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ข - 1 ของ หน้ำ 5 หน้ำ 

ผังกระบวนการหลักของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ 

CP1.1 กระบวนการผลิตจ่าทหารเรือ  

กองการศึกษา ยศ.ทร. 

CP1.1.1 กระบวนการคัดเลือกบคุคลพลเรือนเข้าเป็นนกัเรียนจ่า 
    CP1.1.1.1 กระบวนกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร/อนุกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ  
    CP1.1.1.2 กระบวนกำรรับสมัครและสอบคัดเลือก 
CP1.1.4 กระบวนการเสนอผลการศึกษาและการแต่งต้ังยศทหาร 
 
 

CP1.2 กระบวนการผลิตทหารกองประจ าการ 

CP1.2.1 กระบวนกำรรบัทหำรกองประจ ำกำร 
CP1.2.2 กระบวนกำรจดักำรฝึกอบรม  
CP1.2.3 กระบวนกำรวัดและประเมินผลกำรฝึกอบรม    
CP1.2.4 กระบวนกำรส่งมอบทหำรกองประจ ำกำรให้หน่วยต่ำง ๆ 

โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ยศ.ทร. 

CP1.1.2 กระบวนการจัดการศึกษาและฝึกอบรม 
    CP1.1.2.1 กระบวนกำรจัดกำรศึกษำภำควิชำกำร  
    CP1.1.2.2 กระบวนกำรฝึกอบรมวิชำชีพทหำรเรือ 
         CP1.1.2.2.1 กระบวนกำรฝึกอบรมวิชำชีพทหำรเรือภำคทฤษฎ ี
          CP1.1.2.2.2 กระบวนกำรฝึกอบรมวิชำชีพทหำรเรือภำคปฏิบตั ิ (มี 5 ฝึก) 

CP1.1.2.3 กระบวนกำรปลูกฝัง/สร้ำงควำมเป็นทหำรเรือ 
            CP1.1.2.3.1 กระบวนกำรสรำ้งควำมเป็นทหำร 
            CP1.1.2.3.2 กระบวนกำรสรำ้งควำมเป็นผู้น ำ       
CP1.1.3 กระบวนการวัด ประเมินผล และตัดสินผล 
    CP1.1.3.1 กระบวนกำรแต่งตั้งกรรมกำรสอบควำมรู ้
   CP1.1.3.2 กระบวนกำรวัดและประเมินผลภำควิชำกำรและวิชำชีพทหำรเรือ 

CP1.1.3.3 กระบวนกำรวัดและประเมินผลภำคปฏิบัติ (ภำคสนำม/ภำคทะเล) 
    CP1.1.3.4 กระบวนกำรวัดและประเมินผลกำรปลูกฝัง/สร้ำงควำมเป็นทหำรเรือ 
  CP1.1.3.5 กระบวนกำรประมวลผลและตดัสินผลกำรศึกษำ 

ศูนย์ฝึกทหารใหม่ ยศ.ทร. 

CP1 กระบวนการผลิตก าลังพลต  ากว่าชั้นสัญญาบัตร 

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

http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/CP1.1.1.1.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/CP1.1.1.2.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/CP1.1.1.4.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/CP1.2.1.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/CP1.2.2.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/CP1.2.3.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/CP1.2.4.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/CP1.1.2.1.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/CP1.1.2.2.1.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/CP1.1.2.2.2.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/CP1.1.2.3.1.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/CP1.1.2.3.2.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/CP1.1.3.1.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/CP1.1.3.2.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/CP1.1.3.3.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/CP1.1.3.4.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/CP1.1.3.5.pdf
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ข - 2 ของ หน้ำ 5 หน้ำ 

วิทยาลัยการทัพเรือ ยศ.ทร. 

CP2.1.1 กระบวนกำรจดัก ำลังพลเข้ำรับกำรอบรม 
 

CP2 กระบวนการพัฒนาก าลังพลตามแนวทางรับราชการ 

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

CP2.1.2 กระบวนกำรจดักำรอบรม 
CP2.1.3 กระบวนกำรวัด ประเมินผล และตดัสินผลกำรอบรม 
CP2.1.4 กระบวนกำรรำยงำนผลและส่งตัวผูส้ ำเรจ็กำรอบรม 
 

รร.พันจ่า ยศ.ทร. 

CP2.2.1 กระบวนกำรจดัก ำลังพลเข้ำรับกำรอบรม 
CP2.2.2 กระบวนกำรจดักำรอบรม 
CP2.2.3 กระบวนกำรวัด ประเมินผล และตดัสินผลกำรอบรม 
CP2.2.4 กระบวนกำรรำยงำนผลและส่งตัวผูส้ ำเรจ็กำรอบรม 
 

CP2.1 กระบวนการพัฒนาก าลังพลตามแนวทางรับราชการ 
ระดับนายทหารสัญญาบัตร 

CP2.2 กระบวนการพัฒนาก าลังพลตามแนวทางรับราชการ 
ระดับต  ากว่าสัญญาบัตร 

ผังกระบวนการหลักของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ 

http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/CP2.1.1.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/CP2.1.2.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/CP2.1.3.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/CP2.1.4.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/CP2.2.1.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/CP2.2.2.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/CP2.2.3.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/CP2.2.4.pdf
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ข - 3 ของ หน้ำ 5 หน้ำ 

ศูนย์ภาษา ยศ.ทร. 

