
 



 



 

 

 

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ 

 
 

การศึกษาต้องมุ่งสรา้งพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน 
๑. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
๒. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม 
๓. มีงานท า – มีอาชีพ 
๔. เป็นพลเมืองที่ดี 

 
 

 
 

มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
๑. ความรู้ความเข้าใจต่อชาตบิ้านเมือง 
๒. ยึดมั่นในศาสนา 
๓. มั่นคงในสถาบันกษัตริย ์
๔. มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัว  

และชุมชนของตน 
 
มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม 

๑. รู้จักแยกแยะสิ่งผิด - ชอบ / ชั่ว - ดี 
๒. ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 
๓. ปฏิเสธส่ิงที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 
๔. ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 

 

มีงานท า – มีอาชีพ 
๑. การเล้ียงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการ

ฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็ก
และเยาวชน รักงาน สู้งาน ท าจนส าเร็จ 

๒. การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอก
หลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียน
ท างานเป็นและมีงานท าในที่สุด 

๓. ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ  
มีงานท า จนสามารถเล้ียงตนเอง 
และครอบครัว 

 
เป็นพลเมืองที่ด ี

๑. การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน 
๒. ครอบครัว – สถานศึกษา และสถาน

ประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคน 
มีโอกาสท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี 

๓. การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะท า
เพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องท า” เช่น งาน
อาสาสมัคร งานบ าเพ็ญประโยชน์  
งานสาธารณกุศล ให้ท าด้วยความมีน้ าใจ 
และความเอื้ออาทร 



 



 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

พลเรือโท ชาติชาย ทองสะอาด 
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ 
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นโยบายผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 

วิสัยทัศน์ 

โรงเรียนนายเรือ จะเป็นสถาบันผลิตนายทหารเรือ ท่ีเป็นเลิศในภูมิภาคอาเซียน 

ปรัชญา 

แหล่งผลิตนายทหารเรือ อันเป็นรากแก้วของกองทัพเรือ 

ภารกิจ 

โรงเรียนนายเรือเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของกองทัพเรือ มีหน้าท่ีให้การศึกษา ฝึกอบรมนักเรียน
นายเรือ ด้านวิทยาการ วิชาทหาร จริยศึกษา และพลศึกษา เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ 
เหมาะสมท่ีจะเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือ สามารถปฏิบัติหน้าท่ีนายทหารสัญญาบัตรผู้น้อย  
ในระยะแรกได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นผู้น า มีคุณธรรมประจ าใจ มีความส านึกในหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบ สืบทอดแบบธรรมเนียมประเพณีของทหารเรือ เทิดทูนและยึดมั่นใน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

วัตถุประสงค์ 

ให้ความรู้ด้านวิชาการระดับปริญญาตรีแก่นักเรียนนายเรือในทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์สาขาต่าง ๆ 
ตามความต้องการของกองทัพเรือ ให้ความรู้และประสบการณ์ในการเดินเรือและพื้นฐานวิชาชีพทหารเรือ 
เพียงพอท่ีจะศึกษาต่อด้านวิชาชีพทหารเรือช้ันสูงตามพรรค - เหล่าต่าง ๆ ต่อไป พัฒนาร่างกายและจิตใจให้
นักเรียนนายเรือมีความเป็นผู้น า มีสุขภาพแข็งแรง มีสุขภาพจิตท่ีสมบูรณ์ มีปฏิภาณไหวพริบดี มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ี มีความคิดริเริ่ม มีทักษะในการคิด การวิเคราะห์และการแก้ปัญหา มีคุณธรรมจริยธรรม  
มีความซื่อสัตย์สุจริต จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

ปณิธาน 

ให้การศึกษาและฝึกอบรมนักเรียนนายเรือเพื่อให้เป็นนายทหารสัญญาบัตรที่มีความรู้ความสามารถ ความคิด
ริเริ่ม มีความเป็นผู้น า เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม ส าหรับปฏิบัติราชการในกองทัพเรือ รวมท้ังมีความ
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
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นโยบายผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 

