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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) 
ชื่อกระบวนการ  CP2 กระบวนการพัฒนาก าลังพลตามแนวทางรับราชการ 

หน่วยรับผิดชอบ  ฝวก.ยศ.ทร. วทร.ยศ.ทร. รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. และ รร.ชต.ยศ.ทร. 
ข้อก ำหนดและตัวชี้วัด  need / ข้อกฎหมำย / ประสิทธิภำพ / ควำมคุ้มค่ำ 

 

ชื่อกระบวนการย่อย  CP2.1 กระบวนกำรพัฒนำก ำลังพลตำมแนวทำงรับรำชกำรระดับนำยทหำรสัญญำบัตร  
  CP2.1.1 กระบวนการจัดก าลังพลเข้ารับการอบรม  

หน่วยรับผิดชอบ  วิทยำลัยกำรทัพเรือ ยศ.ทร.  
ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 

 
รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 

ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตรวจสอบโครงกำรศึกษำอบรมของ ทร./ 
แผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปี และหลักสตูร
กำรศึกษำของสถำนศึกษำท่ีจัดอบรม
หลักสตูรเพิ่มพูนควำมรู้ระดับนำยทหำร
สัญญำบัตร มี 3 สถำนศึกษำ รวม 7 หลักสูตร 
ดังนี ้
1. วทร.ยศ.ทร. มี 1 หลักสูตร คือ  
   - หลักสูตรวิทยำลัยกำรทัพเรือ 
2. รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. มี 2 หลักสูตร คือ  
   - หลักสูตรเสนำธิกำรทหำรเรือ 
   - หลักสูตรนำยทหำรอำวุโส 
3. รร.ชต.ยศ.ทร. มี 4 หลักสูตร คือ  
   - หลักสูตรพรรคนำวิน 
   - หลักสูตรพรรคกลิน 
   - หลักสูตรทั่วไป 
   - หลักสูตรเพิ่มวิชำ  

3 ระเบียบ ยศ.ทร.ว่ำด้วย
กำรศึกษำส ำหรับ
นำยทหำรสญัญำบัตร 
พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิ  
 

- ฝวก.ยศ.ทร.  
- วทร.ยศ.ทร. 
- รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. 
- รร.ชต.ยศ.ทร. 

  

A โครงกำรศึกษำอบรมของ ทร./หลกัสูตร
กำรศึกษำ/แผนปฏิบตัิรำชกำรประจ ำป ี

ก 
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ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 

2 
 
 
 
 
 
 
 

 1. กรณีที่ 1 ด ำเนินกำรโดย กพ.ทร. 
ประกอบด้วย  
- หลักสูตรวิทยำลัยกำรทัพเรือ (ในส่วนที่เป็น
ก ำลังพลของ ทร. และบุคลำกรที่มำจำกหน่วย
นอก ทร.) 
- หลักสูตรเสนำธิกำรทหำรเรือ 
- หลักสูตรนำยทหำรอำวุโส 
- หลักสูตรพรรคนำวิน 
- หลักสูตรพรรคกลิน 
- หลักสูตรทั่วไป 
- หลักสูตรเพิ่มวิชำ 
2. กรณีที่ 2 ด ำเนินกำรโดย ยศ.ทร. (ในรูป
ของคณะท ำงำนฯ เฉพำะหลักสตูรวิทยำลัย
กำรทัพเรือ (เฉพำะในส่วนที่เป็นบุคลำกร
ภำคเอกชน) 

กพ.ทร. และ
ยศ.ทร. 
ด ำเนินกำร
ในช่วง 
ก.ค. - ส.ค. 