CP3 กระบวนการเพิ มพูนความรูภ้าษาต่างประเทศ 

CP3.1 กระบวนกำรจดัก ำลังพลเขำ้รับกำรอบรม 
CP3.2 กระบวนกำรจดักำรอบรม 
CP3.3 กระบวนกำรวัดและประเมนิผลกำรอบรม  
CP3.4 กระบวนกำรรำยงำนผลและส่งตัวผูส้ ำเร็จกำรอบรม 
CP3.5 กระบวนกำรให้บริกำรทดสอบภำษำตำ่งประเทศ 

โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ยศ.ทร. 

CP4.1 กระบวนกำรจดัก ำลังพลเขำ้รับกำรฝึกอบรม 
CP4.2 กระบวนกำรจดักำรฝึกอบรม 
CP4.3 กระบวนกำรวัด ประเมินผล และตัดสินผลกำรฝึกอบรม 
CP4.4 กระบวนกำรรำยงำนผลและส่งตัวผูส้ ำเร็จกำรฝึกอบรม 

CP4 กระบวนการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนต  ากว่าชั้นสัญญาบัตร 

CP5 กระบวนการส่งก าลังบ ารุงพัสดุสายยุทธศึกษา 

CP5.1 กระบวนการส่งก าลังบ ารุงพัสดุสายยุทธศึกษา 
         CP5.1.1 กระบวนกำรก ำหนดควำมต้องกำร 
         CP5.1.2 กระบวนกำรจดัหำ 
         CP5.1.3 กระบวนกำรเก็บรักษำ 
         CP5.1.4 กระบวนกำรแจกจ่ำย 
         CP5.1.5 กระบวนกำรจ ำหน่ำย 
CP5.2 กระบวนกำรให้บริกำรเครือ่งช่วยกำรศึกษำ  
CP5.3 กระบวนการซ่อมบ ารุงเครื องช่วยการศึกษา 
         CP5.3.1 กระบวนกำรซ่อมบ ำรุงตำมแผน 
         CP5.3.2 กระบวนกำรซ่อมบ ำรุงฉุกเฉิน 
 
 

CP6 กระบวนการด้านการอนุศาสนาจารย ์

CP6.1 กระบวนกำรอบรมศลีธรรม 
CP6.2 กระบวนกำรเผยแพร่หลักวิชำกำรทำงศำสนำ 
CP6.3 กระบวนกำรสนับสนุนอนศุำสนำจำรย์และกำรประกอบศำสนพิธ ี
 
 

กองอนุศาสนาจารย์ ยศ.ทร. 
กองบริการการศึกษา ยศ.ทร. 

CP7 กระบวนการด้านประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร 

CP7.1 กระบวนกำรจดัเก็บรักษำเอกสำรที่มีคณุค่ำทำงประวัติศำสตร์ 
CP7.2 กระบวนกำรจดัเก็บรักษำวัตถพุิพิธภัณฑ ์
CP7.3 กระบวนกำรให้บริกำรและเผยแพร่ข้อมลูดำ้นประวตัิศำสตรแ์ละพิพิธภณัฑ ์
 
 

กองประวัติศาสตร์ ยศ.ทร. 

CP8 กระบวนการศึกษาและวิจัยระดับกองทัพเรือ 

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ยศ.ทร. 

CP8.1 กระบวนกำรศึกษำ วิเครำะห์ จัดท ำและประเมินยุทธศำสตรก์องทัพเรือ 
CP8.2 กระบวนกำรก ำหนดและจดัท ำหลักนิยมกองทัพเรือ 
CP8.3 กระบวนกำรศึกษำและวิจยัด้ำนควำมมั่นคงทำงทะเล 
CP8.4 กระบวนกำรศึกษำและวิจยัปัญหำและนโยบำยที่กองทัพเรือมอบหมำย 
CP8.5 กระบวนกำรฝึกด้วยเครื่องฝึกจ ำลองยุทธ ์
 
 

ผังกระบวนการหลักของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ 

http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/CP3.1.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/CP3.2.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/CP3.3.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/CP3.4.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/CP3.5.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/CP4.1.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/CP4.2.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/CP4.3.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/CP4.4.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/CP5.1.1.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/CP5.1.2.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/CP5.1.3.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/CP5.1.4.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/CP5.1.5.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/CP5.3.1.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/CP5.3.2.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/CP6.1.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/CP6.2.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/CP6.3.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/CP7.1.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/CP7.2.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/CP7.3.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/CP7.3.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/CP8.1.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/CP8.2.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/CP8.3.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/CP8.4.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/CP8.5.pdf
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SP1 กระบวนการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

กองประกันคุณภาพศึกษา ยศ.ทร. 

