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แบบประเมินการก าหนดนโยบาย และการวางแผนในการซ่อมท าเรือ (01) 
วันที่ประเมิน   วัน......................เดือน.................................. พ.ศ.25........................ 
ผู้ประเมิน     ยศ.....................ชื่อ..................................สกุล............................................ 
ต าแหน่ง       ................................................................กลุม่งาน........................................ 
ในแต่ละข้อ กรุณากากบาทในช่อง       เพื่อเลือกค าตอบที่ท่านเห็นด้วยเพียง 1 ข้อ 
ข้อที่ รายละเอียดการประเมิน เลือก

ข้อ 
1) การมีส่วนร่วมของมีหน่วยงานในการก าหนดนโยบายการซ่อมท าเรือของหน่วย   

1.1 ไม่เคย  
1.2 มีส่วนร่วมก าหนดนโยบายบ้าง  
1.3 มีส่วนร่วมก าหนดนโยบายและให้ข้อคิดเห็น  
1.4 มีสว่นรว่มก าหนดนโยบายและให้ข้อคิดเห็น ที่ตรวจสอบ วิเคราะห์ โดยเป็นประโยชน์กับนโยบาย  
1.5 มีส่วนร่วมก าหนดนโยบายและให้ข้อคิดเห็น ที่ตรวจสอบ วิเคราะห์ และทดลองปฏิบัติ
จนได้ผลดี โดยเป็นประโยชน์กับนโยบาย 

 

2) การรับทราบนโยบายการซ่อมท าเรือของหน่วยงานหรือท่าน  จากการประชุม อบรม สัมมนา  
2.1 ไม่เคยได้รับทราบนโยบายการซ่อมท าเรือ  
2.2 รับทราบในการอบรม/ประชุม/สัมมนา บ้าง แต่ไม่ได้ศึกษาท าความเข้าใจ เพราะไม่
เกี่ยวข้อง 

 

2.3 รับทราบในการอบรม/ประชุม/สัมมนา ศึกษาท าความเข้าใจ  
2.4 รับทราบในการอบรม/ประชุม/สัมมนา ศึกษาท าความเข้าใจ สามารถประยุกต์ใช้บ้าง
งาน 

 

2.5 รับทราบในการอบรม/ประชุม/สัมมนา ศึกษาท าความเข้าใจ สามารถประยุกต์ใช้ ปรับ
กระบวนการในหน่วยงานให้สอดรับนโยบายฯ ได้อย่างดี  

 

3) การปฏิบัติตามนโยบายการซ่อมท าเรือของหน่วยงานหรือท่าน  
3.1 ปฏิบัติตามนโยบายฯ ตามที่มีการสั่งการ  
3.2 ก าลังศึกษา ท าความเข้าใจ นโยบายฯ และได้ปฏิบัติงานตามที่สั่งการ  
3.3 ศึกษา ท าความเข้าใจ นโยบายฯ และก าลังพิจารณาเตรียมงานส่วนที่เกี่ยวข้อง  
3.4 ศึกษา ท าความเข้าใจ นโยบายฯ และเตรียมความพร้อมด้านองค์วัตถุ องค์ความรู้ เพ่ือรองรับ
นโยบาย 

 

3.5 ศึกษา ท าความเข้าใจ นโยบายฯ และเตรียมความพร้อมด้านองค์วัตถุ องค์ความรู้ และปฏิบัติ
จนได้ผลดี 
 
 
 
 

 



ข้อที่ รายละเอียดการประเมิน เลือก
ข้อ 

4) การระดมความคิด  ข้อเสนอแนะ  ข้อคิดเห็นของผู้ปฏิบัติตามนโยบายการซ่อมท าเรือของหน่วยงาน
หรือท่าน  

 

4.1 มีน้อยครั้ง และไม่จ าเป็นต้องแสดงความคิดเห็น  
4.2 มีน้อยครั้ง และสามารถแสดงความคิดเห็น รับฟังทุกเรื่อง  
4.3 มีพอประมาณ และสามารถแสดงความคิดเห็น รับฟังทุกเรื่อง แต่สนใจเฉพาะบางกลุ่ม
คน 

 

4.4 มีสม่ าเสมอ และสามารถแสดงความคิดเห็น รับฟังทุกเรื่อง และให้แนวทางอย่างเป็น
ประโยชน์ 

 

4.5 มีสม่ าเสมอ และสามารถแสดงความคิดเห็น รับฟัง น าไปตรวจสอบ วิเคราะห์ จนได้
แนวทางปฏิบัติที่ดียิ่งขึ้น 

 

5) ตามความเห็นของท่านนโยบายการซ่อมท าเรือ ตามเอกสาร  “แนวทางการบริหารงาน
ซ่อมท าเรือ ปี 54” จะส่งผลให้เรือมีจ านวนเพียงพอใช้ราชการได้  

 

 5.1 ไม่เพียงพอ  
 5.2 เพียงพอ แต่บ้างช่วงเวลามีปัญหาบ้าง สามารถยอมรับได้  
 5.3 เพียงพอ แต่ยอมรับปัญหาสภาพเรือ และจ านวนเรือที่ใช้บริหาร ได้  
 5.4 เพียงพอ และมีแนวทางแก้ปัญหาให้เรือมีสภาพใช้งานได้  
 5.5 เพียงพอ และมีแนวทางบริหารจัดการให้เรือมีสภาพใช้งานได้ดีอย่างต่อเนื่อง  
 
 
 
 
 

 



 

 
 

แบบประเมินการวัด วิเคราะห์ประสิทธิภาพการซ่อมบ ารุงยุทโธปกรณ์  
กองเรือล าน  า 

 
แบบสอบถามข้อมูลสถานภาพผู้ประเมิน 

วันที่ประเมิน วัน....................เดือน.................................. พ.ศ...25......................... 
1. ข้อมูลส่วนบุคล 

ผู้ประเมิน  ยศ.....................ชือ่..................................สกุล............................................ 
 

2. ข้อมูลการปฏิบัติงาน 
2.1 ต าแหน่งผู้ประเมิน ....................................................................................................... ... 
2.2 กลุ่มงานผู้ประเมิน ..........................................................................................................  
2.3 ระยะเวลาการปฏิบัติงานในต าแหน่งจนถึงปัจจุบัน.........................ปี.....................เดือน 
2.4 อายุราชการ .......................ปี 
2.5 ท่านเคยปฏิบัติในกลุ่มงานเหล่านี หรือไม่ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ฝ่ายแผน/ฝ่ายอ านวยการ 
ฝ่ายผลิต/โรงงาน 
ฝ่ายควบคุมคุณภาพ/นิรภัย 
ปฏิบัติงานประจ าเรือ 

 
3. ข้อมูลการศึกษาสูงสุด 

คุณวุฒิการศึกษา        
ต  ากว่าปริญญาตรี 

                        ปริญญาตรี 
                        ปริญญาโท 
                        ปริญญาเอก 
 

ลงช่ือ .................................................... 
(....................................................) 

ผู้ประเมิน 



 

 
 

แบบประเมินการส ารวจและตรวจสอบเรือ (02) 
วันที่ประเมิน     วัน......................เดือน.................................. พ.ศ.25........................ 
ผู้ประเมิน       ยศ.....................ชื่อ..................................สกุล............................................ 
ต าแหน่ง         ................................................................กลุ่มงาน........................................ 
ในแต่ละข้อ กรุณากากบาทในช่อง       เพื่อเลือกค าตอบที่ท่านเห็นด้วยเพียง 1 ข้อ 
ข้อที่ รายละเอียดการประเมิน เลือก

ข้อ 
1) ความเหมาะสมของจ านวนเจ้าหน้าที่ที่ไปด าเนินการส ารวจเรือ   

1.1 เจ้าหน้าที่ส ารวจเรือ มีจ านวนไม่เหมาะสมเพียงพอกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานส ารวจอุปกรณ์ได้อย่างครบถ้วน 

 

1.2  เจ้าหน้าที่ส ารวจเรือมีจ านวนไม่เหมาะสมเพียงพอกับกับอุปกรณ์ต่าง  ๆ  สามารถปฏิบัติงานส ารวจ
อุปกรณ์ได้บ้าง 

 

1.3 เจ้าหน้าที่ส ารวจเรือมีจ านวนไม่เหมาะสมเพียงพอกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ในแต่ละสาขาวิชา
ช่าง แต่สามารถปฏิบัติงานในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ 

 

1.4 เจ้าหน้าที่ส ารวจเรือมีจ านวนที่เหมาะสมเพียงพอกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ในแต่ละสาขาวิชา
ช่าง สามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 

 

1.5 เจ้าหน้าที่ส ารวจเรือมีจ านวนที่เหมาะสมเพียงพอกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ในแต่ละสาขาวิชา
ช่าง สามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดียิ่ง 

