเหตุการณไมคาดคิดไดในทันที

ไมทําใหพิธีการตาง ๆ เกิดขอผิดพลาด และ ผ.ผลิตสื่อผสม ฯ  ปรับปรุงการใชแอปพลิเคชั่นและอุปกรณไอที เขามารวมในการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัวมากขึ้น

โดยนําขอเสนอแนะของ ผอ.กบศ.ฯ และผูรับบริการ 

14 กปภ.ฯ : มี 2 กระบวนการ

1) CP7.1 กระบวนการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา ปรับปรุงกรอบมาตรฐานคุณภาพการศึกษาสําหรับสถานศึกษาตามแนวทางรับราชการ (สถานศึกษาในสวนการศึกษาที่หนึ่ง)

มาจากขอเสนอแนะของ รอง จก.ยศ.ทร. (สายงานการศึกษา) และให กศษ.ยศ.ทร. เสนอหลักสูตรที่ปรับปรุงของทุกสถานศึกษาในคราวเดียวกัน  เพื่อใหคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รับรองหลักสูตรใหมีคุณวุฒิเทียบเทา ปว.ส./ปว.ช. มาจากขอเสนอแนะของสถานศึกษา หลังการจัดสัมมนา

2) CP7.2 กระบวนการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาระดับต่ํากวา ป.ตรี  ทบทวนปรับปรุงมาตรฐานวิชาชีพ นรจ. นดย. และ นชร. (อยูระหวางดําเนินการ) มาจากขอเสนอแนะของ รอง จก.ยศ.ทร.

(สายงานการศึกษา) หลังการไปตรวจเยี่ยมสถานศึกษา และเสนอเรื่อง ให กศษ.ยศ.ทร.เปนเจาภาพในการจัดอบรมเพิ่มพูนความรูใหครูผูสอนในภาพรวมทุกป มาจากขอเสนอแนะของสถานศึกษา

ที่ไปตรวจเยี่ยมสถานศึกษา

15 กปศ.ฯ : ไมมีขอมูลการปรับปรุง

16 กอศ.ฯ : CP2.1 กระบวนการอบรมศีลธรรม ปรับปรุงการกําหนดหัวขออบรมศีลธรรมใหนาสนใจยิ่งขึ้น โดยนําขอเสนอแนะจากกําลังพลของ นขต .ทร.ที่เขารับการอบรมศีลธรรม

17 สน.รนภ.ฯ : ไมมีขอมูลการปรับปรุง
18 กหส.ฯ : SP8.5 กระบวนการพัฒนาหองสมุด  เพิ่มชองทางการใหบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ผานทางชองทาง E-mail Line และ facebook ของหองสมุด โดยนํามาจากขอเสนอแนะของ

นศ.วทร. รุน 53 ป2654 และผลการวิจารณหลักสูตรของ นทน.อส. รุน 53 ป 2564

19 กอง สน.ฯ : ไมมีขอมูลการปรับปรุง
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กราฟแสดงผลลัพธตัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที่ 7.6 ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการและการจัดการเครือขายอุปทาน หนา 7.6/18

(16) ตัวชี้วัดดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการ

16.1 รอยละของจํานวนตัวชี้วัดในกระบวนการหลักที่ดําเนินการบรรลุความสําเร็จ

16.1 รอยละของจํานวนตัวชี้วัดในกระบวนการหลักที่ดําเนินการบรรลุความสําเร็จ งป.61 งป.62 งป.63 งป.64

CP1 ดานการนําองคกรและการบริหารองคกร 0.00

CP2 ดานการอนุศาสนาจารย 100 100 100.00

CP3 การผลิตกําลังพลต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร 53.57 100 100.00

CP4 การพัฒนากําลังพลตามแนวทางรับราชการ 72.97 100 74.36

CP5 เพิ่มเพิ่นความรูภาษาตางประเทศ 33 #### 92.31

CP6 ฝกอบรมหลักสูตรขาราชการกลาโหมพลเรือนต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร 100 100 100.00

CP7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 100 66.67 66.67

CP8 ศึกษาและวิจัยระดับกองทัพเรือ 100 83.33 100.00

CP9 สงกําลังบํารุงพัสดุสายยุทธศึกษา 100 100 100.00

CP10 ดานประวัติศาสตรและพิพิธภัณฑทหาร 100 100 100.00

รวมทุกกระบวนการ 72.83 97.06 89.17
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ชื่อกระบวนการ

16.1 รอยละของจํานวนตัวช้ีวัดในกระบวนการหลักท่ีดําเนินการบรรลุความสําเร็จ 

งป.61

งป.62

งป.63

งป.64

เปาหมาย  ≥  รอยละ 60



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64)

กราฟแสดงผลลัพธตัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที่ 7.6 ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการและการจัดการเครือขายอุปทาน หนา 7.6/19

(16) ตัวชี้วัดดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการ

16.2 รอยละของจํานวนตัวชี้วัดในกระบวนการสนับสนุนที่ดําเนินการบรรลุความสําเร็จ

16.2 รอยละของจํานวนตัวชี้วัดในกระบวนการสนับสนุนที่ดําเนินการบรรลุความสําเร็จ งป.61 งป.62 งป.63 งป.64

SP1 บริหารงานดานกําลังพลและธุรการ 71.43 85.71 71.43

SP2 ตรวจสอบหลักสูตร ตัดสินผล รับรองการศึกษา และการประเมินวิทยฐานะ 0 100 100.00

SP3 ดานงบประมาณ 100 100 100.00

SP4 จัดซื้อ/จาง 100 100 100.00

SP5 ดานการเงิน 0 100 100.00

SP6 เผยแพรผลงานทางวิชาการ 33.33 75 100.00

SP7 พัฒนาระบบสารสนเทศ 100 100 100.00

SP8 บริการของหองสมุด 0 77.78 55.56

SP9 สนับสนุนและบริการของ กอง สน. 0 0 100.00

SP10 การจัดการความรู 75 28.57 28.57

รวมทุกกระบวนการ 41.67 72.13 81.36
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ชื่อกระบวนการ

16.2 รอยละของจํานวนตัวช้ีวัดในกระบวนการสนับสนุนท่ีดําเนินการบรรลุความสําเร็จ 

งป.61

งป.62

งป.63

งป.64

เปาหมาย  ≥  รอยละ 60



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64)

กราฟแสดงผลลัพธตัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที่ 7.6 ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการและการจัดการเครือขายอุปทาน หนา 7.6/20

