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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) 
ชื่อกระบวนการ  CP2 กระบวนการพัฒนาก าลังพลตามแนวทางรับราชการ 

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

 

ชื่อกระบวนการย่อย  CP2.2  กระบวนการพัฒนาก าลังพลตามแนวทางรับราชการระดับต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร 
  CP2.2.3 กระบวนการวัด ประเมินผล และตัดสินผลการอบรม   
หน่วยรับผิดชอบ  แผนกศึกษำ โรงเรียนพันจ่ำ ยศ.ทร.  

ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 
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 ตรวจสอบรำยละเอียดโครงสรำ้งในแต่ละ
หลักสตูร แผนกำรเปดิอบรม รำยช่ือ 
ครูและวิชำทีส่อน และระเบยีบที่เกี่ยวข้อง
กับกำรวัดและประเมินผล 
 
 

3 1. ระเบียบ ยศ.ทร.  
ว่ำด้วยกำรด ำเนิน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำซึ่งมิได้จัด
กำรศึกษำเป็นภำค                
พ.ศ.2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิ 

1. หน.ศึกษำ  
รร.พจ.ยศ.ทร. 
2. หน.ปกครอง  
รร.พจ.ยศ.ทร. 
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 1. แผนกศึกษำ รร.พจ.ยศ.ทร.วำงแผน 
กำรสอบควำมรู้ จัดท ำแบบประเมนิต่ำง ๆ 
ประสำนครูช่วยสอนเพื่อแจ้งแนวทำงกำร
วัดและประเมินผล ออกข้อสอบในหมวด
วิชำหลักของแต่ละหลักสตูร คนละ 50 ข้อ 
โดยจดัท ำเป็นข้อสอบปรนัย แบบ
เลือกตอบจ ำนวน 4 ตัวเลือก 
2. แผนกปกครอง รร.พจ.ยศ.ทร. ศึกษำ
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง จัดท ำและรวบรวม 
แบบประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคล  

3 1. ระเบียบ ยศ.ทร.  
ว่ำด้วยกำรด ำเนิน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำซึ่งมิได้จัด
กำรศึกษำเป็นภำค                
พ.ศ.2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 
2. ระเบียบ ยศ.ทร. 
ว่ำด้วยคะแนนควำม
ประพฤติและคะแนน
ควำมเหมำะสมในกำร 

1. หน.ศึกษำ  
รร.พจ.ยศ.ทร. 
2. หน.ปกครอง  
รร.พจ.ยศ.ทร. 

A 
โครงสร้ำงหลักสูตร/แผนกำรเปดิอบรม/
ค ำสั่งแต่งตั้งคร/ูระเบียบที่เกีย่วข้องกับ

กำรวัดและประเมินผล 
 

รวบรวมรำยละเอียดข้อมูล แนวทำงกำรวัดและ
ประเมินผลของแต่ละหลักสูตร   
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ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วนั) ข้อก าหนด 

 
 
 
 

   เป็นทหำรของโรงเรียน               
พันจ่ำ พ.ศ.2537 
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 จัดเตรียมรำยละเอียดรูปแบบกำรวัดและ
และประเมินผล พร้อมแบบประเมนิต่ำง ๆ 
ให้ครูช่วยสอนทรำบ 
 

3 
 

 หน.ศึกษำ  
รร.พจ.ยศ.ทร. 
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 กรณีที่ 1 ครูออกข้อสอบคนละ 50 ข้อ 
ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. คัดเลือกข้อสอบแต่ละ
วิชำให้เหลือ จ ำนวน 50 ข้อเลือก แผนก
ศึกษำ รร.พจ.ยศ.ทร. จัด จนท.พมิพ์และ
จัดท ำส ำเนำข้อสอบ เก็บรักษำ ด ำเนินกำร
ทดสอบ และครูตรวจข้อสอบ และให้
คะแนน  
กรณีที่ 2 ครู/รร.พจ.ยศ.ทร. ร่วมกนั
ก ำหนดโจทย/์บ่งกำรสัมมนำ/อภปิรำย 
กรณีที่ 3 แผนกปกครองประเมิน
คุณลักษณะส่วนบุคคล และให้คะแนน
ประจ ำตัว โดยครูปกครองให้คะแนนควำม
ประพฤตผิู้เข้ำรับกำรอบรม นำยละไมเ่กิน 
100 คะแนน โดยผู้ที่ไม่เคยกระท ำ
ควำมผิดตำมระเบยีบ ข้อบังคับท่ีทำง
รำชกำรก ำหนด จะได้รับคะแนนควำม
ประพฤติ จ ำนวน 100 คะแนน และให้
คะแนนควำมเหมำะสมในกำรเป็นทหำร 
 

17 
 

1. ระเบียบ ยศ.ทร.  
ว่ำด้วยกำรด ำเนิน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำซึ่งมิได้จัด
กำรศึกษำเป็นภำค                
พ.ศ.2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิ 
2. ระเบียบ ยศ.ทร. 
ว่ำด้วยคะแนนควำม
ประพฤติและคะแนน
ควำมเหมำะสมในกำร
เป็นทหำรของโรงเรียน               
พันจ่ำ พ.ศ.2537 

1. หน.ศึกษำ  
รร.พจ.ยศ.ทร. 
2. หน.ปกครอง  
รร.พจ.ยศ.ทร. 