 

2) ความรู้และความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานส ารวจเรือ  
2.1 เจ้าหน้าที่ส ารวจเรือไม่มีความรู้ความสามารถและความเข้าใจในการส ารวจไม่สามารถ
ด าเนินส ารวจให้ได้ข้อมูลของอุปกรณ์ที่น าไปซ่อมบ ารุง 

 

2.2 เจ้าหน้าที่ส ารวจเรือไม่มีความรู้ความสามารถและความเข้าใจในการส ารวจบ้าง 
สามารถด าเนินส ารวจให้ได้ข้อมูลของอุปกรณ์ท่ีน าไปซ่อมบ ารุงได้ แต่ไม่เป็นที่น่าพอใจ 

 

2.3 เจ้าหน้าที่ส ารวจเรือไม่มีความรู้ความสามารถและความเข้าใจในการส ารวจปลานกลาง 
สามารถด าเนินส ารวจให้ได้ข้อมูลของอุปกรณ์ท่ีน าไปซ่อมบ ารุงได้ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ 

 

2.4 เจ้าหน้าที่ส ารวจเรือมีความรู้ความสามารถในการส ารวจดี  สามารถด าเนินส ารวจให้ได้
ข้อมูลของอุปกรณ์ท่ีน าไปซ่อมบ ารุงได้ดี  

 

2.5 เจ้าหน้าที่ส ารวจเรือมีความรู้ความสารถในการส ารวจดีมาก สามารถน าความรู้ที่มีมา
ประยุกต์ใช้ ในการส ารวจเรือได้อย่างดียิ่ง สามารถด าเนินส ารวจให้ได้ข้อมูลของอุปกรณ์ที่
น าไปซ่อมบ ารุงได้ดีเยี่ยม 

 

ข้อที่ รายละเอียดการประเมิน เลือก
ข้อ 

3) จ านวนเครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจเรือเทียบกับประเภทงานและปริมาณงาน  
 3.1 มีไม่เพียงพอ ส่งผลให้อุปกรณ์ส่วนใหญ่ไม่ได้รับการตรวจสอบ  

ช่ือเรือ…....................... 
ประเภทการซ่อมท า 
          ฉุกเฉิน 
          จ ากัดประจ าปี  
          ตามระยะเวลา 
          คืนสภาพ 
 



 3.2 มีไม่เพียงพอ ส่งผลให้อุปกรณ์หลักบางส่วนแต่เป็นส่วนน้อยไม่ได้รับการตรวจสอบ  
 3.3 มีเพียงพอ อุปกรณ์หลักได้รับการตรวจสอบทั้งหมด   
 3.4 มีเพียงพอ ครบถ้วนในทุกด้านที่จ าเป็นต้องตรวจสอบ เจ้าหน้าที่มีไม่ครบจึงต้องหยิบยืม

บ้าง แต่สามารถตรวจสอบได้ครบทุกอุปกรณ์เป็นอย่างดี 
 

 3.5 มีเพียงพอ ครบถ้วนในทุกด้านที่จ าเป็นต้องตรวจสอบ เจ้าหน้าที่มีเครื่องมือประจ าตัว 
สามารถตรวจสอบได้ครบทุกอุปกรณ์อย่างดีเยี่ยม 

 

4) ประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจเรือ  
 4.1 เครื่องมือที่ใช้ส ารวจเรือส่วนใหญ่ ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่แม่นย า ไม่น่าเชื่อถือ ใช้งานยาก

สลับซับซ้อน มักมีปัญหาข้อขัดข้องระหว่างใช้งานเป็นประจ า 
 

 4.2 เครื่องมือที่ใช้ส ารวจเรือส่วนใหญ่ ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่แม่นย า ไม่น่าเชื่อถือ ใช้งานยาก
สลับซับซ้อน มีปัญหาข้อขัดข้องระหว่างใช้งานแต่ไม่บ่อยนัก 

 

 4.3 เครื่องมือที่ใช้ส ารวจเรือส่วนใหญ่ มีประสิทธิภาพ แม่นย า น่าเชื่อถือ ใช้งานง่ายไม่
ซับซ้อน มีปัญหาข้อขัดข้องระหว่างใช้งานต่อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ 

 

 4.4 เครื่องมือที่ใช้ส ารวจเรือส่วนใหญ่ มีประสิทธิภาพ แม่นย า น่าเชื่อถือ ใช้งานง่ายไม่
ซับซ้อน ไม่มีปัญหาข้อขัดข้องระหว่างใช้งาน 

 

 4.5 เครื่องมือที่ใช้ส ารวจเรือทั้งหมด  มีประสิทธิภาพ แม่นย า น่าเชื่อถือ ใช้งานง่ายไม่
ซับซ้อน ไม่มีปัญหาข้อขัดข้องระหว่างใช้งาน 

 

5) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการส ารวจเรือได้ ส่งผลให้ได้ข้อมูลที่ทันสมัย ครบถ้วน   
 5.1 ไม่เพียงพอ และด าเนินการเร็วหรือช้าเกินไป ท าให้ไม่สามารถส ารวจอุปกรณ์ได้ส่วน

ใหญ ่
 

 5.2 ไม่เพียงพอ และด าเนินการช้าหรือเร็วเกินไป  แต่สามารถส ารวจได้เหลือเพียงส่วนน้อย  
 5.3 มีเพียงพอ แต่ด าเนินการช้าหรือเร็วเกินไป   
 5.4 มีเพียงพอ และด าเนินการในช่วงเวลาที่เหมาะสมพอดี แต่ไม่มีการส ารองเวลา

ด าเนินการ 
 

 5.5 มีเพียงพอ และด าเนินการในช่วงเวลาที่เหมาะสมดีมาก พร้อมมีเวลาส ารอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อที่ รายละเอียดการประเมิน เลือก
ข้อ 

6) การส ารวจเรือมีความครอบคลุมในระบบต่าง ๆ ได้แก่ ระบบตัวเรือ ระบบขับเคลื่อน 
ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องจักรช่วย และเครื่องประกอบตัวเรือ พร้อมทั้งอุปกรณ์ในระบบ  

 

 6.1 ส ารวจได้ 1-2 ระบบ  
 6.2  ส ารวจได้ 3 ระบบ  
 6.3  ส ารวจได้  4 ระบบ   
 6.4 ส ารวจเรือได้ครบทุกระบบ แต่ไม่ครบทุกอุปกรณ์ โดยส ารวจอุปกรณ์หลักได้ครบถ้วน  
 6.5 ส ารวจเรือได้ครบทุกระบบ และครบทุกอุปกรณ์  
7) ความเหมาะสมของข้ันตอนการปฏิบัติในการส ารวจเรือ  
 7.1 ไม่เป็นล าดับขั้น มีความสับสน ไม่ครบถ้วนขาดรายละเอียด ท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ  ในการส ารวจเรือ 

จนไม่ต่อเนื่อง หรือ ไม่สามารถส ารวจตามที่ก าหนด 
 

 7.2  ไม่เป็นล าดับขั้น   มีความสับสนบ้าง ไม่ครบถ้วนขาดรายละเอียดบางส่วน ท าให้เกิดปัญหา ต่าง ๆ  ใน
การส ารวจเรือ  จนไม่ต่อเนื่อง แต่สามารถส ารวจตามที่ก าหนดได้ 

 

 7.3 ได้รับการวางแผนมาอย่างดี มีความครบถ้วน จนการปฏิบัติต่าง ๆ  เป็นไปโดยราบรื่น ปัญหา  ต่าง ๆ  
เกิดขึ้นบ้าง โดยสามารถไขได้แต่ต้องใช้ระยะเวลาบ้าง ท าให้การส ารวจได้ข้อมูลที่ความถูกต้อง ชัดเจน ใน
เกณฑ์ยอมรับได้ 

 

 7.4 ได้รับการวางแผนมาอย่างดี มีความครบถ้วน จนการปฏิบัติต่าง ๆ  เป็นไปโดยราบรื่นปัญหาต่าง ๆ  
เกดิขึ้นน้อย โดยสามารถไขได้แต่ต้องใช้ระยะเวลาบ้าง ท าให้การส ารวจได้ข้อมูลที่ความถูกต้อง ครบถ้วน 
ชัดเจน อย่างดี 

 

 7.5 ได้รับการวางแผนมาอย่างดี มีความครบถ้วน จนการปฏิบัติต่าง ๆ  เป็นไปโดยราบรื่นปัญหาต่าง ๆ  
เกิดขึ้นน้อย โดยสามารถไขได้อย่างทันท่วงที ท าให้การส ารวจได้ข้อมูลที่ความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน 
อย่างดีเยี่ยม  

 

8) การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อด าเนินการส ารวจเรือ  
 8.1 ไม่มีการติดต่อประสาน  
 8.2 มีการติดต่อประสานงาน แต่ไม่ครบทุกหน่วย  ท าในในระยะเวลาที่กระชั้นชิด   
 8.3 มีการติดต่อประสานงาน ครบทุกหน่วยแต่ ในระยะเวลากระชั้นชิด     
 8.4 มีการติดต่อประสานงานและประชุมหารือร่วมกัน ครบทุกหน่วย มีระยะเวลาที่เพียงพอในการ

เตรียมการ 
 

 8.5 มีการติดต่อประสานงาน และประชุมหารือร่วมกัน  ครบทุกหน่วย ระยะเวลาที่
เพียงพอในการเตรียมการ และมีการให้ข้อมูลให้ศึกษาก่อนล่วงหน้า 

 

 
 
 
 
 
 
 



ข้อที่ รายละเอียดการประเมิน เลือก
ข้อ 

9) คุณภาพของข้อมูลจากส ารวจสามารถน าไปใช้ประกอบการด าเนินการหรือตัดสินใจได้  
 9.1  มีรายละเอียดไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน  ไม่ทันสมัย ไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์  
 9.2  มีรายละเอียดส่วนใหญ่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย สามารถน าไปด าเนินการหรือใช้

ประกอบการตัดสินใจได้บ้าง โดยต้องตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง 
 

 9.3 มีรายละเอียดส่วนใหญ่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย สามารถน าไปด าเนินการหรือใช้ประกอบการ
ตัดสินใจได้เป็นส่วนใหญ่ โดยต้องตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งบ้าง 

 

 9.4 มีรายละเอียดส่วนใหญ่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย สามารถน าไปด าเนินการหรือใช้ประกอบการ
ตัดสินใจได้อย่างดี  

 

 9.5 มีรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย สามารถน าไปด าเนนิการหรือใช้ประกอบการตัดสินใจได้อยา่ง
ดีเยี่ยม  

 

10) การบริหารจัดการส ารวจเรือเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ ถูกต้อง และตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้ 

 

 10.1 ไม่มีการบริหารจัดการในการส ารวจเรือ ไม่มีการประสานงาน ไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้น  
 10.2  การบริหารจัดการในการส ารวจเรือที่ไม่มีประสิทธิภาพ ขาดเอกภาพ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  

ที่เกิดขึ้นได้ 
 

 10.3 การบริหารจัดการในการส ารวจเรือมีประสิทธิภาพ เอกภาพ จนสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆที่
เกิดขึ้นได้ส าเร็จลุล่วง ในเกณฑ์ยอมรับได้ โดยคลาดเคลื่อนจากแผนบ้าง 

 

 10.4 การบริหารจัดการในการส ารวจเรือมีประสิทธิภาพ เอกภาพ จนสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆที่
เกิดขึ้นได้ส าเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี แต่คลาดเคลื่อนจากแผนบ้างแต่น้อยมากซึ่งไม่ใช่การ
ด าเนินการที่ส าคัญ 

 

 10.5 การบริหารจัดการในการส ารวจเรือมีประสิทธิภาพ เอกภาพ จนสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆที่
เกิดขึ้นได้ส าเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดียิ่ง   เป็นไปตามแผน 

 

 
 
 



 

 
 

แบบประเมินการก าหนดแผนงานซ่อมท าเรือ (03) 
วันที่ประเมิน     วัน......................เดือน.................................. พ.ศ.25........................ 
ผู้ประเมิน       ยศ.....................ชื่อ..................................สกุล............................................ 
ต าแหน่ง         .................................................................กลุ่มงาน........................................ 
ในแต่ละข้อ กรุณากากบาทในช่อง       เพื่อเลือกค าตอบที่ท่านเห็นด้วยเพียง 1 ข้อ 
ข้อที่ รายละเอียดการประเมิน เลือก

ข้อ 
1) วิธีการของหน่วยงานของท่านในการจัดท าแผนงานซ่อมท าเรือที่เกี่ยวข้อง  

1.1 โดยอาศัยประสบการณ์บุคลากรในหน่วยงาน  
1.2 โดยอาศัยประสบการณ์และระดมความคิดบุคลากรในหน่วยงาน  
1.3 โดยศึกษานโยบายฯ ที่เกี่ยวกับหน่วยงานใช้ประสบการณ์ ข้อคิดเห็นของบุคลากรใน
หน่วยงาน 

 

1.4 โดยศึกษานโยบายฯ เข้าใจวัตถุประสงค์ ใช้ความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็นของ
บุคลากรในหน่วยงาน 

 

1.5 โดยศึกษานโยบายฯ เข้าใจวัตถุประสงค์ ใช้ความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็นของ
บุคลากรในหน่วยงาน สามารถจัดท าแผนให้ผู้ปฏิบัติด าเนินการได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

 

2) การบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงานซ่อมท าเรือที่หน่วยของท่านก าหนดไว้  
2.1 ไม่บรรลุวัตถุประสงค์  
2.2 บรรลุวัตถุประสงค์บางส่วน  
2.3 บรรลุวัตถุประสงค์ส่วนมาก มีปัญหาบ้างสามารถยอมรับได้  
2.4 บรรลุวัตถุประสงค์เป็นที่น่าพอใจ  
2.5 บรรลุวัตถุประสงค์เป็นที่น่าพอใจ และสามารถพัฒนาแผนงานให้ดียิ่งขึ้น  

3)  ผลกระทบกระบวนการปฏิบัติในหน่วยงานที่เกิดจากแผนงานซ่อมท าเรือ  
3.1 ไม่ทราบว่ามีผลกระทบอย่างไร  
3.2 มีผลกระทบส่วนใหญ่  
3.3 มีผลกระทบแต่ยอมรับได้  
3.4 มีผลกระทบเพียงเล็กน้อย  
3.5 มีผลกระทบบางส่วนที่ไม่ส าคัญ  

 

ช่ือเรือ…....................... 
ประเภทการซ่อมท า 
          ฉุกเฉิน 
          จ ากัดประจ าปี  
          ตามระยะเวลา 
          คืนสภาพ 

 



 
ข้อที่ รายละเอียดการประเมิน เลือก

ข้อ 
4) ก าหนดเวลา ความครบถ้วน ความสมบูรณ์ ของแผนงานในระดับต่าง ๆ    

4.1 ล่าช้าและขาดความสมบูรณ์  
4.2 ส่วนมากทันก าหนด ล่าช้าบ้างยอมรับได้ แต่ขาดความสมบูรณ์  
4.3 ส่วนมากทันก าหนด ล่าช้าบ้างยอมรับได้ ความสมบูรณ์พอใช้  
4.4 เร็วกว่าก าหนด ความสมบูรณ์พอใช้  
4.5 เร็วกว่าก าหนด มีความสมบูรณ์มาก  

5) ความสอดคล้อง ราบลื่น เป็นระบบ ของแผนงานซ่อมท าเรือในระดับต่าง ๆ  
 5.1 ไม่สอดรับ มีความขัดข้องส่วนใหญ่  
 5.2 สอดรับ ลื่นไหล บางส่วน แต่ต้องก ากับอย่างใกล้ชิด  
 5.3 สอดรับทุกระดับแต่ไม่ลื่นไหลต้องก ากับ  
 5.4 สอดรับทุกระดับลื่นไหลยอมรับได้  
 5.5 สอดรับทุกระดับลื่นไหลด้วยดีทุกแผนงาน  
6) ความเหมาะสมของแผนงานซ่อมท าเรือ ในการบริหารทรัพยากร เวลา แรงงาน ในการ

ซ่อมท าเรือ 
 

 6.1 ยังไม่เหมาะสม  
 6.2 เหมาะสม แต่ยังมีปัญหาบางส่วน ที่ยังไม่พอเหมาะกัน  
 6.3 เหมาะสม กระจายการใช้ทรัพยากร เวลา แรงงาน ได้พอใช้  
 6.4 เหมาะสม กระจายการใช้ทรัพยากร เวลา แรงงาน ได้พอดี สอดคล้องกับการปฏิบัติ  
 6.5 เหมาะสม กระจายการใช้ทรัพยากร เวลา แรงงาน ได้พอดี สอดคลอ้งกับการปฏิบัต ิและสามารถ

สนับสนนุแผนงานรองได้ 
 

7) ความเหมาะสมของข้อมูลสนับสนุนการจัดท าแผนงานซ่อมท าเรือ ของหน่วยงาน  
 7.1 มีข้อมูลน้อย ใช้ประสบการณ์และการคาดการณ์ของบุคลากร เป็นหลัก  
 7.2 มีข้อมูล แต่ยังร่วมใช้ประสบการณ์และการคาดการณ์ของบุคลากร  
 7.3 มีข้อมูลและสถิติ ช่วยคาดการณ์ พยายามลดการใช้ประสบการณ์และการคาดการณ์