(16) ตัวชี้วัดดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการ

16.3 รอยละของจํานวนผลงาน/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ/สื่อการสอน/บทความที่นําไปใชประโยชน

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64

16.3 รอยละของจํานวนผลงาน/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ/สื่อการสอน/บทความที่นําไปใช 100 100 100 100.00
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16.3 รอยละของจํานวนผลงาน/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ/สื่อการสอน/บทความท่ีนําไปใชประโยชน

เปาหมาย  ≥  รอยละ 70



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64)

กราฟแสดงผลลัพธตัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที่ 7.6 ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการและการจัดการเครือขายอุปทาน หนา 7.6/21

(16) ตัวชี้วัดดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการ

16.4 จํานวนกระบวนการที่มีการปรับปรุงการทํางาน โดยการลดตนทุนคาใชจาย

16.5 จํานวนกระบวนการที่มีการปรับปรุงการทํางาน โดยการเทคโนโลยีดิจิทัล

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64

จํานวนกระบวนการที่มีการปรับปรุงการทํางาน โดยการลดตนทุนคาใชจาย 0 7 19 29

จํานวนกระบวนการที่มีการปรับปรุงการทํางาน โดยการเทคโนโลยีดิจิทัล ##### 30 38 39
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16.4, 16.5 จํานวนกระบวนการท่ีมีการปรับปรุงการทํางาน 

จํานวนกระบวนการที่มีการปรับปรุงการทํางาน โดยการลดตนทุนคาใชจาย จํานวนกระบวนการที่มีการปรับปรุงการทํางาน โดยการเทคโนโลยีดิจิทัล

เปาหมาย  ≥  1 กระบวนการ



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64)

กราฟแสดงผลลัพธตัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที่ 7.6 ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการและการจัดการเครือขายอุปทาน หนา 7.6/22

(16) ตัวชี้วัดดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการ

16.6 จํานวนวัตกรรมที่เกิดจากการปรับปรุงกระบวนการทํางาน

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64

16.6 จํานวนวัตกรรมที่เกิดจากการปรับปรุงกระบวนการทํางาน 7 9 20
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16.6 จํานวนนวัตกรรมท่ีเกิดจากการปรับปรุงกระบวนการทํางาน

เปาหมาย  ≥  4 ช้ิน



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64)

กราฟแสดงผลลัพธตัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที่ 7.6 ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการและการจัดการเครือขายอุปทาน หนา 7.6/23

(17) ตัวชี้วัดดานการเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉิน

17.1 จํานวนครั้งในการทบทวน/ปรับปรุงแผนบริหารความตอเนื่องในสภาวะวิกฤต

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64
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17.1 จํานวนครั้งในการทบทวน/ปรับปรุงแผนบริหารความตอเนื่องในสภาวะวิกฤต

เปาหมาย  ≥ 1 คร้ัง



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64)

กราฟแสดงผลลัพธตัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที่ 7.6 ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการและการจัดการเครือขายอุปทาน หนา 7.6/24

(17) ตัวชี้วัดดานการเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉิน

17.2 จํานวนครั้งในการจัดอบรมหรือฝกซอมแผนบริหารความตอเนื่องในสภาวะวิกฤติ

17.3 จํานวนครั้งในการจัดอบรมหรือฝกซอมการชวยชีวิตแบบกูชีพ (CPR)

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64

17.2 จํานวนครั้งในการจัดอบรมหรือฝกซอมแผนบริหารความตอเนื่องในสภาวะวิกฤติ 0 0 0 1
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17.2 จํานวนครั้งในการจัดอบรมหรือฝกซอมแผนบริหารความตอเนื่อง
ในสภาวะวิกฤติ
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17.3 จํานวนครั้งในการจัดอบรมหรือฝกซอมการชวยชีวิตแบบกูชีพ 
(CPR)

เปาหมาย  ≥ 1 คร้ัง

เปาหมาย  ≥ 1 คร้ัง



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64)

กราฟแสดงผลลัพธตัวชี้วัดของ ยศ.ทร. ในมิติที่ 7.6 ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการและการจัดการเครือขายอุปทาน หนา 7.6/25

(18) ตัวชี้วัดดานการจัดการเครือขายอุปทาน

18.1 จํานวนกระบวนการที่นําผลประเมินความคิดเห็นของผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และผูสงมอบปจจัย มาปรับปรุง

งป.61 งป.62 งป.63 งป.64
18.1 จํานวนกระบวนการที่นําผลประเมินความคิดเห็นของผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และผูสงมอบปจจัย มาปรับปรุง 19
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18.1 จํานวนกระบวนการท่ีนําผลประเมินความคิดเห็นของผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และผูสงมอบปจจัย มาปรับปรุง

เปาหมาย  ≥  1 คร้ัง
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รายละเอียดประกอบตัวชี้วัดที่ 16.3 รอยละของจํานวนผลงาน/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐฯ ที่นําไปใชประโยชน/เผยแพร

งป.63 มี 91 ชิ้น
1 บทความ เรื่อง "ระเบียบโลกใหมกับองคกรระหวางประเทศ" ของ น.ท.ทวีศิลป คงประเสริฐ (ฝวก.ฯ) ในวารสารนาวิกาธิปตยสาร ฉบับที่ 99

2 บทความ เรื่อง "ความสัมพันธจีน-สหรัฐอเมิรกา กับเสถียรภาพในอินโดแปซิฟกจากมุมมองระบบโลกเสรี" ของ น.อ.ดร.หัสไชยญ มั่งคั่ง (ฝวก.ฯ) 

ในวารสารนาวิกาธิปตยสาร ฉบับที่ 99
3 บทความ เรื่อง "สมุททานุภาพ" ของ น.อ.กิตติพงศ จันทรสมบูรณ (ฝวก.ฯ) ในวารสารนาวิกาธิปตยสาร ฉบับที่ 99

4 บทความ เรื่อง "หลักการทําสงคราม" ของ น.อ.สถาพร วาจรัตน (ฝวก.ฯ) ในวารสารนาวิกาธิปตยสาร ฉบับที่ 99

5 บทความ เรื่อง "เคลาเซวิทซในฐานะนักคิดสัจนิยมกับปฏิบัติการที่มีรากฐานมาจากสภาวะที่ตองการ" ของ น.อ.ดร.หัสไชยญ มั่งคั่ง (รอง ผอ.กวสธ.ฝวก.ฯ) 

