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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  
 CP2.1.2 กระบวนการจัดการอบรม 

หน่วยรับผิดชอบ  ฝ่ำยวิชำกำร กองกำรศึกษำ และกองกำรปกครองของ วทร.ยศ.ทร. รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. และ รร.ชต.ยศ.ทร.  
ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 

 
รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 

ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 
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 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  

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

1. ฝวก.ยศ.ทร.  
2. วทร.ยศ.ทร. 
3. รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. 
4. รร.ชต.ยศ.ทร. 

A 
โครงกำรศึกษำอบรมของ ทร./แผนปฏิบัติ

รำชกำรประจ ำปี/หลักสูตรกำรศึกษำ 
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ขั้น
ที ่

ผัง
กระบวนการ 

 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลา
และข้อก าหนด 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

เวลา 
(วนั) 

ข้อก าหนด 
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 กำรเตรียมกำรเปดิหลักสูตร : 
1. ฝวก.ยศ.ทร. และกองกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ประสำนหน่วยที่เกี่ยวข้องจัดประชุมเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรเปดิหลักสูตร โดยน ำเอำนโยบำย 
ทร. ด้ำนกำรศึกษำ ผลประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำและนำยทหำรนักเรยีนที่มีต่อกำรบริหำรกำรศึกษำ ผลประเมินควำมพึงพอใจของหน่วยต้น
สังกัดที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ผลกำรตรวจและประเมินคณุภำพกำรศึกษำ รวมทั้งผลกำรพิจำรณำปรบัปรุงและพัฒนำหลักสตูร มำปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่อง และใช้เป็นข้อมูลในกำรจัดเตรยีมควำมพร้อมก่อนกำรเปิดหลักสูตร  
2. กองกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ด ำเนินกำรตรวจสอบควำมพร้อมกำรแต่งตั้งอำจำรย์/DS ผูส้อน/คมุกำรสัมมนำ และคณะกรรมกำรพิจำรณำ
เอกสำรวิจยั/กำรพิจำรณำฝ่ำยอ ำนวยกำร ประสำนหน่วยสนับสนุนกำรศึกษำด้ำนควำมพร้อมสถำนท่ี ห้องเรียน ห้องสัมมนำ ห้องฝึกยทุธกีฬำ 
ห้องสมุด เอกสำร/ต ำรำ กำรจัดเลีย้ง  
3. กองกำรปกครองของสถำนศึกษำด ำเนินกำรตรวจสอบควำมพร้อมที่พัก สถำนท่ีออกก ำลังกำย กำรจัดท ำบัตรประจ ำตัวระบบสำรสนเทศและ
ทะเบียนประวัติให้กับนักศึกษำ/นำยทหำรนักเรียน  

  1. ฝวก.ย
ศ.ทร.  
2. ผอ.
กอง
กำรศึกษำ
และ ผอ.
กองกำร
ปกครอง
ของ วทร.
ยศ.ทร. 
รร.สธ.ทร.
ยศ.ทร. 
และ  
รร.ชต.
ยศ.ทร. 

รวบรวมรำยละเอียดข้อมูล ประสำนงำนหน่วย
เกี่ยวข้อง และจัดประชุมเพื่อเตรียมควำมพร้อม 

ก่อนเปิดหลักสูตร 
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ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 1. ฝวก.ยศ.ทร. พิจำรณำจดัอำจำรย์สอน
ประจ ำวิชำ และอำจำรย์ช่วยสอนจำก
ภำยนอก เพื่อเสนอลงค ำสั่งแต่งตั้งเป็น
อำจำรยส์อน 
2. กองกำรศึกษำของสถำนศึกษำ จัดท ำ
ตำรำงสอน ตรวจสอบ/จัดท ำแผน
ด ำเนินงำนประจ ำเดือน/ปฏิทินกำรศึกษำ 
 

10 
(ใน ส.ค.-
ก.ย. และ 
ก.พ.-มี.ค.) 