ของบุคลากร 
 

 7.4 มีข้อมูลและสถิติ ที่น่าเชื่อถือ และใช้ประสบการณ์ของบุคลากร ช่วยด าเนินการ  
 7.5 มีข้อมูลและสถิติ การวิเคราะห์ที่น่าเชื่อถือ ได้แนวทางที่ดีและใช้ประสบการณ์ของบุคลากร 

ช่วยด าเนินการ 
 

 
 
 
 
 
 



ข้อที่ รายละเอียดการประเมิน เลือก
ข้อ 

8) การใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ จัดท าแผนงานซ่อมท าเรือ ตามเป้าหมายของนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติ 

 

 8.1 ไม่เคยแปลนโยบาย  จัดท าแผนงานฯ ตามที่ปฏิบัติแต่ดั้งเดิม  
 8.2 ท าความเข้าใจ แปลนโยบายเป็นแผนงานได้บางส่วน  
 8.3 ท าความเข้าใจ แปลนโยบายเป็นแผนงาน ก าหนดวัตถุประสงค์ ตรงเป้าหมายพอใช้  
 8.4 ท าความเข้าใจ แปลนโยบายเป็นแผนงาน ก าหนดวัตถุประสงค์ ตรงเป้าหมายได้ดี  
 8.5 ท าความเข้าใจ แปลนโยบายเป็นแผนงาน ก าหนดวัตถุประสงค์ ตรงเป้าหมายได้ดียิ่ง การ

ปฏิบัติได้ผลดี 
 

9) ความมุ่งม่ันของท่านในการจัดท าแผนงานซ่อมท าเรือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตรงตามเป้าหมาย
ของนโยบาย 

 

 9.1 มุ่งม่ัน เมื่อมีอุปสรรคเกิดความท้อถอย  
 9.2 มุ่งม่ัน พร้อมแก้ปัญหาบ้าง  
 9.3 มุ่งม่ัน พร้อมแก้ปัญหาทุกๆเรื่อง  
 9.4 มุ่งม่ัน พร้อมแก้ปัญหาทุกๆเรื่อง และเข้าไปตรวจสอบที่ต้นเหตุ แต่ยังแก้ไขไม่ได้  
 9.5 มุ่งม่ัน พร้อมแก้ปัญหาทุกๆเรื่อง และเข้าไปตรวจสอบที่ต้นเหตุ จนสามารถแก้ไขได้ดี  
10) การใช้บทเรียนต่าง ๆ มาพัฒนาปรับปรุงแผนงานซ่อมท าเรือ ตามเป้าหมายของ

นโยบาย 
 

 10.1 ต้องปรับปรุง  
 10.2 พอใช้  
 10.3 ดี  
 10.4 ดีมาก  
 10.5 สมบูรณ์ที่สุด  

 



 

 
 

แบบประเมินการจัดหาพัสดุส าหรับซ่อมท าเรือ (04) 
วันที่ประเมิน     วัน......................เดือน.................................. พ.ศ.25........................ 
ผู้ประเมิน       ยศ.....................ชื่อ..................................สกุล............................................ 
ต าแหน่ง         ................................................................กลุ่มงาน........................................ 
ในแต่ละข้อ กรุณากากบาทในช่อง       เพื่อเลือกค าตอบที่ท่านเห็นด้วยเพียง 1 ข้อ 
ข้อที่ รายละเอยีดการประเมิน เลือก

ข้อ 
1) ข้อมูลประกอบการจัดท าแผนการจัดหาพัสดุส าหรับซ่อมท าเรือ   

1.1 ไม่มีข้อมูลส าคัญส าหรับใช้จัดท าแผน  
1.2 มีข้อมูลส าคัญน้อย ใช้ข้อมูลเดิมเป็นฐาน  
1.3 มีข้อมูลส าคัญบางส่วน ต้องใช้วิธีประมาณการ  
1.4 มีข้อมูลส าคัญส่วนใหญ่  
1.5 มีข้อมูลส าคัญครบถ้วน  

2) ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุส าหรับซ่อมท าเรือ  
2.1 มีปัจจัยที่ส่งผลกระทบหลายอย่าง ไม่สามารถจัดท าแผนได้ตามความต้องการ  
2.2 มีปัจจัยที่ส่งผลกระทบหลายอย่าง สามารถจัดท าแผนได้ตามความต้องการน้อย  
2.3 มีปัจจัยที่ส่งผลกระทบหลายอย่าง แต่ยังจัดท าแผนได้ตามความต้องการ  
2.4 มีการปรับเปลี่ยนแผนแต่ยังเป็นไปตามความต้องการโดยส่วนใหญ่  
2.5 เป็นไปตามความต้องการอย่างครบถ้วน  

3) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการแผนการจัดหาพัสดุส าหรับซ่อมท าเรือ  
3.1 ล่าช้า และขาดความสมบูรณ์  
3.2 ทันก าหนดเวลา ขาดความสมบูรณ์ แต่อยู่ในขั้นยอมรับได้  
3.3 ทันก าหนดเวลา มีความสมบูรณ์มาก  
3.4 เร็วกว่าก าหนด ขาดความสมบูรณ์ แต่อยู่ในขั้นยอมรับได้  
3.5 เร็วกว่าก าหนด และมีความสมบูรณ์มาก  

 
 

ช่ือเรือ…....................... 
ประเภทการซ่อมท า 
          ฉุกเฉิน 
          จ ากัดประจ าปี  
          ตามระยะเวลา 
          คืนสภาพ 

 



 

ข้อที่ รายละเอียดการประเมิน เลือก
ข้อ 

4) ผลการด าเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุส าหรับซ่อมท าเรือ  
4.1 ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน  
4.2 ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนบางส่วน แต่ส่วนที่เหลือด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพพอใช้ 

 

4.3 ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนบางส่วน แต่ส่วนที่เหลือด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

4.4 ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน แต่สามารถปรับแผนและด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

4.5 สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ+เป็นไปตามแผน  
5) ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการจัดหาพัสดุส าหรับซ่อมท าเรือ  
 5.1 ช้ากว่าแผนทุกกระบวนการ  
 5.2 ส่วนใหญ่เป็นไปตามแผน มีบางส่วนช้ากว่าแผน  
 5.3 เป็นไปตามแผนที่ก าหนด  
 5.4 รวดเร็วกว่าแผนโดยส่วนใหญ่ ส่วนที่เหลือเป็นไปตามแผน  
 5.5 รวดเร็วกว่าแผนทุกกระบวนการ  
6) คุณสมบัติ และปริมาณของพัสดุส าหรับซ่อมท าเรือที่ได้รับจากการจัดหา  
 6.1 คุณสมบัติไม่ตรงกับความต้องการ และปริมาณไม่ครบถ้วนทุกรายการ มีทั้งรายการ

ส าคัญและไม่ส าคัญ ส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินการต่อได้ 
 

 6.2 คุณสมบัติตรงกับความต้องการน้อย และปริมาณไม่ครบถ้วน โดยเป็นรายการส าคัญ 
ส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินการต่อได้ 

 

 6.3 คุณสมบัติตรงกับความต้องการเป็นส่วนมาก  แต่ปริมาณไม่ครบถ้วนในรายการที่ไม่
ส าคัญ ส่งผลต่อการซ่อมท าบ้าง สามารถยอมรับได้ 

 

 6.4 คุณสมบัติตรงกับความต้องการเป็นส่วนมาก และปริมาณไม่ครบถ้วนโดยขาดเล็กน้อยใน
รายการที่ไม่ส าคัญ และไม่ส่งผลต่อการซ่อมท า สามารถยอมรับได้ 

 

 6.5 คุณสมบัติตรงกับความต้องการทั้งหมด แลปริมาณครบถ้วน และเพียงพอต่อความ
ต้องการ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อที่ รายละเอียดการประเมิน เลือก
ข้อ 

7) ปริมาณการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม (Unforseen ) เพื่อซ่อมท าเรือ  
7.1  มีเป็นจ านวนมาก ไม่สามารถด าเนินการจัดหาได้เลย  
7.2  มีจ านวนมาก สามารถด าเนินการบางส่วน  
7.3  มีจ านวนมาก แต่สามารถด าเนินการได้ทั้งหมด  
7.4  มีจ านวนน้อย ในรายการที่ไม่ส าคัญ สามารถด าเนินการจัดหาได้ทั้งหมด  
7.5 ไม่มี   

8) ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการจัดหาพัสดุส าหรับซ่อมท าเรือตั้งแต่ต้นจนส่งมอบพัสดุถึง
ผู้ใช้งาน 

 