1. คุณสมบัติและช้ันยศ 
ตำมระเบียบ ทร.ว่ำด้วย
กำรศึกษำ พ.ศ.2530  
2. ปฏิบัติตำมบันทึก 
กพ.ทร.ที่ กห 0503/ 
12718 และค ำสั่ง 
ยศ.ทร. (เฉพำะ) ที่ 
292/2552 

กพ.ทร. 
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 1. คณะท ำงำนก ำหนดองค์กรเป้ำหมำย 
รวบรวมรำยชื่อองค์กรเป้ำหมำยทีเ่ป็น 
นักธุรกิจ 
2. คณะท ำงำนคัดเลือกเข้ำศึกษำในหลักสตูร
วิทยำลัยกำรทัพเรือ รวบรวมรำยละเอียด
และคณุสมบัตผิู้มีสิทธิเข้ำรับกำรอบรมจำก 
กพ.ทร. 
 

20 
(ใน ม.ค. 
ของทุกป)ี 

ปฏิบัติตำมบันทึก 
กพ.ทร.ที่ กห 
0503/12718 และค ำสั่ง 
ยศ.ทร. (เฉพำะ) ท่ี 
292/2552  
  

1. คณะท ำงำนก ำหนด
องค์กรเป้ำหมำย 
2. คณะท ำงำนคัดเลือก
บุคคลนอก ทร.เข้ำ
ศึกษำในหลักสตูร
วิทยำลัยกำรทัพเรือ 
 

  

กรณีที่ 1 จัดก ำลังพล
เข้ำรับกำรอบรม 

โดย กพ.ทร.  

กรณีที่ 2 จัดก ำลังพล
เข้ำรับกำรอบรม 

โดย ยศ.ทร. 

ก 

รวบรวมข้อมลูรำยละเอียดและแนวทำงกำร
คัดเลือกนักธุรกิจภำคเอกชน เข้ำศึกษำใน

หลักสตูรวิทยำลัยกำรทัพเรือ 

ข 
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ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 คณะท ำงำนก ำหนดองค์กรเป้ำหมำย 
เป็นผู้แทน ยศ.ทร. ในกำรเป็นเจำ้ภำพ
จัดกำรประชุมร่วมกับหน่วย กพ.ทร. 
กพร.ทร. และหน่วยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
พิจำรณำก ำหนดองค์กรเปำ้หมำย 
(ภำคเอกชน) ที่จะคัดเลือกเข้ำศึกษำใน
หลักสตูร วทร. ของปีกำรศึกษำถัดไป 
 

1 
(ใน ม.ค.) 

กลุ่มองค์กรที่เป็น
เป้ำหมำย คือ องค์กร
เอกชนทำงธุรกิจ 

คณะท ำงำนก ำหนด
องค์กรเป้ำหมำย 
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 คณะท ำงำนก ำหนดองค์กรเป้ำหมำย 
1. ออกประกำศรับสมัครผู้เข้ำรับกำรอบรม
พร้อมส่งใบสมัครและแบบฟอร์มหนังสือ
รับรองไปยังองค์กรเป้ำหมำยที่คัดเลือกไว้ 
ภำยในเดือน ก.พ. ของทุกปี 
2. ติดตำมและรวบรวมเอกสำรใบรบัสมัคร
จำกองค์กรเป้ำหมำย (ภำคเอกชน) ให้เสร็จ
สิ้นภำยในเดือน เม.ย. ของทุกป ี แล้วส่งให้
คณะท ำงำนคัดเลือกผู้สมัครฯ  

60 
(ก.พ. - 
เม.ย.) 

 

ปฏิบัติตำมค ำสั่ง ยศ.ทร. 
(เฉพำะ) ท่ี 292/2552  

คณะท ำงำนก ำหนด
องค์กรเป้ำหมำย 
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 คณะท ำงำนคัดเลือกผู้สมัครฯ  
1. ประสำน ขว.ทร. เพื่อใหป้ระสำน
ส ำนักงำนข่ำวกรองแห่งชำติ ตรวจสอบ
ประวัติของผู้สมัคร  
2. พิจำรณำคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมำะสมและผ่ำนเกณฑ์ที่ ทร.ก ำหนด 

60 
(ก.พ. - 
เม.ย.) 