ในวารสารนาวิกาธิปตยสาร ฉบับที่ 100
6 บทความ เรื่อง "พื้นฐาน Operational Art และ Opertional Design และความสําคัญตอการวางแผนตามกระบวนการวางแผนทางทหารของ ทร.ไทย" 

ของ น.ท.ณัฐวุฒิ ศิรธรานนท (อจ.กวยศ.ฝวก.ฯ) ในวารสารนาวิกาธิปตยสาร ฉบับที่ 100

7 บทความ เรื่อง "เหตุไฉนการเตรียมกําลังรบดานการขาวจึงกลายเปนการเตรียมสภวะแวดลอมทางยุทธศสตรขาวกรอง" ของ น.ท.นาวาศักดิ์ เอื้อทวีพันธ 

(นักศึกษาวิเคราะหยุทธศาสตร กศย.ศยร.ฯ) ในวารสารนาวิกาธิปตยสาร ฉบับที่ 100

8 บทความ เรื่อง "การพัฒนาการวางแผนทางทหารจาก Threat Base สู Objective & Effect Base Planning" ของ น.ท.เกรียงไกร เกาะเจริญ (อจ.กวสท.ฝวก.ฯ) 

ในวารสารนาวิกาธิปตยสาร ฉบับที่ 100

9 บทความ เรื่อง "Big Data Wargame" ของ น.ท.อนุรักษ เจริญศรี (นักศึกษาวิเคราะหสงครามทางเรือ กศร.ศยร.ฯ) ในวารสารนาวิกาธิปตยสาร ฉบับที่ 100

10 บทความเรื่อง "SIAM On War 2484 : ประเทศไทยกับการเขาสูสงครามในชวง WW II" ของ น.อ.สถาพร วาจรัตน ผอ.กศร.ศยร.ฯ ในวารสารนาวิกาธิปตยสาร ฉบับที่ 100

11 บทความเรื่อง "ทฤษฎีจิตสามภาคกับสามเหลี่ยมสงคราม" ของ น.ท.นาวาศักดิ์ เอื้อทวีสัมพันธ นักศึกษาวิคราะหยุทธศาสตร กศย.ศยร.ฯ ในวารสารนาวิกาธิปตยสาร ฉบับที่ 100

12 บทความเรื่อง "อิทธพลของลัทธิเตาตอตําราพิชัยซุนวู" ของ น.ท.นาวาศักดิ์ เอื้อทวีสัมพันธ นักศึกษาวิคราะหยุทธศาสตร กศย.ศยร.ฯ ในวารสารนาวิกาธิปตยสาร ฉบับที่ 100

13 Application สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน (ALC) บน App Store และ Coogle Play Store เพื่อใหขาราชการ ทร.ไดพัฒนาทักษะดวยตนเอง ของ ศภษ.ฯ

14-91 วิจัยในชั้นเรียนของครู รร.ชุมพลฯ จํานวน 78 ชิ้น 

14 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการแบงประเภทเรือหลวง ของนักเรียนจาชั้น 1 หอง 1.3 ของ น.ต.สมยศ ตันมุยฮอ

15 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการถักเชือกเงื่อนสันปลาชอนหุมราวบันได ของนักเรียนจาชั้นปที่ 1 โดยกิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน ของ ร.ท.สิริชัย สุวรรณพิทักษ

16 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาเดินเรือ 1 โดยใชวิธีสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ ของ ร.ต.ธวัชชัย ดวงเอียด

17 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาการเรือปฏิบัติ โดยใชวิธีการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ ของ พ .จ.ต.อลงกรณ โตรา

18 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจาทหารเรือชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการทหาร รายวิชาทหาร 1 โดยการเรียนแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง ของ

น.ต.สุรภาพ เกิดสิน
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19 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อ งการพัฒนาทักษะการถอดแยกและประกอบตัวลูกเลื่อน ปนกล 20 มม.แบบ 22 เออริคอน GAM Co - 1 ของ ร.ท.โกมล  สะอาดพรรค

20 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาทหาร 1 (ทฤษฎี)  โดยใชวิธีการสอนแบบเนนผูเรียน ของ ร.ต.นรินทร คงมั่น

21 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการถอดแยกและประกอบตัวลูกเลื่อน ปนกล 20 มม.แบบ 22 เออริคอน GAM Co - 1 ของ จ.อ.บุญสิน คําภูงา

22 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับ ชื่อทา คําบอกวิชาทหารราบปฏิบัติ ชั้น 1 หอง 1.7 ของ จ.อ.มานะ จอมเจริญ

23 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับ ชื่อทา คําบอกวิชาทหารราบปฏิบัติ ชั้น 2 หอง 2.14 ของ จ.อ.ปญจชัย ประดิษฐผล

24 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับ ชื่อทา คําบอกวิชาทหารราบปฏิบัติ ชั้น 2 หอง 2.14 ของ จ.อ.ชนินทร แสงอุไร

25 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาเครื่องกังหันกาซ 2 โดยใชวิธีการสอนแบบเนนผูเรียน ของ น.ต.มนตรี ดีการ

26 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการสอนวิชาไฟฟาพื้นฐาน 1 โดยใชวิธีการสอนแบบเนนผูเรียน ของ น.ต.จันดี ขุมาลี

27 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการสอนวิชาไฟฟาพื้นฐาน 1 โดยใชวิธีการสอนแบบเนนผูเรียน ของ ร.อ.พีรณัฐ หอมนาน 

28 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาการกลทั่วไป 1 โดยใชวิธีการสอนแบบเนนผูเรียน ของ ร.ท.อภิวัติ พิมพิลา

29 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาการปองกันความเสียหาย 3 โดยใชวิธีการสอนแบบเนนผูเรียน ของ ร.ต.อรรคพล เนมี

30 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาการปองกันความเสียหาย 1 โดยใชวิธีการสอนแบบเนนผูเรียน ของ ร.ต.สมศักดิ์ จิตหวัง

31 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาเขียนแบบ 1 โดยใชวิธีการสอนแบบเนนผูเรียน ของ ร.ต.ระพิน ธรรมกิจนา

32 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาอิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน 3 โดยใชวิธีการสอนแบบเนนผูเรียน ของ ร.ต.ระพิน ธรรมกิจนา

33 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอรเบื้องตน 1 โดยใชวิธีการสอนแบบเนนผูเรียน ของ พ.จ.อ.ประสิทธิ์ ขําตา