8.1 ทั้งหมดไม่เหมาะสม ไมส่ามารถจัดหาพัสดุไปใช้ซ่อมเรือได้ตามแผนที่ก าหนดทั้งหมด  
8.2 ส่วนใหญ่ไม่เหมาะสม ไม่สามารถน าพัสดุไปใช้ซ่อมเรือให้เสร็จกว่าแผนที่ก าหนด  
8.3 ส่วนใหญ่เหมาะสม  มีส่วนน้อยที่ไม่เหมาะสมแต่สามารถน าพัสดุไปใช้ซ่อมเรือได้งานเสร็จช้า
กว่าแผนที่ก าหนดเล็กน้อยสามารถยอมรับได้ 

 

8.4 ส่วนใหญ่เหมาะสมมาก สามารถน าพัสดุไปใช้ซ่อมเรือได้งานเสร็จตรงเวลาตามแผนที่
ก าหนด 

 

8.5  ทั้งหมดมีความเหมาะสมมากที่สุด  สามารถสามารถน าพัสดุไปใช้ซ่อมเรือได้งานเสร็จ
ก่อนเวลาตามแผนที่ก าหนด 

 

9) ความเหมาะสมของ งบประมาณในการจัดหาพัสดุส าหรับซ่อมท าเรือที่ได้รับในการจัดหา
แต่ละป ี

 

9.1 ไม่มีความเหมาะสม เนื่องจากยังขาดแคลนงบประมาณเป็นจ านวนมาก  
9.2 ไม่มีความเหมาะสม เนื่องจากยังขาดแคลนงบประมาณบางส่วน  
9.3 อยู่ในขั้นยอมรับได้  
9.4 มีความเหมาะสมมาก  
9.5 มีความเหมาะสมมากที่สุด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อที่ รายละเอียดการประเมิน เลือก
ข้อ 

10) ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่จัดหาในขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
 10..1  มีความรู้ ความสามารถน้อย ท าให้การปฏิบัติในขั้นตอนต่าง  ๆ   ล่าช้า  
 10.2 มีความรู้ ความสามารถ มีความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับในขั้นตอนต่าง ๆ อย่างดี แต่ไม่

สามารถมาประยุกต์แก้ไขปัญหาต่าง  ๆ  ได้ 
 

 10.3 มีความรู้ ความสามารถ มีความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับในขั้นตอนต่าง ๆ อย่างดี  สามารถมา
ประยุกต์แก้ไขปัญหาต่าง  ๆได้บ้าง  

 

 10.4  มีความรู้ ความสามารถ มีความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับในขั้นตอนต่าง ๆ อย่างดี และน ามา
ประยุกต์แก้ไขปัญหาต่าง  ๆได้ดี 

 

 10.5 มีความรู้ ความสามารถ มีความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับในขั้นตอนต่าง ๆ อย่างดี และน ามา
ประยุกต์แก้ไขปัญหาต่าง  ๆได้ดีเยี่ยม 

 

 



 

 
 

แบบประเมินการซ่อมท าเรือและยุทโธปกรณ์ (05) 
วันที่ประเมิน  วัน......................เดือน.................................. พ.ศ.25........................ 
ผู้ประเมิน     ยศ.....................ชื่อ..................................สกุล............................................ 
ต าแหน่ง       .................................................................กลุ่มงาน........................................ 
ในแต่ละข้อ กรุณากากบาทในช่อง       เพื่อเลือกค าตอบที่ท่านเห็นด้วยเพียง 1 ข้อ 
ข้อที่ รายละเอียดการประเมิน เลือก

ข้อ 
1) ความเพียงพอและความเหมาะสมของจ านวนเจ้าหน้าที่และช่างซ่อมท าเรือในการซ่อม

ท าเรือให้บรรลุภารกิจตามแผนที่ก าหนด 
 

1.1 มีจ านวนน้อย ไม่สามารถปฏิบัติงานให้ลุล่วงได้  
1.2 มีจ านวนน้อย  สามารถปฏิบัติงานให้ลุล่วงได้ แต่ไม่เป็นไปตามแผน  
1.3 มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานให้ลุล่วงได้ช้ากว่าแผนเล็กน้อย  
1.4 มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานให้ลุล่วงได้เป็นอย่างดีตามแผน  
1.5  มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานให้ลุล่วงได้เป็นอย่างดีก่อนแผน  

2) ความรู้ความสามารถ และฝีมือช่าง ของเจ้าหน้าที่ซ่อมท า  
2.1 ไม่มีความรู้ความสามารถ ไม่มีทักษะมีฝีมือช่าง  
2.2 มีความรู้ความสามารถ แต่ไม่มีทักษะมีฝีมือช่าง  
2.3 มีความรู้ความสามารถ มีทักษะมีฝีมือช่าง แต่ยังไม่สามารถประยุกต์ใช้งานแก้ไขปัญหา
ได้ 

 

2.4 มีความรู้ความสามารถ มีทักษะมีฝีมือช่าง สามารถประยุกต์แก้ไขปัญหาได้ดีเป็นส่วน
ใหญ ่

 

2.5 มีความรู้ความสามารถ มีทักษะมีฝีมือช่าง สามารถประยุกต์แก้ไขปัญหาได้ดีเยี่ยมทุก
อย่าง 

 

3) ความมุ่งม่ัน ตั้งใจ ทุ่มเทในการซ่อมท าให้บรรลุเป้าหมายได้ตามแผนที่ก าหนด  
3.1 ไม่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเทในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย  
3.2 มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเทในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายแต่เป็นส่วนน้อย  
3.3 มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเทในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างดี แต่มีจ านวนปาน
กลาง 

 

3.4 มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเทในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างดีเป็นส่วนใหญ่   
3.5 มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเทในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างดีเยี่ยมทั้งหมด  

 

 

 

 

 

ช่ือเรือ…....................... 
ประเภทการซ่อมท า 
          ฉุกเฉิน 
          จ ากัดประจ าปี  
          ตามระยะเวลา 
          คืนสภาพ 
 



ข้อที่ รายละเอียดการประเมิน เลือก
ข้อ 

4) เครื่องมือต่าง ๆ ในการซ่อมท ามีความเหมาะสมกับงาน และเพียงพอกับเจ้าหน้าที่ซ่อม
ท า 

 

4.1 ไม่มีความเหมาะสมงาน และไม่เพียงพอกับเจ้าหน้าที่ ไม่มีเครื่องมือพิเศษเฉพาะงาน  
4.2 ไม่มีความเหมาะสมงาน และไม่เพียงพอกับเจ้าหน้าที่ แต่เป็นส่วนน้อย ไม่มีเครื่องมือพิเศษ
เฉพาะงาน 

 

4.3 มีความเหมาะสมงาน และเพียงพอกับเจ้าหน้าที่ ไม่มีส ารองใช้งาน ไม่มีเครื่องมือพิเศษ
เฉพาะงาน 

 

4.4 มีความเหมาะสมงาน และเพียงพอกับเจ้าหน้าที่ ไม่มีส ารองใช้งาน  มีเครื่องมือพิเศษ
เฉพาะงาน 

 

4.5 มีความเหมาะสมงาน  เพียงพอกับเจ้าหน้าที่ และมีส ารองใช้งาน  มีเครื่องมือพิเศษ
เฉพาะงาน 

 

5) ประสิทธิภาพของเครื่องมือซ่อมท าเรือ  
 5.1 ส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้งานได้ ล้าสมัย ใช้งานยาก  
 5.2 ส่วนน้อยไม่สามารถใช้งานได้ แต่ส่วนใหญ่ล้าสมัย  การใช้งานต้องใช้ทักษะฝีช่างเฉพาะ  
 5.3 ส่วนใหญ่ใช่งานได้  มีทั้งที่ล้าสมัยและทันสมัยรวมกัน ส่วนมากใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก  
 5.4 ส่วนใหญ่ใช้งานได้  มีความทันสมัย และใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก  
 5.5 ทั้งหมดใช้งานได้ มีความทันสมัย และใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก   
6) ใบสั่งงานมีรายละเอียดของข้ันตอนของการปฏิบัติ จ านวนเจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่

ด าเนินการระยะเวลาการปฏิบัติ และรายละเอียดมีความครอบคลุมเนื้องานที่เกี่ยวข้องใน
การซ่อมท า  

 

 6.1 มีรายละเอียดไม่ครบทุกด้าน ไม่ชัดเจน ไม่ถูกต้อง ว่าใครท าอะไร ที่ไหน อย่าง เมื่อใด ไม่สามารถปฏบิัติ
ตามได้ 

 

 6.2 มีรายละเอียดไม่ครบทุกด้าน ไม่ชัดเจน ไม่ถูกต้อง ว่าใครท าอะไร ที่ไหน อย่าง เมื่อใด  สามารถปฏิบตัิ
ตามได้บ้าง 

 

