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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) 
ชื่อกระบวนการ   CP2 กระบวนการพัฒนาก าลังพลตามแนวทางรับราชการ 

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

 

ชื่อกระบวนการย่อย  CP2.1 กระบวนกำรพัฒนำก ำลังพลตำมแนวทำงรับรำชกำรระดับนำยทหำรสัญญำบัตร  
  CP2.1.3 กระบวนการวัด ประเมินผล และตัดสินผลการอบรม 

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 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตรวจสอบหลักสูตรกำรศึกษำและระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้องกับกำรวัดและประเมินผล 
ของสถำนศึกษำท่ีจัดอบรมหลักสตูรเพิ่มพูน
ควำมรู้ระดับนำยทหำรสัญญำบัตร  
มี 3 สถำนศึกษำ รวม 7 หลักสูตร ดังนี ้
1. วทร.ยศ.ทร. มี 1 หลักสูตร คือ  
   - หลักสูตรวิทยำลัยกำรทัพเรือ (1 ปี) 
2. รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. มี ๒ หลักสูตร คือ  
   - หลักสูตรเสนำธิกำรทหำรเรือ (1 ปี) 
   - หลักสูตรนำยทหำรอำวุโส (6 เดือน) 
3. รร.ชต.ยศ.ทร. มี 4 หลักสูตร คือ  
   - หลักสูตรพรรคนำวิน (6 เดือน) 
   - หลักสูตรพรรคกลิน (6 เดือน) 
   - หลักสูตรทั่วไป (6 เดือน) 
   - หลักสูตรเพิ่มวิชำ (6 เดือน)  

 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 หลักสตูรกำรศึกษำ/ระเบยีบที่เกี่ยวข้อง
กับกำรวัดและประเมินผล 
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ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 

 
รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 

ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 
2 
 
 
 
 
 
 
 

 1. กองศึกษำของสถำนศึกษำ ศึกษำระเบียบ  
ที่เกี่ยวข้อง จัดท ำและรวบรวมแบบประเมิน
ต่ำง ๆ ประสำนอำจำรย์ และ ฝวก.ยศ.ทร. 
เพื่อก ำหนดแนวทำงกำรวัดและประเมินผล 
2. กองกำรปกครองของสถำนศึกษำ ศึกษำ
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง จัดท ำและรวบรวม 
แบบประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคล  

10 
(ใน ก.ย. 

และ มี.ค.) 

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

ผอ.กองกำรศึกษำและ
ผอ.กองกำรปกครองของ 
วทร.ยศ.ทร. รร.สธ.ทร.
ยศ.ทร. และ รร.ชต.
ยศ.ทร. 
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 จัดเตรียมรำยละเอียดรูปแบบกำรวัดและและ
ประเมินผล พร้อมแบบประเมินต่ำง ๆ แจ้งให้
อำจำรย์ทรำบ 

1 
(ใน ต.ค. และ  

เม.ย.) 

 ผอ.กองกำรศึกษำและ
ผอ.กองกำรปกครองของ 
วทร.ยศ.ทร. รร.สธ.ทร.
ยศ.ทร. และ รร.ชต.
ยศ.ทร. 
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 กรณีที่ 1 อำจำรย์ออกข้อสอบ เลอืกข้อสอบ 
จัดพิมพ ์และจดัท ำส ำเนำข้อสอบ ด ำเนินกำร
ทดสอบ ตรวจข้อสอบ และให้คะแนน (ทุก
หลักสตูร ยกเว้นหลักสูตร วทร. และ อส.) 
กรณีที่ 2 อำจำรย/์ฝวก.ฯ/สถำนศกึษำ 
ร่วมกันก ำหนดโจทย์/บ่งกำรสมัมนำ/อภิปรำย 
และใหค้ะแนน (ทุกหลักสูตร) 
กรณีที่ 3 อำจำรย์ประเมินจำกกำรจัดท ำ
เอกสำรส่วนบุคคล และให้คะแนน (หลักสูตร 
วทร. หลักสตูร สธ.ทร. และ หลักสูตร อส.) 
กรณีที่ 4 กองกำรปกครองของสถำนศึกษำ
ประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคล และให้
คะแนนประจ ำตัว จำกกำรสังเกตพฤติกรรม