SP1.1 กระบวนกำรจัดท ำคูม่ือประกันคุณภำพกำรศึกษำส ำหรบัสถำนศึกษำ 
SP1.2 กระบวนกำรตรวจสอบและประเมินคณุภำพ 
 
 

SP2 กระบวนการตรวจสอบหลักสูตร ตัดสินผลการศึกษา และรับรองการศึกษา 

SP2.1 กระบวนกำรพิจำรณำและตรวจสอบหลักสูตรต่ำง ๆ ใน ทร. 
SP2.2 กระบวนกำรตัดสินผลกำรสอบควำมรู้ของสถำนศึกษำในบังคับบัญชำและ 
         ในก ำกับของ ยศ.ทร. 
SP2.3 กระบวนกำรออกหนังสือรบัรองกำรศึกษำ 
 

ส านักงานราชนาวิกสภา ยศ.ทร. และศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ ยศ.ทร. 

กองการศึกษา ยศ.ทร. 

SP3 กระบวนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

SP4 กระบวนการบริการของห้องสมุด 

SP3.1 กระบวนกำรจัดแสดงปำฐกถำ 
SP3.2 กระบวนกำรจัดท ำนิตยสำรนำวิกศำสตร ์
SP3.3 กระบวนกำรจัดท ำวำรสำรนำวิกำธิปัตย์สำร 
 
 

SP4.1 กระบวนกำรจัดหำหนังสือและสื่อสำรสนเทศ 
SP4.2 กระบวนกำรจัดกำรหนังสอืและสื่อสำรสนเทศ 
SP4.3 กระบวนกำรจัดท ำเอกสำรดิจิตอล 
SP4.4 กระบวนกำรให้บริกำรยืมหนังสือและสื่อสำรสนเทศ 
 
 SP5.1 กระบวนกำรพัฒนำโปรแกรมฐำนข้อมูลและบริกำรด้ำนกรรมวิธีข้อมูล 

SP5.2 กระบวนกำรซ่อมบ ำรุงคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ำย 
 

กองบริการการศึกษา ยศ.ทร. 

SP5 กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศและกรรมวิธีข้อมูล 

กองห้องสมุด ยศ.ทร. 

SP6 กระบวนการด้านงบประมาณ 

กองบริการ ยศ.ทร. 

SP6.1 กระบวนกำรจัดท ำแผนปฏบิัติรำชกำรประจ ำป ี
SP6.2 กระบวนกำรบริหำรงบประมำณ 
 
 

SP7 กระบวนการด้านการเงิน 

กองการเงิน ยศ.ทร. 

SP7.1 กระบวนกำรเบิกเงิน 
SP7.2 กระบวนกำรจ่ำยเงิน 
SP7.3 กระบวนกำรจัดท ำรำยงำนงบกำรเงิน 
 

ผังกระบวนการสนับสนุนของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ 

http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/SP1.1.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/SP1.2.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/SP2.1.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/SP2.2.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/SP2.2.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/SP2.3.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/SP3.1.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/SP3.2.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/SP3.3.3.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/SP4.1.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/SP4.2.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/SP4.3.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/SP4.4.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/SP5.1.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/SP5.2.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/SP6.1.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/CP6.2.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/SP7.1.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/SP7.2.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/SP7.3.pdf


 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข - 5 ของ หน้ำ 5 หน้ำ 

กองบริการ ยศ.ทร. 

SP9.1 กระบวนกำรจัดซื้อ 
SP9.1 กระบวนกำรจัดจ้ำง 
 

CP11.1 กระบวนกำรจดัท ำองค์ควำมรู ้
CP11.2 กระบวนกำรจดันิทรรศกำรกำรจดักำรควำมรู้ของ ยศ.ทร. 

คณะกรรมการจัดการความรู้ ยศ.ทร. (ฝวก.ฯ) 

CP10.1 กระบวนกำรซ่อมบ ำรุงระบบไฟฟ้ำ ประปำ อำคำร สถำนท่ี 
CP10.2 กระบวนกำรเบิกพัสดุจำกหน่วยเทคนิค 
CP10.3 กระบวนกำรให้บริกำรจัดเลี้ยง 
CP10.4 กระบวนกำรให้บริกำรยำนพำหนะสำยขนส่ง 
 

ผังกระบวนการสนับสนุนของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ 

SP9 กระบวนการจัดซ้ือ/จัดจ้าง 

SP10 กระบวนการสนับสนุนและบริการของ กอง สน.ฯ 

กองสนับสนนุ ยศ.ทร. 

SP11 กระบวนการจัดการความรู้ ยศ.ทร. 

SP8 กระบวนการบริหารงานด้านก าลังพลและธุรการ 

กองธุรการ ยศ.ทร. 

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

http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/SP9.1.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/SP9.2.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/SP11.1.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/SP11.2.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/SP10.1.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/SP10.2.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/SP10.3.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/SP10.4.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/SP8.1.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/SP8.2.1.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/SP8.2.2%20.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/SP8.2.3%20.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/SP8.3.1.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6_19_sep_59/pdf/SP8.3.2.pdf