 6.3 มีรายละเอียดครบทุกด้าน ชัดเจน ถูกต้อง วา่ใครท าอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อใด สามารถปฏิบัติตามได้  
ต้องสอบถามบ้างแต่เป็นสว่นน้อย 

 

 6.4 มีรายละเอียดครบทุกด้าน ชัดเจน ถูกต้อง วา่ใครท าอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อใดสามารถปฏิบัติตามได้  
 6.5 มีรายละเอียดครบทุกด้าน ชัดเจน ถูกต้อง วา่ใครท าอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อใด สามารถปฏิบัติตามได้

อย่างง่ายดาย 
 

 
 
 
 
 
 
 



ข้อที่ รายละเอียดการประเมิน เลือก
ข้อ 

7) ขีดความสามารถในการก ากับการซ่อมท า  ประสานงานแกไ้ขปัญหาข้อขัดข้องระหว่างการ ซ่อมท า 
ของเจ้าหนา้ที่                  ที่เกี่ยวข้อง  

 

7.1 ไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆได้ และยังก่อให้เกิดปัญหาซ้ าซ้อนอีก  
7.2 ไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆได้    
7.3 สามารถประสานงาน อ านวยการ ก ากับ แก้ไขปัญหาต่าง ๆให้ลุล่วงได้เป็นส่วนน้อย  
7.4 สามารถประสานงาน อ านวยการ ก ากับ แก้ไขปัญหาต่าง ๆให้ลุล่วงได้เป็นส่วนใหญ่  
7.5 สามารถประสานงาน อ านวยการ ก ากับ แก้ไขปัญหาต่าง ๆให้ลุล่วงทุกเรื่องได้ดีเยี่ยม 
ทุกเรื่อง 

 

8) รายละเอียด และการปฏิบัติตามขั้นตอนในการซ่อมท า   
8.1 ไม่มีหลักการข้ันตอนการปฏิบัติในการซ่อมท า และละเลยไม่ปฏิบัติตามหลักวิชาช่าง  
8.2 มีหลักการข้ันตอนการปฏิบัติในการซ่อมท าบ้าง  และมักละเลยปฏิบัติตามหลักวิชา
ช่าง 

 

8.3 มีหลักการข้ันตอนการปฏิบัติในการซ่อมท า  แต่ละเลยไม่ปฏิบัติตามหลักวิชาช่างบาง
ขั้นตอน 

 

8.4 มีหลักการข้ันตอนการปฏิบัติในการซ่อมท า  ส่วนใหญ่ปฏิบัติตามหลักวิชาช่างอย่างดี  
8.5 มีหลักการข้ันตอนการปฏิบัติในการซ่อมท า  ปฏิบัติตามหลักวิชาช่างอย่างดีเยี่ยมทุก
ขั้นตอน 

 

9) ความสอดคล้องของการซ่อมท า กับแผนงานที่ก าหนดไว้   
9.1 การซ่อมท า ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ทั้งหมด  
9.2 การซ่อมท า ส่วนใหญ่ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้  
9.3 การซ่อมท า ส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ มีงานส าคัญไม่แล้วเสร็จบ้าง  
9.4 การซ่อมท า เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้อย่างดี มีล่าช้าบ้างแต่ไม่ใช่งานส าคัญ  
9.5 การซ่อมท า เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้อย่างดีเยี่ยมโดยส่วนใหญ่แล้วเสร็จก่อน
ก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อที่ รายละเอียดการประเมิน เลือก
ข้อ 

10) เอกสารอ้างอิง คู่มือ แบบแปลน ในการซ่อมท าเรือ  
10.1 ไม่มีเอกสารอ้างอิง คู่มือ แบบแปลน    
10.2  มีเอกสารอ้างอิง คู่มือ แบบแปลน แต่ไม่ครบทุกอุปกรณ์ และไม่มีรายละเอียด
เพียงพอ 

 

10.3 มีเอกสารอ้างอิง คู่มือ แบบแปลน พร้อม แต่ขาดรายละเอียดบางส่วน ต้องสืบค้น
จากที่อ่ืน 

 

10.4 มีเอกสารอ้างอิง คู่มือ แบบแปลน พร้อม มีรายละเอียดเพียงพอ ในการซ่อมท า  
10.5 มีเอกสารอ้างอิง คู่มือ แบบแปลน พร้อม มีรายละเอียดเพียงพอ และมีเอกสารสื่อ
ดิจิตอล 

 

 



 
 

แบบประเมินการควบคุมคุณภาพการซ่อมท าเรือ (06) 
วันที่ประเมิน     วัน......................เดือน.................................. พ.ศ.25........................ 
ผู้ประเมิน       ยศ.....................ชื่อ..................................สกุล............................................ 
ต าแหน่ง         .................................................................กลุ่มงาน........................................ 
ในแต่ละข้อ กรุณากากบาทในช่อง       เพื่อเลือกค าตอบที่ท่านเห็นด้วยเพียง 1 ข้อ 
ข้อที่ รายละเอยีดการประเมิน เลือก

ข้อ 
1) เอกสารคู่มือการควบคุมคุณภาพ  

1.1 มีการจัดท าขัันนตนนการท าาานตต ไม ครบถ้วน  
1.2 มีการจัดท าขัันนตนนการท าาานตต ขัาดความชัดเจน  
1.3 มีการจัดท าขัันนตนนการท าาานมีความเหมาะสม สามารถน าไปใช้ได้บาารายการ  
1.4 มีการจัดท าขัันนตนนการท าาาน มีความเหมาะสมกับหน วย  
1.5 มีการจัดท าขัันนตนนการท าาานไดด้ี  ครบถ้วนตามมาตรฐานสากล  น าไปใช้ได้เป็นผลดี  

2) การควบคุมการบันทึกข้อมูลการควบคุมคุณภาพ  
2.1 มีการบันทึกข้ันมูลที่มีประสิทธิภาพตละประสิทธิผลได้น้นยมาก ไม สามารถน าไปใช้ได้  
2.2 มีการบันทึกข้ันมูลที่มีประสิทธิภาพตละประสิทธิผล ตต ไม ครบถ้วน   
2.3 มีบันทึกขั้นมูลที่มีประสิทธิภาพตละประสิทธิผล ครบถ้วน ตต บาารายการไม ได้น าไปใช้
ประโยชน ์

 

2.4 มีการบันทึกข้ันมูลที่มีประสิทธิภาพตละประสิทธิผลได้นย าาดี สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ 

 

2.5 มีการบันทึกข้ันมูลที่มีประสิทธิภาพตละประสิทธิผลได้นย าาดีมาก มีการวิเคราะห์ขั้นมูล
ที่ชัดเจน 

 

3) กระบวนการควบคุมคุณภาพในการซ่อมท ายุทโธปกรณ์  
3.1 มีการควบคุมคุณภาพในทุกขัันนตนนในการซ นมท ายุทโธปกรณ์น้นยมาก  
3.2 มีการควบคุมคุณภาพเฉพาะบาารายการในการซ นมท ายุทโธปกรณ์  
3.3 มีการควบคุมคุณภาพในทุกขัันนตนนในการซ นมท ายุทโธปกรณ์ทุกรายการ ตต มีการ
ตก้ไขับ นยครันา 

 

3.4 มีการควบคุมคุณภาพในทุกขัันนตนนในการซ นมท ายุทโธปกรณ์ทุกรายการ มีการตก้ไขั
น้นย 

 

3.5 มีการควบคุมคุณภาพในทุกขัันนตนนในการซ นมท ายุทโธปกรณ์ได้ถูกต้นาครนบคลุม 
ครบถ้วน  

 

 

 

 

 

 

 

ช่ืนเรืน…....................... 
ประเภทการซ นมท า 
          ฉุกเฉิน 
          จ ากัดประจ าปี  
          ตามระยะเวลา 
          คืนสภาพ 
 



ข้อที่ รายละเอียดการประเมิน เลือก
ข้อ 

4) ระดับโรงงานมีหลักปฏิบัติการควบคุมคุณภาพในการซ่อมท ายุทโธปกรณ ์  
4.1 มีหลักการปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพที่ไม มีมาตรฐาน   
4.2 มีหลักการปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพที่ได้มาตรฐานยนมรับได้เฉพาะบาาโราาาน  
4.3 มีหลักการปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพมีมาตรฐานยนมรับได้ทุกโราาาน ตต ยัาไม 
สมบูรณ์พร้นม  

 

4.4 มีหลักปฏิบัติเป็นมาตรฐานมีนยู ในเกณฑ์มาตรฐานดี มีคุณภาพทุกโราาาน ผลาานเป็นที่
ยนมรับ 

 

4.5 มีหลักการปฏิบัติเป็นมาตรฐานสมบรูณ์ มีคุณภาพดี พร้นมทุกโราาาน สร้าาความ
เชื่นมั่นดีมาก 