ตลอด
หลักสตูร 

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

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

รวบรวมรำยละเอียดข้อมูล แนวทำงกำรวัดและ
ประเมินผลของแต่ละหลักสูตร   

จัดประชุม/แจ้งรำยละเอียดกำรวดัและ
ประเมินผลให้อำจำรย์ทรำบ 

กรณีที่ ๑  
จำกกำร
ทดสอบ
ควำมรู้ 

กรณีที่ ๓  
จำกกำรเขียน
เอกสำรส่วน

บุคคล 

กรณีที่ ๒ 
จำกกำร
สัมมนำ/
อภิปรำย/ 

กำรฝึกปฏิบัต ิ

กรณีที่ ๔  
จำกกำร
ประเมิน

คุณลักษณะ
ส่วนบุคคล 

วัดและประเมินผลตำมที่หลักสูตรก ำหนด 
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กรรมของผูร้ับกำรอบรม (ทุกหลักสูตร) 
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ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 
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 กองกำรศึกษำของสถำนศึกษำ รวบรวม
คะแนนจำกกำรวดัผลจำกทุกกรณ ีมำ
วิเครำะห์และประมวลผล พร้อมกบัจัดท ำ 
บันทึกสรุปผลกำรศึกษำ เสนอคณะกรรมกำร
สภำกำรศึกษำ ยศ.ทร. เพื่อพิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบผลกำรอบรม 

20 
(ใน มี.ค. 
และ ก.ย.) 

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. 
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ประชุมคณะกรรมกำรสภำกำรศึกษำ ยศ.ทร. 
เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบผลกำรอบรม
ของทุกหลักสูตร 

1 
(ใน มี.ค. 
และ ก.ย.) 

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

สภำกำรศึกษำ ยศ.ทร. 
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รำยงำนสรุปผลกำรอบรมของทุกหลักสตูร 
พร้อมรำยช่ือผู้ทีส่ ำเร็จกำรอบรม 

1  ผอ.กองกำรศึกษำของ 
วทร.ยศ.ทร. รร.สธ.ทร.
ยศ.ทร. และ รร.ชต.
ยศ.ทร. 

ประมวลผลกำรประเมินจำกทุกกรณี   
และจัดท ำ (รำ่ง) บันทึกรำยงำนสรุปผล
กำรศึกษำ เสนอสภำกำรศึกษำ ยศ.ทร. 

ในแต่ละหลักสตูร 
ไม่เห็นชอบ 

สภำกำรศึกษำ ยศ.ทร. 

เห็นชอบ 

รำยงำนสรุปผลกำรอบรมของทุกหลักสตูร 
ที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกสภำกำรศึกษำ ยศ.ทร. 
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ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 

 
รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 

ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 
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 สภำกำรศึกษำ ยศ.ทร. เสนอรำยงำนสรุปผล
กำรศึกษำของทุกหลักสตูร ให้ ทร. (ผ่ำน 
กพ.ทร.) พิจำรณำตัดสินผลกำรศกึษำของทุก
หลักสตูร และอนุมัติให้นักศึกษำ/นทน.ส ำเรจ็
กำรศึกษำ โดย ผบ.ทร. มอบอ ำนำจให ้ 
ผช.ผบ.ทร. เป็นผู้อนุมตั ิ

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

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

ผอ.กองกำรศึกษำของ 
วทร.ยศ.ทร. รร.สธ.ทร.
ยศ.ทร. และ รร.ชต.
ยศ.ทร. 

  รวมระยะเวลำ (วันรำชกำร) 46   
 

Link คู่มือปฏิบัติงาน 
20-EDU-WM-CP2.1.3 กระบวนการวัด ประเมินผล และตัดสินผลการอบรม 
 

ผช.ผบ.ทร. 

ไม่อนุมัต ิ

อนุมัต ิ

ผลกำรตัดสินผลกำร 
อบรมของทุกหลักสตูร B 

http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/wm-pdf/20-wm-cp2.1.3.pdf