1. ระเบียบ ยศ.ทร. 
ว่ำด้วยกำรศึกษำส ำหรับ
นำยทหำรสญัญำบัตร 
พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิ  
2. หลักสูตรกำรศึกษำ 
3. ประมวลกำรศึกษำ 
4. คู่มือกำรศึกษำ 
 

ฝวก.ยศ.ทร.  
ผอ.กองกำรศึกษำและ 
ผอ.กองกำรปกครองของ 
วทร.ยศ.ทร. รร.สธ.ทร.
ยศ.ทร. และ รร.ชต.
ยศ.ทร. 
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 ฝวก.ยศ.ทร. จดัผู้ที่มคีวำมรู้ ควำมสำมำรถ
และประสบกำรณ์ ใน ยศ.ทร. เปน็อำจำรย์
สอน และจดัผู้ทรงคณุวุฒิจำกภำยนอกร่วม
เป็นอำจำรยส์อน 

10 
(ใน ก.ย. 

และ มี.ค.) 

 ฝวก.ยศ.ทร. 

5 
 
 
 
 
 

 เสนอขออนุมัติแต่งตั้งอำจำรยส์อนประจ ำ
หลักสตูร ตำมล ำดับชั้น (ผ่ำนกศษ.ยศ.ทร.) 
โดย จก.ยศ.ทร. พิจำรณำอนุมตั ิ

  ฝวก.ยศ.ทร. 
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ส ำเนำแจกจำ่ยให้ผูเ้กี่ยวข้อง   ฝวก.ยศ.ทร. 

จัดท ำตำรำงสอนของแต่ละหลักสตูร ตรวจสอบ/
จัดท ำแผนด ำเนินงำนประจ ำเดือน/ปฏิทินกำรศึกษำ 

ก ำหนดผู้ที่ท ำหน้ำท่ีสอน และสรรหำอำจำรย ์
ช่วยสอนจำกหน่วยงำนภำยนอก 

ฝวก.ยศ.ทร. จดัท ำ (ร่ำง)  
ค ำสั่งแต่งตั้งอำจำรย์สอนประจ ำหลักสูตร 

จก.ยศ.ทร. 

ไม่อนุมัต ิ

อนุมัต ิ

ค ำสั่งแต่งตั้งอำจำรย์สอนประจ ำหลักสูตร 
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ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 

 
รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 

ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 
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 1. กำรขออนุมัติเปิดหลักสตูร :  
กองกำรปกครองของสถำนศึกษำ 
(สถำนศึกษำที่มีอำวุโสสูงสดุจะเปน็
ผู้ด ำเนินกำร) จัดท ำ (ร่ำง) บันทึกเสนอ 
ยศ.ทร. ขออนุมัติเปดิหลักสูตรกำรศึกษำ
และด ำเนินกำรเตรยีมควำมพร้อมในกำรจัด
พิธีกำร ด้ำนล ำดับพิธีกำร ค ำกล่ำวในพิธี 
สถำนท่ี กำรจัดเลี้ยง อุปกรณ์ นักศึกษำ/
นำยทหำรนักเรียนหลักสตูรต่ำง ๆ กำรเชิญ
ผู้บังคับบัญชำและผูร้่วมพิธี กำรบนัทึกภำพ
ในพิธี ฯลฯ 
2. ห้วงเวลำกำรขออนุมัตเิปิดหลักสูตร : 
    - ครั้งท่ี 1 ใน ต.ค. หลักสูตรทีเ่ปิด
กำรศึกษำ คือ หลักสตูร วทร. หลกัสูตร 
สธ.ทร. หลักสูตรนำยทหำรอำวุโส หลักสูตร
พรรคนำวิน และหลักสูตรทั่วไป 
   - ครั้งท่ี 2 ใน เม.ย. หลักสตูรที่เปิด
กำรศึกษำ คือ หลักสตูรพรรคกลิน และ/
หรือหลักสูตรเพิ่มวิชำ 

5 
(ใน ก.ย. 

และ 
มี.ค.) 

1. ระเบียบ ยศ.ทร. 
ว่ำด้วยกำรศึกษำส ำหรับ
นำยทหำรสญัญำบัตร 
พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิ  
2. ระเบียบ ยศ.ทร.  
ว่ำด้วยกำรกระท ำพิธี
เปิดและปิดหลักสตูร 
พ.ศ.2553 

ผอ.กองกำรปกครองของ 
สถำนศึกษำท่ีมีอำวุโส
สูงสุด ในกำรขอเปดิ
หลักสตูรครั้งนั้น 

กองกำรปกครองของสถำนศึกษำท่ีมีอำวุโสสูงสุด  
จัดท ำ (ร่ำง) บนัทึกเสนอ ยศ.ทร. ขออนุมัติเปิด 

หลักสตูรกำรศึกษำ และรำยละเอยีดในพิธีเปิดหลักสตูร 

ครั้งท่ี ๑  
ด ำเนินกำรใน ต.ค. 