 

5) จ านวนเจ้าหน้าที่ทุกสาขาวิชาการทดสอบทดลองคุณภาพ  
 5.1 เจ้าหน้าที่ฯมีจ านวนไม เหมาะสมเพียาพนต นปริมาณาานไม สามารถปฎิบัติาานได้นย าา

ครบถ้วน 
 

 5.2 เจ้าหน้าที่ฯมีจ านวนไม เหมาะสมเพียาพนต นปริมาณาาน ตต สามารถปฏิบัติาานได้บ้าา  
 5.3 เจ้าหน้าที่ฯมีจ านวนเพียาพนต นปริมาณาาน ตต ปฏิบัติาานมีความล าช้ากว าเกณฑ์ระยะที่ก าหนด  
 5.4 เจ้าหน้าที่ฯมีความพนเพียาตละเหมาะสมกับปริมาณาานสามารถปฏิบัติาานได้ตามเกณฑ์ระยะเวลา

ที่ก าหนด 
 

 5.เจ้าหน้าที่ฯมีจ านวนพนเพียาตละมีคุณภาพไว้วาาใจได้สามารถปฏิบัติาานได้ตามเกณฑ์ระยะเวลาที่
ก าหนด 

 

6) ประสิทธิภาพเครื่องมือการสอบเทียบวัดการควบคุณคุณภาพ  
 6.1 ไม มีประสิทธิภาพ ใช้าานยากสลับซับซ้นน มักมีปัญหาขั้นขััดขั้นาระหว าาใช้าานเป็น

ประจ า 
 

 6.2 ไม มีประสิทธิภาพ ใช้าานยากสลับซับซ้นน มีปัญหาขั้นขััดข้ันาระหว าาใช้าานตต ไม บ นย
นัก 

 

 6.3 3  มีประสิทธิภาพ ใช้าานา ายไม ซับซ้นน มีปัญหาขั้นขััดขั้นาระหว าาใช้าานบ้าา ตต นยู 
ในเกณฑ์ดี 

 

 6.4 มีประสิทธิภาพใช้าานา ายไม ซับซ้นน ไม มีปัญหาขั้นขััดขั้นาระหว าาใช้าาน  
 6.5 มีประสิทธิภาพ ตม นย า น าเชื่นถืน ใช้าานา ายไม ซับซ้นน ไม มีปัญหาขั้นขััดขั้นาระหว าา

ใช้าาน 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



ข้อที่ รายละเอียดการประเมิน เลือก
ข้อ 

7) คุณภาพของข้อมูลจากการตรวจสอบคุณภาพสามารถน าไปใช้ประกอบการด าเนินการ
หรือตัดสินใจได้ 

 

 7.1 มีรายละเนียดไม ถูกต้นา ไม ครบถ้วน  ไม ทันสมัย ไม สามารถน าไปใช้ประโยชน์  
 7.2 มีรายละเนียดบาารายการ  สามารถน าไปใช้ประกนบการตัดสินใจได้บ้าา โดยต้นาตรวจสนบ

ขั้นมูลนีกครันา 
 

 7.3 มีรายละเนียดส วนใหญ  สามารถน าใช้ประกนบการตัดสินใจได้เป็นส วนใหญ    
 7.4 มีรายละเนียดส วนใหญ ถูกต้นา ครบถ้วน ทันสมัย สามารถน าไปด าเนินการหรืนใช้ประกนบการ

ตัดสินใจได้นย าาดี 
 

 7.5 มีรายละเนียดถูกต้นา ครบถ้วน ทันสมัย สามารถน าไปด าเนินการหรืนใช้ประกนบการตัดสินใจได้
นย าาดีเยี่ยม 

 

8) ระยะเวลาตรวจสอบการควบคุมคุณภาพเม่ือเปรียบเทียบกับปริมาณงาน  
 8.1 ใช้ระยะเวลานานมากตละขั้นมูลไม มีคุณภาพ  
 8.2 ใช้ระยะเวลาเลยกว าเกณฑ์ท่ีก าหนด   ขั้นมูลครบถ้วน   
 8.3 ใช้ระยะเวลาได้ตราตามก าหนดครบถ้วน ขั้นมูลถูกต้นา ก  
 8.4ใช้ระยะเวลาได้ตราตามก าหนดครบถ้วน ขั้นมูลถูกต้นา มีคุณภาพ  
 8.5 ใช้ระยะเวลาได้ตราก าหนด ขั้นมูลถูกต้นาครบถ้วนมีคุณภาพ  มีการวิเคราะห์ขั้นมูลที่

ชัดเจน 
 

9) การรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพในการซ่อมท ายุทโธปกรณ์ที่เกินขีดความสามารถ   
 9.1 ไม มีการรายาานฯไม ตจ้าขั้นมูลที่เป็นจริาท าให้เกิดความเสียหายยุทโธปกรณ์ ส าหรับ

ผู้ใช้าาน 
 

 9.2 การรายาานฯมีความล าช้า ท าให้การตก้ไขัปัญหาในการวาาตผนซ นมท ายุทโธปกรณ์ไม 
ทันก าหนด 

 

 9.3 มีการรายาานฯ ตต ไม ได้รับการพิจารณาในการวาาตผนตก้ไขั  
 9.4 มีการรายาานฯตละช วยให้ผู้บริหารสามารถตก้ปัญหาด าเนินการตก้ไขัทันเวลา  
 9.5 มีการรายาานฯตละข้ันเสนนตนะที่ชัดเจน ช วยให้ผู้บริหารสามารถตก้ปัญหาได้ดีมาก  
10) หน่วยงานสร้างความเชื่อม่ันในประสิทธิภาพการควบคุมคุณภาพการซ่อมท า

ยุทโธปกรณ์ น าไปสู่ประสิทธิผลและสร้างความความพึงพอใจอย่างไรต่อผู้ใช้งาน 
 

 10.1 ผู้ใช้ยุทโธปกรณ์ มีความเชื่นมั่นตละความพึาพนใจได้น้นยมาก  
 10.2 ผู้ใช้ยุทโธปกรณ์ มีความเชื่นมั่นตละความพึาพนใจ นย าาพนใช้  
 10.3 ผู้ใช้ยุทโธปกรณ์ มีความเชื่นมั่นตละความพึาพนใจได้นย าาปานกลาา  
 10.4 ผู้ใช้ยุทโธปกรณ์ มีความเชื่นมั่นตละความพึาพนใจได้นย าาดี  
 10.5 ผู้ใช้ยุทโธปกรณ์ มีความเชื่นมั่นตละความพึาพนใจได้นย าาดีมาก  

 

 



 
 
 

แบบประเมินนิรภัยการช่าง (07) 
วันที่ประเมิน     วัน......................เดือน.................................. พ.ศ.25........................ 
ผู้ประเมิน       ยศ.....................ชื่อ..................................สกุล............................................ 
ต าแหน่ง         ................................................................กลุ่มงาน........................................ 
ในแต่ละข้อ กรุณากากบาทในช่อง       เพื่อเลือกค าตอบที่ท่านเห็นด้วยเพียง 1 ข้อ 
ข้อที่ รายละเอียดการประเมิน เลือก

ข้อ 
1) การปฏิบัติงานด้านนิรภัยการช่างและ การป้องกันอุบัติภัยในสถานที่ท างาน  

1.1 หน่วยไม่ให้ความส าคัญ    
1.2 หน่วยให้ความส าคัญต  ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน  
1.3 หน่วยให้ความส าคัญแต่ก าลังพล ละเลยการปฏิบัติ  
1.4 หน่วยให้ความส าคัญมีและเหมาะสม ก าลังพลส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ   
1.5 หน่วยให้ความส าคัญมีเหมาะสม ก าลังพลให้ความร่วมมือในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ตลอดเวลา 

 

2) มาตรการส่งเสริมให้มีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติปฏิบัติงานด้านนิรภัยฯและ การป้องกัน
อุบัติภัย 

 

2.1 ไม่มีการส่งเสริมให้มีทัศนคติ  
2.2 มีการส่งเสริมทัศนคติที ดี แต่ก าลังพลไม่ให้ความสนใจ  
2.3 มีส่งเสริมทัศนคติที ดี ก าลังพลให้ความสนใจเป็นครั้งคราว  
2.4 มีส่งเสริมทัศนคติที ดี ตามห้วงเวลา ก าลังพลให้ความสนใจให้ความร่วมมือดี  
2.5 มีการส่งเสริมทัศนคติที ดี ก าลังพลให้ความสนใจให้ความร่วมมือดี และปฏิบัติตามกฎ
นิรภัยอย่างเคร่งครัด 

 

 
 

ชื อเรือ…....................... 
ประเภทการซ่อมท า 
          ฉุกเฉิน 
          จ ากัดประจ าปี  
          ตามระยะเวลา 
          คืนสภาพ 
 



