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วิสัยทัศน   โรงเรียนนายเรือจะเปนสถาบันผลิตนายทหารเรือที่เปนเลิศในภูมิภาคอาเซียน 
พันธกิจ 
   ๑. เสริมสรางขีดสมรรถนะของนายทหารสัญญาบัตรที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือใหสามารถจะสงมอบผลการปฏิบัติงานที่ทรงเกียรติภูมิแกประเทศชาติและประชาชนในทุกภารกิจ ซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม มีความเปนมืออาชีพและมุงเนนการพัฒนาเพื่อ
การพึ่งพาตนเอง และมีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย 
 ๒.    เสริมสรางขีดสมรรถนะของนายทหารสัญญาบัตรที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือใหมีพื้นฐานความรูในดานการปฏิบัตกิารทางทหารที่เพียงพอสําหรับการรบทางเรือสมัยใหมดาน Electronic Warfare ตลอดจนถึงระบบ Network Centric Warfare เพื่อเอาชนะฝาย
ตรงขามจนไดรับความเช่ือม่ันและความไววางใจจากสาธารณชน และสามารถพัฒนาอยางตอเน่ืองใหเปนนายทหารสัญญาบัตรที่มีขีดความสามารถในการปฏิบตัิการเชิงรุกและมีบทบาทสําคัญในการสรางความรวมมือปองกันภัยคุกคามที่มีผลกระทบตอความม่ันคงกับกลุมประเทศใน
ภูมิภาค ประเทศมหาอํานาจ และองคกรระหวางประเทศทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียน และระดับโลกตามนโยบายรัฐบาล  
 ๓.    เสริมสรางขีดสมรรถนะของกําลังพลของโรงเรียนนายเรือในดานการฝกหัดศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร การฝกภาคทะเลในประเทศและตางประเทศ  การปกครองบังคับบัญชา และทักษะภาษาอังกฤษที่เพียงพอตอการใชเปนภาษาที่สองในการ
ปฏิบัติงาน โดยมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลที่เปนเลิศในระดับอาเซียน ไดรับความเช่ือม่ันและพึงพอใจจากทั้งบุคลากรภายในกองทัพเรือ ประชาชน หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน  
 ๔.   พัฒนาโรงเรียนนายเรือใหเปนหนวยงานที่มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล มีสิ่งอํานวยความสะดวกตอการฝกหัดศึกษาที่ทันสมัย มีการดําเนินการในกิจกรรมและการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป และมีระบบการติดตาม ประเมินผล เพื่อใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตรโรงเรียนนายเรือ  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ การเสริมสรางขีดสมรรถนะของนักเรียนนายเรือดานการศึกษา ปกครองบังคับบัญชา และ
วิชาชีพทหารเรือใหตรงตามความตองการของกองทัพเรือ 
ผลผลิต  คือ  นายทหารสัญญาบัตรท่ีสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือมีขีดสมรรถนะสูงตามท่ีกองทัพเรือกําหนด และสามารถ
ปฏิบัติงานในหนวยกําลังรบหลักและหนวยผูใชไดอยางมีประสิทธิภาพ   
ผลลัพธ คือ กองทัพเรือไดรับทรัพยากรบุคคลท่ีเปนนายทหารสัญญาบัตรท่ีสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือท่ีมีขีดสมรรถนะสูง มี
คุณภาพ และเปนกําลังพลหลักของหนวยกําลังรบและหนวยผูใชตางๆ ท่ีสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุเปาประสงคตามแผนยุทธศาสตร
ของหนวยไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และสถาบนัพระมหากษัตริย ์

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและสิ่งอํานวยความสะดวกในการเสริมสรางขีดสมรรถนะของนักเรียนนายเรือให
โรงเรียนนายเรือเปนองคกรที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization: HPO) 

ผลผลิต คือ  โรงเรียนนายเรือเปนองคกรท่ีมีขีดสมรรถนะสูง 
ผลลัพธ คือ กองทัพเรือมีความเชื่อมั่นวาในโรงเรียนนายเรือจะเปนหนวยขึ้นตรงท่ีสามารถนําสงผลผลิตท่ีมีคุณภาพ เปนหนวยท่ีมีความเปนเลิศในการ
บริหารจัดการ มีความโปรงใส สามารถบริหารจัดการทรัพยากรท่ีไดรับการจัดสรรอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล รวมท้ังสามารถปฏิบัติงาน
ตามท่ีไดรับมอบหมายในทุกภารกิจ 
 

เป้าประสงค์ ๑. 