เจตนารมณ์ 

 โรงเรียนนายเรือเป็นสถาบันการศึกษาท่ีส าคัญเนื่องจากเป็นแหล่งผลิตนายทหารหลักซ่ึงถือเป็นรากแก้ว
ของกองทัพเรือ กองทัพเรือจะเข้มแข็งและเจริญรุ่งเรืองมากน้อยเพียงใดอยู่ท่ีนักเรียนนายเรือในวันนี้ ดังนั้น  
กระบวนการให้การศึกษาท้ัง ภาควิชาการ วิชาชีพทหารเรือ และภาวะผู้น า ของโรงเรียนนายเรือจะต้องมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ การให้การศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพจ าเป็นต้องมีความพร้อมสมบูรณ์ใน
ทุกองค์ประกอบได้แก่ ครูอาจารย์ต้องมีความรู้และประสบการณ์ นายทหารปกครองต้องมีคุณสมบัติเหมาะสม
และเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียน นักเรียนต้องมีความรู้พื้นฐานและความพร้อมท่ีจะรับการศึกษา หลักสูตร
การศึกษาจะต้องเหมาะสมและผู้เรียนสามารถน าความรู้ ท่ีได้รับไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ห้องเรียน  
และส่ือการเรียนการสอนจะต้องเหมาะสมและทันสมัย เป็นต้น 

ขอให้ก าลังพลของโรงเรียนนายเรือทุก
ระดับและทุกคนมีความภาคภูมิใจท่ีได้ปฏิบัติ
ราชการ ณ สถาบันที่ทรงเกียรติท่ีพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จพระราช
ด าเนินมาเปิดเมื่อ ๑๑๕ ปีท่ีแล้ว และร่วมแรงร่วม
ใจกันปฏิบัติภารกิจท่ีส าคัญนี้อย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ เพื่อให้กระบวนการผลิตนักเรียน
นายเรือเป็นไปตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา ภารกิจ 
วัตถุประสงค์ และปณิธาน ของโรงเรียนนายเรือ 

  แม้ปัจจุบันเราต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID – 19) และอยู่ภายใต้มาตรการท่ีเป็นอุปสรรคต่อการให้การศึกษาแก่นักเรียนนายเรือ แต่โรงเรียนนายเรือ
จะต้องปรับตัวและแสวงหาวิธีด าเนินการรวมท้ังเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนและ
การฝึกแก่นักเรียนนายเรือให้ได้ตามท่ีหลักสูตรก าหนดอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากท่ีสุดเท่าท่ี  
จะกระท าได้ 

 นโยบายผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ก าหนดขึ้นโดยสอดคล้องกับ 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี ๑๐ ยุทธศาตร์กองทัพเรือ นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ 
แผนยุทธศาตร์โรงเรียนนายเรือ แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี โรงเรียนนายเรือ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ ของโรงเรียนนายเรือ ส าหรับใช้ในการขับเคล่ือน ๓ เสาหลักของโรงเรียนนายเรือ ได้แก่ 
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นโยบายผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
  
กองบัญชาการและส่วนสนับสนุน ฝ่ายศึกษา และกรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ ในการปฏิบัติภารกิจ ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีมีผลกระทบกับการปฏิบัติงานของโรงเรียนนายเรือและเทคโนโลยี  ในปัจจุบันท่ี
เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อไปสู่เป้าหมายการหล่อหลอมให้นักเรียนนายเรือเป็นนายทหารสัญญาบัตรท่ีมี
ความรู้ความสามารถ ความคิดริเริ่ม มีความเป็นผู้น า เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม ส าหรับปฏิบัติราชการ
ในกองทัพเรือ รวมท้ังมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 

นโยบายผู้บัญชาการโรงเรียน
นายเรือประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
ท่ีจะขับเคล่ือน ๓ เสาหลักในการปฏิบัติ
ภารกิจของโรงเรียนนายเรือร่วมกันให้
บรรลุวิ สัยทัศน์  วัตถุประสงค์ และ
ปณิธานของโรงเรียนนายเรือ ตาม
เจตนารมณ์ของผู้บัญชาการโรงเรียน
นายเรือ ประกอบด้วยนโยบาย จ านวน 
๖ ด้าน ได้แก่ นโยบายด้านการศึกษา 
นโยบายด้านการสร้างภาวะผู้น าและลักษณะทหาร นโยบายด้านการบริหารจัดการ นโยบายด้านก าลังพล 
นโยบายด้านสวัสดิการและสุขภาพ และนโยบายด้านพิเศษ  
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นโยบายผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 