 
ข้อที่ รายละเอียดการประเมิน เลือก

ข้อ 
3) การจัดท ามาตรการนิรภัยการช่างป้องกันอุบัติภัย(ด้านการจราจร ด้านการใช้ เคหสถาน

ด้านการท างาน และด้านการใช้สาธารณสถาน) 
 

3.1 บกพร่องการจัดท าในทุก ๆ  ด้าน ( วางกฎ,ระเบียบ,ข้อบังคับรวมถึงมาตรการในการลงโทษผู้ที ฝ่า
ฝืน) 

 

3.2  มีการจัดท าในทุก ๆ  ด้านแต่ไม่ครบถ้วน( วางกฎ,ระเบียบ,ข้อบังคับ รวมถึงมาตรการในการ
ลงโทษผู้ที ฝ่าฝืน) 

 

3.3 มีการจัดท าครบถ้วนในทุก  ๆ  ด้าน ( วางกฎ,ระเบียบ,ข้อบังคับ รวมถึงมาตรการในการลงโทษผู้ที 
ฝ่าฝืน) 

 

3.4  มีการจัดท าครบถ้วนในทุก  ๆ  ด้าน ( วางกฎ,ระเบียบ,ข้อบังคับ รวมถึงมาตรการในการลงโทษผู้ที ฝ่า
ฝืนอย่างชัดเจน) 

 

3.5  มีการจัดท าครบถ้วนในทุก ๆ  ด้าน ( วางกฎ,ระเบียบ,ข้อบังคับ รวมถึงมาตรการในการลงโทษผู้ที ฝ่า
ฝืน อย่างชดัเจน) และมีการปรับปรุงพัฒนาให้ทันสมัยต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน 

 

4) หน่วยงานมีคู่มือการใช้งาน/ซ่อมบ ารุง ของเครื่องมือ/อุปกรณ์นิรภัยการช่าง  
 4.1 ขาดคู่มือ ฯ ที มีคุณลักษณะเฉพาะของเครื องมือ/อุปกรณ์หลายรายการและไม่ครบถ้วน  

 
4.2 มีคู่มือ ฯที มีคุณลักษณะเฉพาะ และที ใกล้เคียงกับคุณลักษณะเฉพาะของเครื องมือ/
อุปกรณ์          มีบางรายการไม่ครบถ้วน 

 

 
4.3 มีคู่มือ ฯที มีคุณลักษณะเฉพาะและ ที ใกล้เคียงกับคุณลักษณะเฉพาะของเครื องมือ/
อุปกรณ์ ครบถ้วน  แต่ส่วนใหญ่ไม่มีการแปลเป็นภาษาไทย ก าลังพลน าไปใช้ได้บางรายการ 

 

 
4.4 มีคู่มือ ฯ ที ตรงกับคุณลักษณะเฉพาะที ใกล้เคียงกับคุณลักษณะเฉพาะของเครื องมือ/
อุปกรณ์ ครบถ้วน มีการแปลเป็นภาษาไทย ก าลังพลน าไปใช้ได้เป็นส่วนใหญ่ 

 

 
4.5 มีคู่มือ ฯ ที ตรงกับคุณลักษณะเฉพาะและที ใกล้เคียงกับคุณลักษณะเฉพาะของเครื องมือ/
อุปกรณ์ครบถ้วน    มีการแปลเป็นภาษาไทยที เข้าใจง่าย  ผู้ปฏิบัติน าไปใช้เกิดประโยชน์ได้ผลดี 

 

5) จ านวนเครื่องมือ/อุปกรณ์  นิรภัยการช่างตามอัตรา  
 5.1 มีไม่ครบถ้วนตามอัตรา และมีการติดตามการเบิกน้อยมาก  
 5.2 มีไม่ครบถ้วนตามอัตรา และมีการติดตามการเบิกทุก 6 เดือนต่อครั้ง  
 5.3 มีไม่ครบถ้วนตามอัตรา และมีการติดตามการเบิกทุก 4 เดือนต่อครั้ง  
 5.4 มีไม่ครบถ้วนตามอัตรา และมีการติดตามการเบิกทุก 3 เดือนต่อครั้ง  
 5.5 มีครบถ้วนตามอัตรา หรือมีการติดตามการเบิกทุก 1 เดือนต่อครั้ง  
 
 
 
 
 
 



ข้อที่ รายละเอียดการประเมิน เลือก
ข้อ 

6) หน่วยงานมี ความเหมาะสมของเครื่องมือนิรภัยการช่างประจ าสถานที่  
 6.1  มีประจ าอาคาร/สถานที ไม่ครบถ้วน และไม่เพียงพอต่อการป้องกันการนิรภัย  

 
6.2  มีประจ าอาคาร/สถานที  เพียงพอต่อการป้องกันการนิรภัยเป็นบางจุด และไม่ตรงตามอัตราที  
ทร. อนุมัติ 

 

 6.3  มีอาคาร/สถานที ครบถ้วน  แต่ไม่ตรงตามอัตราที  ทร. อนุมัติ  

 
6.4   มีประจ าอาคาร/สถานที ครบถ้วน และตรงตามอัตราที  ทร. อนุมัติเพียงพอต่อการป้องกันการนิรภัยระดับ
ปานกลาง 

 

 
6.5  มีประจ าอาคาร/สถานที  เพียงพอต่อการป้องกันการนิรภัยได้เป็นอย่างดีและครบถ้วนที  
ทร.อนุมัติ 

 

7) หน่วยงานให้ความสนใจ ในการบ ารุงรักษา,ความพร้อม  ใช้งานของเครื่องมือนิรภัยการ
ช่างขั้นต้น 

 

 
7.1  มีการบ ารุงรักษา แต่ไม่เป็นไปตามระเบียบ/คู่มือการใช้งาน,มี ความพร้อม  50 %ของ
อัตรา 

 

 7.2  มีการบ ารุงรักษา แต่ไม่เป็นไปตามระเบียบ/คู่มือการใช้งาน ความพร้อม 60 %ของอัตรา  
 7.3  มีการบ ารุงรักษาตามระเบียบ/คู่มือการใช้งาน ความพร้อม  70%ของอัตรา  
 7.4  มีบ ารุงรักษา ตามระเบียบ/คู่มือการใช้งาน ความพร้อมไม่ต  ากว่า 80 %ของอัตรา  
 7.5  มีบ ารุงรักษาตามระเบียบ/คู่มือการใช้งาน ความพร้อมไม่ต  ากว่า 90%ของอัตรา  
8)  การก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติด้านนิรภัยการช่างและ การป้องกันอุบัติภัย  
 8.1 ไม่ได้ก าหนดขั้นตอนที ชัดเจนและความเหมาะสม มีความเสี ยงในความปลอดภัย  
 8.2 ไม่ได้ก าหนดขั้นตอนที ถูกต้องตามกฎนิรภัยที เป็นมาตรฐาน  
 8.3 มีการก าหนดขั้นตอนที เป็นมาตรฐาน แต่ขาดความเหมาะสมในหลักปฏิบัติ  
 8.4 มีการก าหนดขั้นตอนที เป็นมาตรฐาน มีความชัดเจนและเหมาะสม  

 
8.5  มีการก าหนดขั้นตอนที เปน็มาตรฐานมีความชัดเจนและเหมาะสมตอบสนองความปลอดภัย
สูง 

 

9) การจัดการจราจร ทางออก และเส้นทางฉุกเฉินต่าง ๆแต่ละอาคาร/สถานที่และผังอาคาร  
 9.1มีการจัดฯ ที ไม่ชัดเจนและไม่เหมาะสม  
 9.2  มีการจัดฯแต่ไม่มีการปรับปรุงให้เหมาะสมตามสภาพในปัจจุปัน  
 9.3  มีการจัดฯเป็นส่วนใหญ่  แต่ยังมีบางจุดที ยังไม่ชัดเจนและเหมาะสม  
 9.4  มีการจัดฯมีความชัดเจนและเหมาะสมอยู่ในเกณฑ์ที ดี  
 9.5  มีการจัดฯมีความชัดเจนและเหมาะสม สร้างความปลอดภัยและสะดวกต่อก าลังพล  
 
 
 
 
 



ข้อที่ รายละเอียดการประเมิน เลือก
ข้อ 

10) การส ารวจความพึงพอใจต่อมาตรการด้านนิรภัยการช่างและ การป้องกันอุบัติภัย  
 10.1  ไม่มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน  
 10.2  มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานน้อย  
 10.3  มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน แต่ไม่มีการแก้ไข  
 10.4 มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน มีการปรับปรุงแก้ไขบางครั้ง   

 
10.5 มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานโดยมีการน าข้อมูลมาวิเคราะห์ และ
ปรับปรุงแก้ไข 
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