จัดประชุม/แจ้งรำยละเอียดแนวทำงกำรวัดและ
ประเมินผลให้ครูช่วยสอนทรำบ 

กรณีที ่1  
จำกกำร
ทดสอบ
ควำมรู ้

กรณีที่ 2 
จำกกำร
สัมมนำ/
อภิปรำย 

กรณีที่ 3  
จำกกำร
ประเมิน

คุณลักษณะ
ส่วนบุคคล 

วัดและประเมินผลตำมที่หลักสูตรก ำหนด 
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ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 

  ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม นำยละไม่เกนิ 50 
คะแนน และผู้เข้ำรับกำรอบรมใหค้ะแนน
ควำมเหมำะสมในกำรเป็นทหำรดว้ย
กันเองนำยละ ไม่เกิน 50 คะแนน แล้วน ำ
คะแนนท้ังสองส่วนมำรวมกัน ใช้ระบบ
สำรสนเทศของ รร.พจ.ยศ.ทร. และครู
ปกครองรวบรวมเวลำเรียนผู้เข้ำรบักำร
อบรมแตล่ะนำย โดยหักวันท่ีไม่ไดเ้ข้ำรับ
กำรอบรม เช่น ลำป่วย ลำกิจ                     
และลำช่ัวกำล 
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 1. รวบรวมคะแนนจำกกำรวัดผลจำก 
ทุกกรณี มำวิเครำะห์และประมวลผล พร้อม
กับจัดท ำในกรอกคะแนน แบบ ยศ.6 โดย
บันทึกคะแนนภำควิชำกำร คะแนนควำม
เหมำะสมในกำรเป็นทหำร คะแนนควำม
ประพฤติ และเวลำเรียนของผู้เข้ำรับกำร
อบรมลงในโปรแกรมตัดเกรด 
2. จัดท ำบันทึกสรุปผลกำรอบรม เสนอ 
ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เพื่อพิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบผลกำรอบรม 

3 
 

ระเบียบ ยศ.ทร.  
ว่ำด้วยกำรด ำเนิน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำซึ่งมิได้จัด
กำรศึกษำเป็นภำค                
พ.ศ.2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิ 

หน.ศึกษำ  
รร.พจ.ยศ.ทร. 
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 ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. พิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบผลกำรอบรม 

   

ประมวลผลกำรประเมินจำกทุกกรณี   
และจัดท ำใบกรอกคะแนน แบบ ยศ.6 และ

บันทึกรำยงำนสรปุผลกำรอบรม เสนอ 
ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. 
ในแต่ละหลักสตูร 

ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 
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ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 
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 เสนอแบบ ยศ.6 ถึง ยศ.ทร. (ผ่ำน กศษ.
ยศ.ทร.) 

3 
 

 หน.ศึกษำ  
รร.พจ.ยศ.ทร. 

8  กศษ.ยศ.ทร. ตรวจสอบควำมถูกตอ้ง 
สมบูรณ์ของใบกรอกคระแนน แบบ ยศ.6 
ให้เป็นไปตำมที่ระเบียบก ำหนด 

3 
 

ระเบียบ ยศ.ทร.  
ว่ำด้วยกำรด ำเนิน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำซึ่งมิได้จัด
กำรศึกษำเป็นภำค                
พ.ศ.2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิ 

หน.วิเครำะห์และ
ประเมินผล กศษ.ยศ.ทร. 
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  1  หน.วิเครำะห์และ
ประเมินผล กศษ.ยศ.ทร. 
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 จก.ยศ.ทร.ตดัสินผลกำรอบรม และ 
ลงนำมในใบกรอกคะแนน แบบ ยศ.6 

3 
 

 หน.วิเครำะห์และ
ประเมินผล กศษ.ยศ.ทร. 

ไม่ถูกต้อง 

กศษ.ยศ.ทร. 

ถูกต้อง 

 แบบ ยศ.6 ที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำก  
ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. 

 แบบ ยศ.6 ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง 

จก.ยศ.ทร. 

อนุมัต ิ

ไม่อนุมัต ิ
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ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 
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 3 
 

ระเบียบ ยศ.ทร.  
ว่ำด้วยกำรด ำเนิน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำซึ่งมิได้จัด
กำรศึกษำเป็นภำค                
พ.ศ.2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิ 
 

หน.ศึกษำ  
รร.พจ.ยศ.ทร. 

  รวมระยะเวลำ (วันรำชกำร) 42   
 

Link คู่มือปฏิบัติงาน 
24-EDU-WM-CP2.2.3 กระบวนการวัด ประเมินผล และตัดสินผลการอบรม 
 

รำยงำนผลกำรตัดสินกำรอบรม 
B 

http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/wm-pdf/24-wm-cp2.2.3.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/wm-pdf/24-wm-cp2.2.3.pdf