ท่ีเสาหลักท้ัง ๓ เสาจะต้องยึดถือและน าไปปฏิบัติร่วมกันอย่างประสานสอดคล้องให้เกิดผลดังค ากล่าวท่ีว่า 
“ร่วมใจสร้างรากแก้วให้เข้มแข็ง เป็นแรงขับทัพเรือสู่เป้าหมาย” ดังนี้ 

 

นโยบายด้านการศึกษา 

 ๑. จัดปฐมนิเทศครูอาจารย์ในต้นภาคการศึกษา เพื่อให้ทราบวิสัยทัศน์ ปรัชญา ภารกิจ วัตถุประสงค์ 
และปณิธาน ของโรงเรียนนายเรืออย่างแท้จริง รวมท้ังทราบความมุ่งหมายของหลักสูตร และวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ  

 ๒. ปรับรูปแบบการเรียนการสอนและการฝึกให้
สอดคล้องกับสถานการณ์และมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) 
โดยน าระบบส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีการ และ
เทคนิค ท่ีมีประสิทธิภาพมาใช้ เพื่อให้การเรียนรู้มีคุณภาพ
ใกล้เคียงกับการเรียนการสอนในสถานการณ์ปกติมากท่ีสุด  
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 ๓. ครูอาจารย์ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีท้ังการเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ มีจิตวิญญาณ  
ความเป็นครูท่ีให้ท้ังความรู้ด้านวิชาการและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนนายเรือ รวมท้ังมีลักษณะ  
การแสดงออกและการแต่งกายท่ีเหมาะสมและสง่างาม 
 ๔. ครูอาจารย์ปลูกฝังให้นักเรียนนายเรือมีจิตวิญญาณความเป็นชาวเรือ เป็นสุภาพบุรุษทหารเรือ 
และหล่อหลอมให้นักเรียนนายเรือมีความเข้มแข็ง เพื่อสร้างเหล็กในคน ที่ส าคัญกว่าเหล็กในเรือ 
 ๕. จัดให้มีการประชุมสัมมนากับหน่วยเกี่ยวข้องเรื่องอาจารย์ของโรงเรียนนายเรือ เพื่อให้ได้แนวทาง 
การพัฒนาอาจารย์ แนวทางรับราชการและการเจริญเติบโตของอาจารย์ การย้ายบรรจุอาจารย์  
 ๖. ท าการทบทวนหลักสูตร ปรับปรุงประมวลการศึกษา ต าราและคู่มือการเรียนการสอน ให้ทันสมัย
และตอบสนองความต้องการใช้งานเมื่อนักเรียนส าเร็จการศึกษาเป็นนายทหารสัญญาบัตรพรรคเหล่าต่าง ๆ 
อยา่งแท้จริงอยู่เสมอ 
 ๗. พัฒนาห้องเรียนและส่ือการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยรวมท้ังมีจ านวน
เพียงพอ เช่น Smart Classroom ห้องปฏิบัติการ
ทางภาษา  ห้ อ ง สมุ ดอิ เ ล็ กท รอนิ ก ส์  ต า ร า
อิเล็กทรอนิกส์  
 
  

 ๘. ให้ความส าคัญกับการฝึกภาคปฏิบัติในทะเล
ของนัก เรี ยนนาย เรื อ เป็นล า ดับแรก  โดย จัดให้มี
อ ง ค์ประกอบ ท่ีส า คัญ  ไ ด้แก่  เ รื อ ฝึ ก ท่ี เหมาะสม 
วัตถุประสงค์และหัวข้อการฝึกท่ีสอดคล้องกับความมุ่งหมาย
ของหลักสูตร ครูฝึกท่ีมีความรู้และประสบการณ์ นักเรียน
นายเรือมีความพร้อมท้ังความรู้ด้านวิชาการและร่างกาย 
ท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ 