 

ปฏิบัติตำมบันทึก 
กพ.ทร.ที่ กห 
0503/12718 

คณะท ำงำนคัดเลือก
ผู้สมคัรเข้ำศึกษำใน
หลักสตูรวิทยำลัย 
กำรทัพเรือ 

  

ข 

คณะท ำงำนก ำหนดองค์กรเป้ำหมำย จัดประชุม
เพื่อก ำหนดองค์กรเป้ำหมำยที่จะคดัเลือกเข้ำ

ศึกษำในหลักสตูรวิทยำลัยกำรทัพเรือ 

 คณะท ำงำนก ำหนดองค์กรเป้ำหมำย
ด ำเนินกำรรับสมัครเข้ำศึกษำใน 
หลักสตูรวิทยำลัยกำรทัพเรือ 

 คณะท ำงำนคัดเลือกผูส้มคัรฯ ด ำเนินกำรตรวจสอบ
ประวัติของผูส้มัคร พร้อมกับด ำเนนิกำรพิจำรณำ

คัดเลือกบุคคลที่มีคณุสมบัตเิหมำะสมและผ่ำนเกณฑ์ 
ที่ ทร.ก ำหนด ในเบื้องต้น 

ค 
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ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 

 คณะท ำงำนคัดเลือกผู้สมัครฯ เสนอรำยชื่อ
บุคคลที่ผ่ำนกำรคัดเลือกในเบื้องตน้ให้          
สภำกำรศึกษำ ยศ.ทร. พิจำรณำคดัเลือกใน
ขั้นสุดท้ำย (โดยผ่ำน เลขำนุกำรสภำ
กำรศึกษำ ยศ.ทร.)  

7 
(ใน มิ.ย.) 

ปฏิบัติตำมค ำสั่ง ยศ.ทร. 
(เฉพำะ) ท่ี 292/2552 

คณะท ำงำนคัดเลือก
ผู้สมคัรเข้ำศึกษำใน
หลักสตูรวิทยำลัย 
กำรทัพเรือ 

8 
 
 
 
 
 
 
 

 สภำกำรศึกษำ ยศ.ทร. ประชุมพิจำรณำ
คัดเลือกผู้สมัครในขั้นสดุท้ำย ให้เหลือตำม
จ ำนวนที่ ทร. ได้อนุมัตหิลักกำรไว ้(ตัวจริง
ไม่เกิน 5 คน และส ำรอง 2 คน ในแต่ละปี
กำรศึกษำ) และส่งผลกำรคดัเลือกให้
คณะท ำงำนคัดเลือกผู้สมัครฯ 

1 
(ใน มิ.ย.) 

1. ปฏิบัติตำมค ำสั่ง 
ยศ.ทร. (เฉพำะ) ท่ี 
292/2552 
2. ระเบียบ ยศ.ทร.ว่ำ
ด้วยกำรศึกษำส ำหรับ
นำยทหำรสญัญำบัตร 
พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิ  
3. คัดเลือกในขั้นสุดท้ำย
ก ำหนด ตัวจริงไม่เกิน 5 
คน และส ำรอง 2 คน  

สภำกำรศึกษำ 

9 
 
 
 
 
 
 

  3  คณะท ำงำนคัดเลือก
ผู้สมคัรเข้ำศึกษำใน
หลักสตูรวิทยำลัย 
กำรทัพเรือ 

  

ไม่เห็นชอบ 

สภำกำรศึกษำ  
ยศ.ทร. 

เห็นชอบ 

ค 

 คณะท ำงำนคัดเลือกผูส้มคัรฯ เสนอรำยชื่อ 
บุคคลที่ผ่ำนกำรคัดเลือกในเบื้องตน้  

ให้สภำกำรศึกษำ ยศ.ทร. 

 รำยชื่อบุคคลที่ผำ่นกำรพิจำรณำคัดเลือก 
ในขั้นสุดท้ำยจำก ยศ.ทร. 