34 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาเครื่องยนตเบื้องตน 1 โดยใชวิธีการสอนแบบเนนผูเรียน ของ พ.จ.ท.ศิริพงษ จันทรลอยเมฆ

35 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาปองกันความเสียหาย 1 โดยใชวิธีการสอนเนนผูเรียน ของ จ.อ.สุนทร  กองสมุทร

36 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การใชเกมคําศัพทภาษาอังกฤษที่มีผลตอการพัฒนาความสามารถการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ ของนักเรียนจาทหารเรือชั้นปที่ 1 ของ

ร.ต.หญิง วิริญา สุวรรณรินทร

37 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร 3 โดยใชวิธีการสอนแบบเนนผูเรียน ของ ร.ต.วรนาถ สักกะพลางกูร

38 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานอุตสาหกรรม โดยใชวิธีการสอนแบบเนนผูเรียน ของ น .ส.พิมลา ศรีสุธากุล

39 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาสัญญาณ โดยใชวิธีการสอนแบบเนนผูเรียน ของ พ.จ.อ.ไพฑูรย คุมกระทึก

40 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาคูมือการเรียนชุดวิชาศูนยยุทธการและการสื่อสารเบื้องตน โดยใชวิธีการสอนเนนผูเรียน ของ พ .จ.อ.ทวี พึ่งพา

41 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาสัญญาณ โดยใชวิธีการสอนแบบเนนผูเรียน ของ พ.จ.อ.พงษกมล ถวิลวงษ      

42 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาวายน้ํา โดยใชวิธีการสอนแบบเนนผูเรียน ของ พ.จ.ท.ศักดิ์ดา พวงแกว 

43 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาสัญญาณ โดยใชวิธีการสอนแบบเนนผูเรียน ของ พ.จ.ท.สุทัศน พรามกระโทก 

44 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง แรงจูงใจในการออกกําลังกายของ นักเรียนจาทหารเรือ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ  ของ จ .อ.สุรศักดิ์ ประสานยุทธ  
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45 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะกีฬาทหารเรือ (กระเชียงบก) โดยใชแบบฝกทักษะ ของ จ.อ.เกชา วาดนิ่ม

46 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวายน้ํา โดยใชวิธีการสอนแบบเนนผูเรียน ของ จ.อ.กําภู อุนอวยชัย 

47 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาสัญญาณ โดยใชวิธีการสอนแบบเนนผูเรียน ของ จ.อ.กําภู อุนอวยชัย 

48 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาสัญญาณ โดยใชวิธีการสอนแบบเนนผูเรียน ของ จ.อ.ดิเรก ชาติศักดิ์ยุทธ 

49 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาคูมือการเรียนชุดวิชาศูนยยุทธการและการสื่อสารเบื้องตน โดยใชวิธีการสอนเนนผูเรียน ของ จ .อ.กิตติศักดิ์ บูญรัตน

50 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาคูมือการเรียนชุดวิชาศูนยยุทธการและการสื่อสารเบื้องตน โดยใชวิธีการสอนเนนผูเรียน ของ จ .อ.ไชยันต สีสอง

51 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาฝกโรงงาน (ชางเชื่อมประสาน) โดยใชวิธีการสอนเนนผูเรียน ของ ร.ท.วินัย หรั่งเจริญ

52 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาฝกโรงงาน (ชางปรับ) โดยใชวิธีการสอนเนนผูเรียน ของ ร.ท.ณรงค จิตสกุลชัย

53 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาฝกโรงงาน (ชางตีเหล็ก) โดยใชวิธีการสอนเนนผูเรียน ของ ร.ท.อนันต เพชรทอง

54 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาฝกโรงงาน (ชางกลึง) โดยใชวิธีการสอนเนนผูเรียน ของ ร.ต.อนุชิต ศรีพุม

55 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาฝกโรงงาน (ชางเชื่อมประสาน) โดยใชวิธีการสอนเนนผูเรียน ของ พ.จ.อ.วิษณุ นีลเสวี

56 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การใชสื่อการสอนเชิงมัลติมีเดีย ของ ร.ท.สมชาย ฟกเขียว

57 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาโดยใชวิธีการสอนแบบเนนผูเรียน ของ น.ต.หญิง วาริศา อัมพรมหา

58 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูเครื่องทําความเย็น โดยจัดกิจกรรมการสอนแบบ Learning by doing ของ น.ต.วันชัย เนียมแสง

59 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาเครื่องจักรชวย 3 โดยใชวิธีการสอนแบบเนนผูเรียน ของ ร.ท.จิรพัฒน คุณชื่น

60 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาเครื่องจักรไอน้ํา 1 โดยใชวิธีการสอนแบบเนนผูเรียน ของ ร.อ.ปรีชา มัชฌิมะ

61 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูโดยการใชรูปแบบการสอนแบบสาธิต ของ ร .อ.สุรศักดิ์ ราเลิศ

62 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาไฟฟาเบื้องตนโดยใชวิธีการสอนแบบเนนผูเรียน ของ ร .อ.ทัตพงษ ไพบูลย

63 งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชา นว.3 โดยใชวิธีการสอนแบบเนนผูเรียน ของ ร.ท.จรินทร กลั่นมาก

64 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนจาทหารเรือที่มีตอการใชอุปกรณจริงเปนสื่อการสอน ของ ร .ท.ไตรภพ คงควร

65 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการเรียกชื่อสวนประกอบของทุนหมายเขต แบบ 3 วิชาอาวุธใตน้ํา ของ น.ต.ชัยวัฒน โกมารศรี

66 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการเรียกชื่อสวนประกอบของลูกปนที่ใชในราชนาวี ของ นรจ.ชั้นปที่ 1 หอง 1.6 ของ น.ต.โกมาน โพธิ์ทอง

67 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาวิธีการประกอบสวนที่สําคัญของทุนระเบิดโดยใชการฝกจากทุนระเบิด MK.6 ของจริง ของ ร.อ.สมัย นพพันธ

68 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการถอดและประกอบตัวลูกเลื่อนปนกล 20 มม. แบบ 22 เออริคอน GAM CO - 1 ของ ร.อ.สมัย นพพันธ

69 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง Google Platform กับการสนับสนุนการเรียนรู   ของ ร.ท.ธงชัย จําปาศรี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

70 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการทิ้งดิ่งน้ําตื้นโดยใชแบบฝก ของ น.ต.วสุพล สินธพทอง
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71 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูวิชาการเรือโดยจัดกิจกรรมการสอนแบบ Learning by doing ของ ร.ต.แดนไพร ทาสถาน