 

 
  



 

๖   

   

 ๙. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนนายเรือ
ท้ัง ๔ ทักษะให้อยู่ในระดับท่ีสามารถส่ือสารได้ และสอบ
ผ่านเกณฑ์ในการไปศึกษาต่อต่างประเทศได้ 
 ๑๐. ส่งเสริมให้นักเรียนนายเรือและข้าราชการ
สร้างผลงานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม รวมท้ังแนวคิด 
ในการพึ่งพาตนเอง 
 ๑๑. ให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการส่ือสารและสารสนเทศ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 
Intelligence : AI) และข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ท่ีทันสมัยและสอดคล้องกับส่ิงท่ีนักเรียนนายเรือ 
จะน าไปใช้เมื่อส าเร็จการศึกษา 
 ๑๒. พัฒนาระบบและอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอ เช่น ระบบ
อินเทอร์เน็ต ระบบส ารองข้อมูล 
 

นโยบายด้านการสร้างภาวะผู้น าและลักษณะทหาร 

 ๑. จัดปฐมนิเทศนายทหารปกครองในต้นภาคการศึกษา เพื่อให้ทราบวิสัยทัศน์ ปรัชญา ภารกิจ 
วัตถุประสงค์ และปณิธาน ของโรงเรียนนายเรือ อย่างแท้จริง รวมท้ังทราบคุณสมบัติของนายทหารปกครองท่ีดี 
และการท าหน้าท่ีนายทหารปกครองท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโรงเรียนนายเรือ 
 ๒. ปรับรูปแบบการอบรม การฝึก และการ
ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติประจ า (รปจ.) ให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID – 19) โดย
น าระบบการส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีการ 
และเทคนิค ท่ีมีประสิทธิภาพมาใช้ เพื่อให้การเรียนรู้มี
คุณภาพใกล้เคียงกับการเรียนการอบรมและการฝึก 
ในสถานการณ์ปกติมากท่ีสุด 
 ๓. นายทหารปกครองปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มีจิตวิญญาณความเป็นครูท่ีให้ท้ังความรู้ด้าน
วิชาการและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนนายเรือ รวมท้ังมีลักษณะทหาร การแสดงออก และการแต่งกาย
ท่ีเหมาะสมและสง่างาม 



 

๗   

   

 
 ๔. นายทหารปกครองปลูกฝังให้นักเรียนนายเรือมีคุณสมบัติของนายทหารเรือไทย ๕ ประการ 
ได้แก่ มีความรู้ เป็นผู้น าทางทหาร มีความซ่ือสัตย์และความจงรักภักดี เป็นสุภาพบุรุษ และมีความละเอียด
รอบคอบไม่ประมาท  

 ๕. นายทหารปกครอง
ปลูกฝังให้นักเรียนนายเรือยึดถือ
ค่านิยมหลักของกองทัพเ รือ ๔ 
ประการ หรือ SAIL ได้แก่ ความ
เป็นชาวเ รือ (Seamanship) 
ความซ่ือสัตย์และความจงรักภักดี 
(A lleg iance)  ความเป็นผู้ มี
คุณธรรม จริยธรรม และความเป็น
สุภาพบุรุษทหารเรือ (Integrity 
and Gentleman)  และความ
เป็นผู้น า (Leadership)  

๖. นายทหารปกครองดูแลนักเรียนนายเรือให้กินอยู่หลับนอนอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้นักเรียน 
มีสุขภาพพลานามัยท่ีดี พร้อมท่ีจะรับการฝึกศึกษามากท่ีสุด 

 
 

 

  
 
 



 

๘   

   

๗. บริหารจัดการด้านกีฬาเพื่อให้
โรงเรียนนายเรือมี ทีมกีฬาท่ีเข้มแข็ง เข้า
แข่งขันรายการท่ีส าคัญได้แก่ กีฬาโรงเรียน
ทหารต ารวจ สัปดาห์กีฬานาวี 
 ๘. จัดให้มีการบรรยายของศิษย์เก่า
โรงเรียนนายเรือท่ีประสบความส าเร็จในการ
รับราชการ เพื่ อสร้ างแรงบั นดาลใจแก่ 
นักเรียนนายเรือ 
 