ครั้งท่ี ๒  
ด ำเนินกำรใน เม.ย. 
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ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 

 
รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 

ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. วทร.ยศ.ทร. มี 1 หลักสูตร คือ  
   - หลักสูตรวิทยำลัยกำรทัพเรือ 
2. รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. มี 2 หลักสูตร คือ  
   - หลักสูตรเสนำธกิำรทหำรเรือ 
   - หลักสูตรนำยทหำรอำวุโส 
3. รร.ชต.ยศ.ทร. มี 4 หลักสูตร คือ  
   - หลักสูตรพรรคนำวิน 
   - หลักสูตรพรรคกลิน 
   - หลักสูตรทั่วไป 
   - หลักสูตรเพิ่มวิชำ  

ตลอด
หลักสตูร 
(1 ปี หรือ 
6 เดือน) 

1. ระเบียบ ยศ.ทร. 
ว่ำด้วยกำรศึกษำส ำหรับ
นำยทหำรสญัญำบัตร 
พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิ  
2. หลักสูตรกำรศึกษำ 
3. ประมวลกำรศึกษำ 
4. คู่มือกำรศึกษำ 

ฝวก.ยศ.ทร.  
ผอ.กองกำรศึกษำและ 
ผอ.กองกำรปกครองของ 
วทร.ยศ.ทร. รร.สธ.ทร.
ยศ.ทร. และ รร.ชต.
ยศ.ทร. 

สถำนศึกษำจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตร 

กำรเรียนกำรสอน 
ในห้องเรียน 
(ทุกหลักสูตร) 

กำรบรรยำยพิเศษ 
(ทุกหลักสูตร) 

กำรสัมมนำ/ 
อภิปรำย 

(ทุกหลักสูตร) 

กำรจัดท ำเอกสำร
รำยบุคคล 

(หลักสูตร วทร. 
หลักสูตร สธ.ทร. 
หลักสูตร อส.) 

กำรดูกิจกำร/ศึกษำ
ภูมิประเทศ 

(ทุกหลักสูตร) และ 
ต่ำงประเทศ (เฉพำะ 

วทร. สธ.ทร.  
และ อส.) 

กำรฝึกยุทธกีฬำ/ 
กำรฝึกวำงแผน 

กำรทัพและ 
อ ำนวยกำรยุทธ์ 
(หลักสูตร วทร.) 

กำรศึกษำค้นคว้ำ 
ตำมล ำพัง 

(ทุกหลักสูตร) 

กำรจัดกิจกรรม  
ว.สัมพันธ์/เสธ.ฯ 

สัมพันธ/์อส.สัมพันธ์  
(หลักสูตร วทร. 
หลักสูตร สธ.ทร. 
หลักสูตร อส.)                    

กำรฝึกร่วม วสท.ฯ 
และ รร.สธ.ฯ  

เหล่ำทัพ 
(หลักสูตร สธ.ทร.) 
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ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ตลอด
หลักสตูร 
(1 ปี หรือ 
6 เดือน) 

ระเบียบ ยศ.ทร. 
ว่ำด้วยกำรศึกษำส ำหรับ
นำยทหำรสญัญำบัตร 
พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิ 

ผอ.กองกำรศึกษำและ 
ผอ.กองกำรปกครองของ 
วทร.ยศ.ทร. รร.สธ.ทร.
ยศ.ทร. และ รร.ชต.
ยศ.ทร. 

  รวมระยะเวลำ (วันรำชกำร) 1 ปี หรือ 
6 เดือน 

  

 
Link คู่มือปฏิบัติงาน 
19-EDU-WM-CP2.1.2 กระบวนกำรจัดกำรอบรม 
 

B 
ประเมินผลควำมรู้ ประเมินคณุลักษณะ

ส่วนบุคคล และวิจำรณห์ลักสูตร 

http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/wm-pdf/19-wm-cp2.1.2.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/wm-pdf/19-wm-cp2.1.2.pdf