ผูสําเร็จการศึกษามี

ความสามารถในการ

ปฏิบัติงานตรงตาม

ความตองการของ ทร. 

เป้าประสงค์ ๒. 

หนวยผูใชมีความ

เชื่อมั่นใหบรรจุใน

ตําแหนงสําคัญ

ของหนวยกําลังรบ 

เป้าประสงค์ ๓. 

ผูสําเร็จการศึกษามี

ขีดสมรรถนะตามท่ี 

ทร. กําหนด 

เป้าประสงค์ ๔. 

หนวยผูใชมีความ

เชื่อมั่นในการดาน

การประสานงาน

รวมกับหนวยงาน

หรือ ทร. 

ตางประเทศ 

เป้าประสงค์ ๕.  

Moral คุณธรรม 
จริยธรรม และ

จงรักภักดีต่อ

ชาติ ศาสนา 

และสถาบัน

พระมหากษัตริย ์

เป้าประสงค์ ๖.  

Mental 

กระบวนการคิด

อยางมีเหตุผล 

เป้าประสงค์ ๗. 

Physiology 

ขีดสมรรถนะ

ทางกาย 

เป้าประสงค์ ๙.  

เปนเลิศในการ

บริหารจัดการ 

การศึกษาและ

การปกครอง

บังคับบัญชา 

เป้าประสงค์ ๑๐.  

หนวยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน และ

ประชาชนใหการ

ยอมรับและเปนท่ี

รูจักในระดับเอเชีย  

กลยุทธ ๑  เสริมสรางขีดสมรรถนะ 
นนร. ใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตร 
รร.นร. ที่มีความสอดคลองกับ 
แผนยุทธศาสตร ทร. และพรอม
ปฏิบัติงานรวมกับ ทร.ตางประเทศ 
โดยเฉพาะในอาเซียน 

กลยุทธ ๒  เสริมสรางกระบวนการคิด 
ทัศนคติ สภาวะจิตใจ และขีดสมรรถนะทาง
กายของ นนร. ใหมีภาวะผูนํา ความเปน
สุภาพบุรุษทหารเรือ และมีความจงรักภักดีต่อ

ชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ 

กลยุทธ ๓  พัฒนาระบบการบริหารจัดการให
เปนไปตามแผนยุทธศาสตร รร.นร. และการ
ถายทอด (Cascading) แผนยุทธศาสตรลงสู
แผนปฏิบัติราชการ  

กลยุทธ ๔   พัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากร ส่ิงอํานวยความสะดวกใน
การฝกหัดศึกษา การปกครองบังคับ
บัญชา และการพัฒนาระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการ
สังกัด รร.นร. 

กลยุทธ ๕  พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการดวยระบบ IT   

เป้าประสงค์ ๘. 

Professional/ 

Leadership 
ความเป็นมือ

อาชีพและ

ภาวะผู ้นํา 

เป้าประสงค์ ๑๑.  

นักเรียนนายเรือมี
ความภาคภูมิใจใน

ความเป็นนักเรียน

นายเรือ โรงเรียน

นายเรือและ

กองทัพเรือ 

เป้าประสงค์ ๑๒.  

หนวยงานท่ี

เก่ียวของมีความ

เชื่อมั่นในการ

ปฏิบัติงานรวมกับ 

รร.นร. 

เป้าประสงค์ ๑๓.  

แผนยุทธศาสตร/

แผนพัฒนาองคกร

ท่ีชัดเจนและ

ตอเนื่อง 

เป้าประสงค์ ๑๔.  

ผูบริหาร และกําลัง

พลมีขีดสมรรถนะ

สูง และมีแรงจูงใจ

ในการปฏิบัติงาน 

เป้าประสงค์ ๑๕.  

การพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการ

ภาครัฐ PMQA 



 
 

 
 

การกําหนดแผนท่ียุทธศาสตรโรงเรียนนายเรือ (RTNA Strategy Map) 

 เปนสวนสําคัญในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร  มีวัตถุประสงคเพื่อใชในการถายทอดทิศทางของโรงเรียน
นายเรือไปสูการกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติของหนวยข้ึนตรงที่รับผิดชอบ ซึ่งหนวยรับผิดชอบจะตองนําสง
ผลผลิตใหตรงกับเปาประสงคและตัวช้ีวัดที่กําหนด และเช่ือมโยงไปสูเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร  อันจะ
สงผลใหบรรลุวิสัยทัศนตามแผนที่ยุทธศาสตรโรงเรียนนายเรือ ดังน้ี 

ประเด็นยุทธศาสตร ๑ การเสริมสรางขีดสมรรถนะของนักเรียน 
นายเรือดานการศึกษา ปกครองบังคับบัญชา และวิชาชีพทหารเรือ
ใหตรงตามความตองการของกองทัพเรือ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ๒ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและ 
ส่ิงอํานวยความสะดวกในการเสริมสรางขีดสมรรถนะของนักเรียน
นายเรือใหโรงเรียนนายเรือเปนองคกรที่มีขีดสมรรถนะสูง (High 
Performance Organization: HPO) 

 
 
 

 

 

 

  
 

 
 
 

 
 
 

แผนท่ียุทธศาสตรโรงเรียนนายเรือ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๗ 

 

KM 
HRM/HRDM 

IT 

 ๒.หนวยกําลังรบ/

หนวยผูใชเช่ือม่ัน

บรรจุผูสําเร็จ

การศึกษาใน

ตําแหนงสําคัญ 

 ๓.ผูสําเร็จ

การศึกษามี

ขีดสมรรถนะ

ที่กําหนด 

 ๔.หนวยกําลังรบ/หนวยผูใช

เช่ือม่ันผูสําเร็จการศึกษาสามารถ

ปฏิบัติงานการประสานงาน

รวมกับหนวยงานหรือกองทัพเรือ

ตางประเทศ 

 ๑. ผูสําเร็จการศึกษามีความสามารถในการปฏิบัติงาน

ตรงตามความตองการของกองทัพเรือ 

๑๕. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 

 ๑๔.ผูบริหาร และกําลังพล 

มีขีดสมรรถนะสูง และมี

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

 ๑๐.หนวยงานภาครัฐ/

เอกชน/ประชาชนให

การยอมรับและเปนที่

รูจักในระดับเอเชีย 

 ๑๓.แผนยุทธศาสตร/

แผนพัฒนาองคกรที่

ชัดเจนและตอเนื่อง 

 ทุกนาย  ทุกหนวย 

 

 
ความสําเร็จของแผนฯ > 80% 

 รอยละ 80 ของกําลังพล

ทั งหมด ไดคะแนน

competency > 90 

 
PMQA ทร.  

ในระดับ Excellence 

 ผูสําเร็จการศึกษาไดรับ
การบรรจุในตําแหนง

หลัก > 80% 

 รอยละของผูสําเร็จ
การศึกษาท่ีไดรับ

มอบหมาย > 80% 

 Competency 

ตําแหนงท่ีบรรจ ุ> 80 
 ๑.ความนิยม รร.นร.เพ่ิมข้ึน 

๒.ผลการประเมิน รร.นร.=5 

 มาตรฐานนําสงผลลัพธของ รร.นร. 
TQF = 5 

 ๙. เปนเลิศในการบริหารจัดการ การศึกษา

และการปกครองบังคับบัญชา 
 ไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ 

TQA/TQC/PMQA 

 ๑๒.นักเรียนนายเรือ
มีความภาคภูมิใจใน
ความเปนนักเรียน
นายเรือ โรงเรียน

นายเรือและ
กองทัพเรือ 

 
๑๑.หนวยงานที่

เกี่ยวของมีความ

เชื่อมั่นในการ

ปฏิบัติงานรวมกับ

โรงเรียน 

 
๕.ความมีคุณธรรม 

จริยธรรม และ
จงรักภักดีตอชาติ 

ศาสนา และสถาบัน
พระมหากษัตริย 

(Moral) 
 

 รอยละการกระทํา

ความผิดทุจริต = 0 

 
๖.ภาวะผูนํา

ทหารเรืออาชีพ 

(Professional 

/Leadership) 

 competency  

ดานนี้ > 80 

 
๗.ความสามารถใน

การคิด วิเคราะห 

การตัดสินใจ 

(Mental) 

 

 

competency  

ดานนี้ > 80 

 ๘.ขีดสมรรถนะ

ทางกาย 

(Physiology) สูง 

 

 

BMI มาตรฐาน / 

VO2 MAX > 50 