นโยบายด้านการบริหารจัดการ 

 ๑. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนนายเรือ พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๗ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี 
โรงเรียนนายเรือ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘ 

 
 ๒. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างคณะกรรมการและแนวทางด าเนินการเรื่อง PMQA และน ามาใช้ใน
การบริหารจัดการของโรงเรียนนายเรืออย่างแท้จริงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานมากยิ่งขึ้น 
 ๓. มีการบริหารงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพได้แก่ การปฏิบัติถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับ  
การใช้งบประมาณตามความจ าเป็นและอย่างคุ้มค่า และการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 

 ๔. ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง และฝ่าย
อ านวยการ ติดตามสถานการณ์ การปฏิบัติงาน และการ
รายงานต่าง ๆ ของหน่วยและผู้เกี่ยวข้องผ่านระบบส่ือสาร
และ เทคโน โลยี สา รสน เทศ ท่ี ก าหนดอยู่ เ สมอ  เพื่ อ
ประสิทธิภาพในการท างาน การรู้เท่าทันสถานการณ์ การ
รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและ
การประสานงาน 
 

 ๕. หน่วยขึ้นตรงและก าลังพลติดตามสถานการณ์และข้อมูลข่าวสารจากส่ือต่าง ๆ ท้ังภายในและ
ภายนอกโรงเรียนนายเรืออยู่เสมอ เพื่อให้รู้เท่าทันเหตุการณ์และสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง 
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 ๖. จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยสถานท่ีปฏิบัติงานและบ้านพักของหน่วยท่ีมีประสิทธิภาพ 
มีแผนเผชิญเหตุ แผนป้องกันความเสียหายจากภัยต่าง ๆ และจัดให้มีการฝึกซ้อมการปฏิบัติตามแผนตามห้วง
เวลาท่ีเหมาะสม 

  
  
 ๗. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงาน ภาพลักษณ์ และช่ือเสียงท่ีดีของโรงเรียนนายเรือผ่านส่ือ
ประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมและเทคโนโลยีในปัจจุบันเช่น เว็บไซต์ ส่ือสังคม 
(Social Media) ต่าง ๆ โดยมีคณะกรรมการประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรือเป็นผู้ก าหนดนโยบาย วางแผน 
ด าเนินการ รวมท้ังติดตามสถานการณ์และข้อมูลข่าวสารภายนอกตลอดเวลา เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ฯ  
มีความถูกต้อง เหมาะสม รวดเร็ว สามารถส่ือสารและตอบสนองต่อปัญหาและสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นได้
อย่างทันท่วงที 
  ๘. ใช้หลักการท างาน 
“ถูกต้อง สมบูรณ์ รวดเร็ว ยึดถือ
ประโยชน์ส่วนรวม” 
  ๙ .  เ ต รี ย ม พ ร้ อ ม
ส าหรับการรับตรวจประเมินจาก
หน่วยตรวจสอบท่ีเกี่ยวข้องได้แก่ 
กรมจเรทหาร เรือ  ส านั กง าน
ตร ว จสอ บ ภ าย ใน ทห า ร เ รื อ 
คณะกรรมการ PMQA และ KM 
ของกองทัพเรือ 
   

  ๑๐. ท าการทบทวนการปฏิบั ติ ท่ี
ส าคัญ (After Action Review: AAR) เพื่อน า
ข้อมูลและบทเรียนมาปรับปรุงและพัฒนาการ
ปฏิบัติท่ีส าคัญให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาทิ การ
สอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียน
เตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ 
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 ๑๑. จัดท าและเสนอโครงการก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ 
ท่ีเหมาะสม สง่างาม และใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด 
 