72 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาการเรือ ดวยระบบ e-learning ของ ร.อ.ธันยา ปานแดง

73 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะกีฬาทหารเรือ (อุมหมูใสเลา) โดยใชแบบฝกทักษะ ของ น.ต.บรรเล็ง ออนพุทธา

74 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ความพึงพอใจผูมาใชหองยกน้ําหนัก รร.ชุมพลฯ ของ น.ต.บรรเล็ง ออนพุทธา

75 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาเอกสารประกอบการจัดการเรียนรูรายวิชาศูนยยุทธการและการสื่อสารเบื้องตน ของ ร .ท.สมควร ขุนจําเริญ

76 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง แรงจูงใจในการออกกําลังกาย ของนักเรียนจาชั้นปที่ 1 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ของ พ.จ.อ.ปรีชา ผิวแดง

77 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง แรงจูงใจในการออกกําลังกาย ของนักเรียนจาทหารเรือ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ของ พ .จ.อ.วิชาญ จําปา

78 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการพัฒนาทักษะวายน้ําของนักกีฬาวายน้ํานักเรียนจา ชั้นปที่ 1 และชั้นปที่ 2 ของ จ.อ.มีชัย บัวภา

79 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง แรงจูงใจในการเรียนและความผูกพัน ตอ พรรค - เหลา กลิน ของนักเรียนจาชั้นปที่ 2 ของ พ.จ.อ.นพรัตน มหาศร

80 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาไฟฟาพื้นฐาน 1 โดยใชวิธีการสอนแบบเนนผูเรียน ของ พ.จ.อ.วรพงษ เชิดชมกลิ่น

81 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการเรียกชื่อสวนประกอบของลูกระเบิดลึก MK.6 วิชาอาวุธใตน้ํา โดยใชแบบฝกทักษะการเรียกชื่อสวนประกอบของลูกระเบิดลึก MK.6 ของ

พ.จ.อ.ปรีดา แสงแตง

82 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ความตองการจําเปนของนักเรียนกลาโหมพลเรือนชั้นต่ํากวาสัญญาบัตร รร.ชุมพลทหารเรือ ที่ตองการศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรเพิ่มเติม รร.ชุมพลทหารเรือ 

ของ พ.จ.อ.สํารวย หอมจัด

83 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ความพึงพอใจของนักเรียนจา ชั้นปที่ 2 โรงเรียนชุมพลทหารเรือตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพลแมนปน ของ พ.จ.อ.ธนวัตร หอมทรง

84 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับชื่อทาคําบอกวิชาทหาร 1 (ปฏิบัติ) ของนักเรียนจา ชั้นปที่ 1 หอง 1.10 พรรคกลิน 

โดยการประยุกตใชเทคโนโลยีคิวอารโคดประกอบการจัดการเรียนการสอน ของ พ.จ.อ.วีรพงษ วิใจ

85 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ความตองการจําเปนของ นรจ.ชั้นปที่ 2 รร.ชุมพลทหารเรือ ที่ตองการศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรพิเศษของกองทัพเรือ ของ พ.จ.อ.วิษณุ เรืองรุง

86 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับชื่อทาคําบอกวิชาทหารราบปฏิบัติของนักเรียนจา ชั้นปที่ 2 หอง 2.7 พรรค นว.สห. 

โดยใชคูมือการฝกวาดวยแบบฝกบุคคลทามือเปลาพระราชทาน ของ จ.อ.อดิศักดิ์ พูลเสม

87 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาความรึความเขาใจเกี่ยวกับชื่อทาคําบอกวิชาทหารราบปฏิบัติของนักเรียนจา ชั้นปที่ 1 หอง 1.6 พรรค นว.ป.(สอ.รฝ.) 

โดยใชคูมือการฝกวาดวยแบบฝกบุคคลทามือเปลาพระราชทาน ของ จ.อ.ยุทธภูมิ วงเวียน

88 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับชื่อทาคําบอกวิชาทหารราบปฏิบัติของนักเรียนจา ชั้นปที่ 1 หอง 1.4 พรรค นว.ป.กร. โดยใชคูมือการฝก

วาดวยแบบฝกบุคคลทามือเปลาพระราชทาน ของ จ.อ.บรรลือศักดิ์   ผองขํา

89 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการเลนกายบริหารแบบราชนาวีทายาก ของ พ.จ.อ.ชาตรี นวลจันทร

90 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะกีฬาทหารเรือ (วิ่ง 4 ขา)โดยใชแบบฝกทักษะของนักเรียนจาทหารเรือ  ชั้นปที่ 1 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ของ จ.อ.ชยพล เหลาสุพรรณ

91 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะวายน้ําของนักกีฬาวายน้ํานักเรียนจาชั้นปที่ 1 และชั้นปที่ 2 ของ จ.อ.อรรถกร ผักไหม
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รายละเอียดประกอบตัวชี้วัดที่ 16.4 จํานวนกระบวนการที่มีการปรับปรุงการทํางาน โดยการลดตนทุนคาใชจาย

งป.63 รวม 19 กระบวนการ

1 CP2.1 กระบวนการอบรมศีลธรรม แจงการอบรมผานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (ประหยัดกระดาษ)

2 CP2.2 กระบวนการเผยแพรหลักวิชาการทางพุทธศาสนา นําบทความอบรมเขาไวในระบบอิเล็กทรอนิกส (ประหยัดกระดาษ)

3 CP4.1.2 กระบวนการจัดอบรม (รร.สธ./รร.ชต.) แจกตําราเรียนและเอกสารประกอบการอบรมในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส (ลดกระดาษ+หมึกพิมพ)

4 CP4.2.1 กระบวนการจัดกําลังพลเขารับการอบรม แจงชื่อผูเขาอบรมผานทางเว็บไซต (ประหยัดกระดาษ)

5 CP4.2.2 กระบวนการจัดการอบรม ใชระบบสารสนเทศจัดการอบรมและประเมินความพึงพอใจ (ประหยัดกระดาษ)

6 CP4.2.3 กระบวนการวัด ประเมินผล และตัดสินผลการอบรม ใชระบบสารสนเทศคํานวณหาระดับคะแนนผูเขารับการอบรม (ประหยัดกระดาษ)

7 CP4.2.4 กระบวนการรายงานผลและสงตัวผูสําเร็จการอบรม ใชระบบสารสนเทศจัดการอบรมและประเมินความพึงพอใจ (ประหยัดกระดาษ)

8 CP5.2 กระบวนการจัดอบรม นําระบบสารสนเทศมาใชในการประเมินความพึงพอใจ (ลดเวลา)

9 CP8.1 กระบวนการศึกษาวิเคราะหดานยุทธศาสตรและการสงครามทางเรือ นําผลการศึกษาวิเคราะหไปใชอางอิงหรือสถานศึกษาของ ยศ.ทร.นําไปใชประกอบการเรียน