ง 



5 
 

   

ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 

10 
 
 
 
 
 
 
 

 

 เสนอผลกำรคดัเลือกและรำยชื่อผูส้มัคร
ภำคเอกชนที่ผ่ำนกำรคัดเลือกให้เข้ำศึกษำ
ในหลักสูตรวิทยำลยักำรทัพเรือ (ตำมสำย
งำนหนังสือ) ผ่ำน กพ.ทร. เพื่อให้ ทร. 
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบและอนมุัต ิ
ตัวบุคคลเข้ำรับกำรอบรม 

3 
(ใน ก.ค.) 

 คณะท ำงำนคัดเลือก
ผู้สมคัรเข้ำศึกษำใน
หลักสตูรวิทยำลัย 
กำรทัพเรือ 

11 
 
 
 
 
 

 เสนอผลกำรคดัเลือกผูส้มัครภำคเอกชนเข้ำ
ศึกษำในหลักสตูรวิทยำลัยกำรทัพเรือ อนุมัติ
โดย ผบ.ทร. 

10 
(ใน ก.ค.) 

 กพ.ทร. 

12 
 
 
 

 ได้รำยชื่อนักธุรกิจภำคเอกชนท่ีไดร้ับอนุมัติ
เข้ำศึกษำ ในหลักสตูรวิทยำลัยกำรทัพเรือ 
จ ำนวน 5 คน  

3 
(ใน ส.ค.) 

 คณะท ำงำนคัดเลือก
ผู้สมคัรเข้ำศึกษำใน
หลักสตูรวิทยำลัย 
กำรทัพเรือ 

13 
 
 
 
 
 
 
 

 แจ้งรำยชื่อนักธุรกิจภำคเอกชนท่ีได้รับอนุมัติ
เข้ำศึกษำในหลักสตูรวิทยำลัยกำรทัพเรือ 
ให้กับหน่วยงำนภำคเอกชนท่ีไดร้บักำร
คัดเลือก 

5 
(ใน ก.ย.) 

 ผอ.กปค.วทร.ยศ.ทร. 

ไม่อนุมัต ิ

อนุมัต ิ

ผบ.ทร. 

 แจ้งรำยชื่อนักธุรกิจภำคเอกชนท่ีได้รับอนมุัต ิ
เข้ำศึกษำในหลักสตูรวิทยำลัยกำรทัพเรือ 

จ 

 คณะท ำงำนคัดเลือกผูส้มคัรฯ จดัท ำบันทึกเสนอ 
ผลกำรคัดเลือกผูส้มัครภำคเอกชนเข้ำศึกษำ 

ในหลักสูตรวิทยำลยักำรทัพเรือ 

ง 

 รำยชื่อนักธุรกิจภำคเอกชนท่ีได้รบัอนุมัติเข้ำศึกษำ 
ในหลักสูตรวิทยำลยักำรทัพเรือ 

 
 เสนอผลกำรคดัเลือกเรียบร้อยแลว้ ให้ ยศ.ทร. ลง

นำม 

 รำยชื่อนักธุรกิจภำคเอกชนท่ีได้รบัอนุมัติเข้ำศึกษำ 
ในหลักสูตรวิทยำลยักำรทัพเรือ 



6 
 

   

ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 

14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นักธุรกิจภำคเอกชนท่ีได้รับอนุมตัิ  
รำยงำนตัวเข้ำศึกษำหลักสูตรวิทยำลัย 
กำรทัพเรือ 

1 
(ใน ต.ค.) 

 

 ผอ.กปค.วทร.ยศ.ทร. 

  รวมระยะเวลำ (วันรำชกำร) 77   
  
Link คู่มือปฏิบัติงาน 
18-EDU-WM-CP2.1.1 กระบวนการจัดก าลังพลเข้ารับการอบรม 
 

  

นักธุรกิจภำคเอกชนท่ีได้รับอนุมตัิ  
รำยงำนตัวเข้ำศึกษำ 

B 

จ 

http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/wm-pdf/18-wm-cp2.1.1.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/wm-pdf/18-wm-cp2.1.1.pdf