นโยบายด้านก าลังพล 

 ๑. ส่งเสริมให้ก าลังพลมีระเบียบ
วินัย มีลักษณะทหารท่ีดี แต่งกายถูกต้องตาม
ระเบียบ ปฏิบัติท่าพระราชทานอย่างถูกต้อง
และเข้มแข็ง ในฐานะหน่วยท่ีเป็นแหล่งผลิต
นายทหารหลักของกองทัพเรือ 
 ๒. ส่งเสริมให้ก าลังพลมีความรู้ใน
ระดับท่ีสูงขึ้นและมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
ท่ีทันสมัย 
 ๓. ผู้บังคับบัญชาของหน่วยปกครองบังคับบัญชาก าลังพลด้วยระบบคุณธรรม ได้แก่ การพิจารณา
บ าเหน็จ การย้ายบรรจุ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ๔. ส่งเสริมให้ก าลังพลมีคุณธรรมจริยธรรมด้วยการอบรมส่ังสอนและฟังธรรมตามห้วงเวลาท่ี
เหมาะสม ยกย่องชมเชยและตอบแทนผู้ท าความดีเพื่อให้เป็นตัวอย่างแก่ส่วนรวม 
 ๕. ก าลังพลวางตัวและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม ไม่ปฏิบัติตนเส่ือมเสียภาพลักษณ์และช่ือเสียงของ
องค์กรเช่น แต่งเครื่องแบบไปในท่ีท่ีไม่เหมาะสมและผิดเวลา แต่งเครื่องแบบไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
 ๖. ก าลังพลทุกนายรักษาความลับของทางราชการ และมีวิจารณญาณในการใช้ส่ือสังคม ในฐานะ
ข้าราชการต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมืองไม่แสดงความคิดเห็นทางการเมือง รวมท้ังไม่วิพากษ์วิจารณ์เรื่อง
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 ๗. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับช้ันเสริมสร้างให้ก าลังพลมีความภูมิใจท่ีได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้าง
รากแก้วของกองทัพเรือท่ีจะท าให้กองทัพเรือมีความเข้มแข็งและเจริญรุ่งเรืองต่อไป 
 
นโยบายด้านสวัสดิการและสุขภาพ 

 ๑. ส่งเสริมให้ก าลังพลมีการรักษาสุขภาพพลานามัย
ท่ีดีอยู่เสมอ 
 ๒. ส่งเสริมให้การสวัสดิการภายในโรงเรียนนายเรือ
ตอบสนองความต้องการของนักเรียนนายเรือและก าลังพล
โรงเรียนนายเรือรวมท้ังครอบครัวมากยิ่งขึ้น เช่น สถานท่ีออก
ก าลังกายและสนามกีฬา ร้านอาหาร  
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 ๓. ก าหนดมาตรการและวิธีปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ 
(COVID – 19) ท่ีเหมาะสมและปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับสถานการณ์แล้วแจ้งให้กับก าลังพลและครอบครัว
อยู่เสมอ  

 
 
 ๔. ใช้ศักยภาพของโรงพยาบาลโรงเรียนนายเรือ
ในการบริการทางการแพทย์และส่งเสริมสุขภาพก าลังพล
ของโรงเรียนนายเรือและครอบครัวให้มากท่ีสุด  
 ๕. จัดให้มีการออกก าลังกายและการแข่งขันกีฬา
เพื่อส่งเสริมสุขภาพและความสามัคคีในหมู่ก าลังพลตาม
ห้วงเวลาท่ีเหมาะสม 
 

 ๖. จัดให้มีการจ าหน่ายสินค้าราคาประหยัดใน
พื้นท่ีของโรงเรียนเพื่อให้ก าลังพลและครอบครัวได้ใช้
สินค้าท่ีมีคุณภาพในราคาท่ีเหมาะสม และสินค้าเพื่อ
สุขภาพ 
 ๗. ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของท่ีพักอาศัย
ในโรงเรียนนายเรือให้ดียิ่งขึ้น 

 

นโยบายด้านพิเศษ 

 ๑. ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้สามสมอสมาคม 
 ๒. ดูแลรักษาและปรับปรุงอาคารสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกของโรงเรียนนายเรือให้มีความ
สง่างามอยู่เสมอ รวมท้ังใช้สถานท่ีท่ีมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์เป็นแหล่งท่องเท่ียวเพื่อเช่ือมโยงและ
สนับสนุนการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ทหารเรือตามความเหมาะสม 



 

๑๒   

   

  
 

 
 

 



 



 