อยางนอย 1 สถานศึกษา (ลดเวลา)

10 CP8.2  กระบวนการฝกดวยเครื่องฝกจําลองยุทธ นําเทคโนโลยีใชอบรมแนะนําการใชงานเครื่องฝกจําลองยุทธ

11 CP9.1.1 กระบวนการกําหนดความตองการและจัดหาพัสดุสายยุทธศึกษา จากการพิจารณากลั่นกรองความตองการตามหลักเกณฑของการสงกําลังบํารุงที่ ทร.อนุมัติ

 ทําใหสามารถลดงบประมาณ

12 CP9.2 กระบวนการใหบริการเครื่องชวยการศึกษา จัดการอบรม จนท. การใชงานเครื่อง ลดการเสียหายของอุปกรณ ยืดอายุการใชงาน

13 CP9.3 กระบวนการซอมบํารุงเครื่องชวยการศึกษา จัดทําเอกสารใหคําแนะนําการใชงาน ชวยยืดอายุการใชงาน ลดงบประมาณการจัดซื้อใหม (ลด งป.)

14 CP10.1 กระบวนการจัดเก็บรักษาเอกสารที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร การใชเครื่องสแกนเอกสาร จัดเก็บเอกสารใหอยูในรูปแบบไฟลดิจิทัล (ลดกระดาษ)

15 CP10.2 กระบวนการจัดเก็บรักษาเอกสารที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร การจําทําขอมูลเผยแพรทาง Exelbook,Page,Facebook ในรูปแบบคิวอารโคด (ลดกระดาษ)

16 SP8.2 กระบวนการจัดการทรัพยากร สารสนเทศ นําระบบสารสนเทศมาวิเคราะหหมวดหมู ทํารายการลงทะเบียน (ลดการสูญหายทรัพยากร)

17 SP8.3 กระบวนการจัดทําเอกสารดิจิตอล นําเอกสารของหลักสูตรตางๆ เชน วทร. มาจัดทําเปนรูปแบบเอกสารดิจิทัล 

(ลดคาใชจายในการทําสําเนาเอกสาร)

18 SP6.2 กระบวนการจัดทํานิตยสารนาวิกศาสตร นําระบบสารสนเทศมาใชในการตอบ-รับสงตนฉบับบทความจากผูเขียน (ลดกระดาษ)

19 CP7.1 กระบวนการดานการประกันคุณภาพการศึกษา ติดตามการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในบังคับบัญชาและในกํากับ

ดูแลของ ยศ.ทร. ผานทางระบบจัดเก็บขอมูลบนเครือขาย (NAS) ลดการใชกระดาษในการ

จัดทําสําเนา เอกสาร เกี่ยวกับการพัฒนางานประกันคุณภาพที่แจกจายสถานศึกษา
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รายละเอียดประกอบตัวชี้วัดที่ 16.5 จํานวนกระบวนการที่มีการปรับปรุงการทํางาน โดยการใชเทคโนโลยีดิจิตัล

งป.63 รวม 38 กระบวนการ

1 CP2.1 กระบวนการอบรมศีลธรรม - เผยแพรวิดีทัศนการสนทนาธรรมแบบปุจฉาวิสัชนาบนเว็บไซตของ ยศ.ทร.

http://www.navedu.navy.mi.th/sintamsontanatam2563/index_sontanatham.html

2 CP2.2 กระบวนการเผยแพรหลักวิชาการทางพุทธศาสนา - เผยแพรบทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมประจําวันพฤหัสบดีบนเว็บไซตของ ยศ.ทร.

http://www.navedu.navy.mi.th/sintamstory2563/index_sintamstory.html

- เผยแพรบทความทางศีลธรรมทางสถานีวิทยุ ส.ทร.

3 CP3.1.1.2 กระบวนการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียน การรับสมัครระบบออนไลน การจายเงินไดหลายชองทาง การทําสัญญาผานออนไลน

จาทหารเรือ 1. ประชาสัมพันธการรับสมัครผาน Facebook นักเรียนจาทหารเรือ

2. รับสมัคร  ตรวจสอบหลักฐาน และประกาศผลสอบทางระบบออนไลน ผานเว็บไซต 

3. ชําระเงินผานธนาคารทหารไทย  ธนาคารกรุงไทย  และ  Counter Service

4. การทําสัญญาออนไลนโดยการสงเอกสารทางอีเมล และยืนยันตัวตน ผูทําสัญญา

 และผูคําประกันผานวิดีโอคอล และแอปพลิเคชันไลน

4  SP2.2 กระบวนการตัดสินผลการสอบความรูของสถานศึกษาในบังคับบัญชาและ ประมวลผลคะแนนในแบบ ยศ.5 ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  ตัดสินผลการสอบความรู

ในกํากับของ ยศ.ทร. ไดอยางรวดเร็วและเกิดความผิดพลาดนอยที่สุด

5 CP3.1.4 กระบวนการเสนอผลการศึกษาและแตงตั้งยศทหาร สถานศึกษา จัดทําขอมูลเปนไฟลอิเล็กทรอนิกส สงให ยศ.ทร. เพื่อตรวจสอบความถูกตอง กอนสง 

ขอมูลประกอบการแตงตั้งยศทหารที่สงให กพ.ทร. ทําใหไดขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน และทันเวลา

6 CP4.1 กระบวนการพัฒนากําลังพลตามแนวทางรับราชการ ระดับ การจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสถานการณ และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

นายทหารสัญญาบัตร (วทร.ยศ.ทร./รร.สธ.ทร.ยศ.ทร./รร.ชต.ยศ.ทร.)  โดยการประยุกตใชเทคโนโลยีทางการศึกษา อาทิ software Web Ex ในการจัดการศึกษาทางไกล 

(CP4.1.2 กระบวนการจัดอบรม) ซึ่งไดแก การบรรยายและการสัมมนาออนไลน

- ตารางสอนอิเล็กทรอนิกส

- ระบบการเรียนออนไลน  E-learning  โดยโปรแกรม Moodle  

- การทดสอบกอนเรียนแบบออนไลน

- ระบบประเมินออนไลน ซึ่งสามารถประเมินดวยเครื่องคอมพิวเตอรหรือผานโทรศัพทมือถือ

(Smart Phone)  สะดวก รวดเร็วในการประเมินและลดปริมาณกระดาษ สามารถประมวลผล

การประเมินทันทีหลังการประเมินผล และสามารถสรุปผลใหผูเกี่ยวของทราบไดทุกเดือน

อีกทั้งตรวจสอบติดตามใหผูเขารับการอบรมทําการประเมินใหครบถวน  ไดแก  การประเมิน
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ผูบรรยายและผูคุมสัมมนา ประเมินคุณลักษณะสวนบุคคล  ประเมินความพึงพอใจที่มีตอ

ความพรอมของทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู/การฝกปฏิบัติ   

7 CP4.1.3 กระบวนการวัด ประเมินผล และตัดสินผล ใชซอฟตแวร ในการประมวลผลคะแนนและตัดสินผล

8 CP4.1.4 กระบวนการรายงานผลและสงตัวผูสําเร็จการอบรม หนวยตนสังกัดประเมินความพึงพอใจผูสําเร็จการอบรมผานระบบออนไลน 

 (วทร./รร.สธ./รร.ชต.) สามารถตรวจสอบติดตามจํานวนหนวยที่ทําการประเมินได

9 CP4.2.1 กระบวนการจัดกําลังพลเขารับการอบรม  (รร.พจ.ฯ) ใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการแจงรายชื่อผูอบรมผานทางเว็บไซต

10 CP4.2.2 กระบวนการจัดการอบรม (รร.พจ.ฯ) -การเรียนการสอนแบบออนไลนผานระบบ Smart Learning   

- ประเมินความพึงพอใจแบบออนไลน

-การฝกการเดินเรือดวยเครื่องฝกจําลองการเดินเรือแบบเคลื่อนยายได (Mobile Bridge Simulator)

-การใชตําราอิเล็กทรอนิกส

11 CP4.2.3 กระบวนการวัด ประเมินผล และตัดสินผลการอบรม ใชระบบสารสนเทศในการคํานวณหาระดับคะแนนของนักเรียน

12 CP4.2.4 กระบวนการรายงานผลและสงตัวผูสําเร็จการอบรม ประเมินความพึงพอใจผานระบบสารสนเทศ

13 CP5.2 กระบวนการจัดอบรม - การฝกฝนภาษาอังกฤษดวยตนเองโดยใชโปรแกรม Quarter Scholar

- Mobile Application  เรียนภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน (ALC) เรียนรูดวยตนเอง

ผานแอปพลิเคชันบนโทรศัพทมือถือ

14 CP7.1 กระบวนการพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษา ประชาสัมพันธขาวสารงานประกันที่เปนปจจุบันผานทางเว็บไซต Social Media

15 CP7.2 กระบวนการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ติดตามการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในบังคับบัญชาและ

ในกํากับดูแลของ ยศ.ทร. ผานทางระบบจัดเก็บขอมูลบนเครือขาย (NAS)

16 CP8.1 กระบวนการศึกษาวิเคราะหดานยุทธศาสตรและการสงครามทางเรือ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดเก็บและเผยแพรผลงานบนสื่อออนไลนในลักษณะของ E-Book

17 CP8.2  กระบวนการฝกดวยเครื่องฝกจําลองยุทธ ใช Remote Maintenance เครื่องฝก NWS ผาน Shell Script 

18 CP9.2 กระบวนการใหบริการเครื่องชวยการศึกษา การสงไฟลภาพผานทางแอปพลิเคชั่นไลน โดยคิวอารโคดแทนการพิมพภาพ

19 CP9.3 กระบวนการซอมบํารุงเครื่องชวยการศึกษา การนําไอทีมาจัดเก็บขอมูลการซอมทําเพื่อการดําเนินการซอมทํา

20 CP9.1.3 กระบวนการแจกจายพัสดุสายยุทธศึกษา โปรแกรมการลงทะเบียนควบคุมครุภัณฑพัสดุเครื่องชวยการศึกษา การเบิกจายพัสดุ
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21 CP10.1 กระบวนการจัดเก็บรักษาเอกสารที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร ใชเครื่องสแกนเอกสารและกลองถายรูปจัดเก็บเอกสารคุณคาทางประวัติศาสตรและวัตถุพิพิธภัณฑ

22 CP10.2 กระบวนการจัดเก็บรักษาวัตถุพิพิธภัณฑ ใหอยูในรูปแบบไฟลดิจิทัล การเผยแพรขอมูลทางเว็บไซตกองประวัติศาสตรและ Facebook

การลงทะเบียนควบคุมเอกสารและวัตถุภัณฑที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรในระบบโปรแกรม

จัดการฐานขอมูลพิพิธภัณฑของศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC)

23 SP1.1 กระบวนการรับ-สงเอกสาร การรับ-สงเอกสาร ดวยระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ทร.

24 SP1.2.1 กระบวนการยายบรรจุกําลังพล ใชระบบสารสนเทศในการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล

ระบบงานดานกําลังพล

25 SP1.2.2 กระบวนการคัดเลือกบุคคลพลเรือนเปนพนักงานราชการ ใชระบบสารสนเทศในการสมัครสอบและแจงผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเปนพนักงานราชการ

26 SP1.2.3 กระบวนการพิจารณาบําเหน็จประจําป ใชขอมูลจากระบบสารสนเทศในการพิจารณาบําเหน็จประจําป

27 SP1.3.1 กระบวนการคัดเลือกขาราชการเขารับการศึกษาอบรม นําระบบสารสนเทศชวยในการคัดเลือกผูเขารับการศึกษา อบรม และแจงผลการคัดเลือก

28 SP2.1 กระบวนการพิจารณาหลักสูตร และตรวจสอบหลักสูตรตาง ๆ ในกองทัพเรือ ใหหนวยตางๆ สงขอมูลหลักสูตรเปนไฟลอิเล็กทรอนิกสเพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบ

และอนุมัติหลักสูตร

29 SP2.2 กระบวนการตัดสินผลการสอบความรูของสถานศึกษาในบังคับบัญชา ตรวจสอบคะแนนการตัดสินผลการสอบความรูในแบบกรอกคะแนน ยศ.5 ดวยโปรแกรม Excel

และสถานศึกษาในกํากับของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ

30 SP4 กระบวนการจัดซื้อ/จาง    ใชระบบ RTN ERP  และ EGP ในขั้นตอนการจัดซื้อ/จาง  

31 SP5.1 กระบวนการเบิกเงิน นําระบบ ERP RTN มาใชในการจัดทําฎีกาเบิกเงิน

ติดตามการเบิกจายเงินสวัดิการจากกรมบัญชีกลางจากผานเว็บไซต  

32 SP5.2 กระบวนการจายเงิน นําระบบ TMB Business Click มารับโอนจายเงินผานบัญชีอัตโนมัติทําใหรวดเร็ว

33 SP5.3 กระบวนการจัดทํารายงานงบการเงิน นําระบบ GFMIS และระบบ ERP RTN มาจัดทําแผนจายเงินตามฎีกา

34 SP6.2 กระบวนการจัดทํานิตยสารนาวิกศาสตร ใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการรับตนฉบับ ทํา Art Work

35 SP6.3 กระบวนการเผยแพรผลงานวิชาการ นําโปรแกรม Indesign มาทํา Art Work

36 SP8.2 กระบวนการจัดการทรัพยากร สารสนเทศ ใชโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ Mil-Lib ในการบันทึกรายการบรรณานุกรม

37 SP8.3 กระบวนการจัดทําเอกสารดิจิตอล ใชกลองถายรูป เครื่องสแกนและโปรแกรม Acrobat  ในการทําเอกสารดิจิตอล

38 SP8.4 กระบวนการใหยืมทรัพยากร สารสนเทศ ระบบงานหองสมุดอัตโนมัติ Mil-Lib ในการสืบคนและใหบริการเอกสารดิจิทัล



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ 2 ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.61-63 และ งป.64 : 1 ต.ค.63 - 31 พ.ค.64)

หนา 7.6/34

รายละเอียดประกอบตัวชี้วัดที่ 16.6 จํานวนวัตกรรมที่เกิดจากการปรับปรุงกระบวนการทํางาน

งป.63 รวม 9 ชิ้น
1 คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือ ทําสัญญานักเรียนจา แบบออนไลน โดยการสงเอกสารหลักฐานผาน E – Mail 

และสื่อสารผานแอปพลิเคชั่นไลน และวิดีโอคอล  

2 รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. พัฒนาระบบ Smart Learning  เพื่อจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนใหแก นักเรียนจา ชั้นปที่ 2  

ในชวงการแพรระบาดของ COVID 19 ตั้งแต 15 พ.ค.63   

3 รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  ระบบคลังสรรพาวุธ (Smart Weapon Store) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและรักษาความปลอดภัยหนวยที่มีคลังสรรพาวุธ

พัฒนาตอยอดระบบระบบเบิก-คืน และตรวจสอบอาวุธปน โดยการเพิ่มเครื่องมือที่จะชวยใน การเพิ่มประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาดที่เกิดจากความผิดพลาดสวนบุคคลในการเบิก-คืน

การรักษาความปลอดภัยตั้งแตระดับคลังสรรพาวุธหนวยลงไปจนถึงระดับคลังกองรอย และสามารถติดตามสถานภาพสรรพาวุธจากแอพพลิเคชั่นไดตลอดเวลา 

4 ฝวก.ยศ.ทร. จัดทํานวัตกรรมเรื่อง การพัฒนากระบวนการการเรียนการสอนหมวดวิชาปฏิบัติการทางทหารของหลักสูตรพรรคนาวิน และการพัฒนาระบบการใชหองเรียนเสมือนจริง

 (E-Learning) พัฒนาตอยอดและขยายผลจากองคความรูเดิมในการจัดทําสื่อการเรียนการสอน “Teaching Module” และพัฒนาตอยอดจากระบบจากป งป.62 

ใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น ตอบสนองการใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ   

5 รร.ชต.ยศ.ทร. จัดทํานวัตกรรมเรื่อง ระบบสารสนเทศโรงเรียนนายทหารเรือชั้นตนผานแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพทเคลื่อนที่ (Smart Tlos Data information)    

 เพื่อสนับสนุนกระบวนการจัดการอบรมและประเมินผลของหลักสูตร ของ รร.ชต.ยศ.ทร. ผานทางระบบมือถือ (Smart Phone) โดยพัฒนาตอยอดจากระบบเดิมที่มีจัดทํา

ตารางสอนอิเล็กทรอนิกสบน Google Doc ลิงคเอกสารประกอบการบรรยาย และแบบประเมินอิเล็กทรอนิกส (Google Form)  เพิ่ม บริการการเรียนของสอนในดานอื่น ๆ 

เชน เช็ควันลา การตรวจสอบการอนุญาตลา รวมทั้งการแจงประกาศขาวสารที่สาคัญ  และจัดเก็ฐขอมูลที่สําคัญไวในระบบ NAS  พรอมทั้งจัดทําเปน  Mobile App  
ให นายทหทารนักเรียนติดตั้งบนโทรศัพทเคลื่อนที่ (Smart Phone)

6 ศภษ.ยศ.ทร. พัฒนาแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือ สําหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน (ALC)  ดวยตนเอง

 โดยพัฒนาตอยอดจากโปรแกรมที่พัฒนาไวในป งป.๖๒ ปรับปรุงรูปแบบการแสดงผล และเพิ่มคําศัพทใหมีจํานวนมากขึ้น

7  ศยร.ยศ.ทร. พัฒนาโครงการโตะจําลองสถานการณรบทางเรืออิเล็กทรอนิกสสนับสนุนเครื่องฝกจําลองยุทธ ไดรับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยจาก วท.กห. 

อยูในระหวางการดําเนินวิจัย

8 กจล.ศยร.ยศ.ทร. เตรียมความพรอมของระบบเครื่องฝกจําลองยุทธ สําหรับฝกนายทหารนักเรียนในชวงสถานการณ COVID  ดวยวิธี Remote Maintenance ผาน Shell Script

9 กปศ.ยศ.ทร. ใชโปรแกรมฐานขอมูล Microsoft Access จัดเก็บขอมูลวัตถุพิพิธภัณฑ

  ตรวจถูกตอง

น.อ.หญิง 

(ชมภู  พัฒนพงษ)

      เลขานุการคณะทํางานยอยหมวด 7ฯ
1 มิ.ย.64
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