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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) 
ชื่อกระบวนการ  SP1 กระบวนการด้านการประกันคณุภาพการศึกษา 

หน่วยรับผิดชอบ  กปภ.ยศ.ทร. 
ข้อก ำหนดและตัวชี้วัด  need / ข้อกฎหมำย / ประสิทธิภำพ / ควำมคุ้มคำ่ 

 

ชื่อกระบวนการย่อย  SP1.1 กระบวนการจัดท าคู่มอืประกันคุณภาพการศึกษาส าหรบัสถานศึกษา 
หน่วยรับผิดชอบ  แผนกควบคุม กองประกันคุณภำพกำรศึกษำ ยศ.ทร. 

  

ขั้นที่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 

1 
 
 
 
 
 
 
 

 1. ตรวจสอบงบประมำณในโครงกำรศึกษำ
อบรม ประชุม สัมมนำของหน่วยต่ำง ๆ  
ใน ทร. 
2. ศึกษำรำยละเอียดในคู่มือประกันคุณภำพ
กำรศึกษำของกองทัพ/กรอบกำรประเมิน
ของ สมศ. 

10 1. พ.ร.บ.กำรศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ.2542 (แก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2545) 
2. คู่มือประกันคุณภำพ
กำรศึกษำของกองทัพ 
3. กรอบกำรประเมินของ 
สมศ. 

หน.ควบคุม  
กปภ.ยศ.ทร. 

2 
 
 
 
 

 1. ก ำหนดห้วงเวลำวันสัมมนำ/วันประชุม 
2. จัดหำสถำนที่สัมมนำ  
3. ก ำหนดจ ำนวนผู้สัมมนำ 
4. ก ำหนดวิทยำกร 
5. ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 
6 จัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรสัมมนำ 
7. ออกข่ำวแจ้งให้สถำนศึกษำส่งรำยชื่อ 
ต ำแหน่ง สังกัด หมำยเลขโทรศัพท์ ของ
ผู้เข้ำร่วมสัมมนำ 
 

15 1. ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
ตำมมำตรกำรประหยัด
งบประมำณของ ทร. 
2.  มีผู้สัมมนำครบทั้ง  
ทุกสถำนศึกษำและหน่วย
สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ
ที่เกี่ยวข้อง 

1. หน.ควบคุม  
กปภ.ยศ.ทร. 
2. รอง ผอ.กปภ.
ยศ.ทร. 

A 

โครงกำรศึกษำอบรม ประชุม สัมมนำของ 
หน่วยต่ำง ๆ ใน ทร./คู่มือประกันคุณภำพ
กำรศึกษำของกองทัพ/กรอบกำรประเมิน 

ของ สมศ. 

ก 

ครั้งที่ 1  
ส ำหรับสถำนศึกษำ

ระดับต่ ำกว่ำปริญญำ 

ครั้งที่ 2  
ส ำหรับสถำนศึกษำใน
ส่วนกำรศึกษำที่หนึ่ง 

วำงแผนในกำรจัดสัมมนำจัดท ำคู่มือฯ 



2 

 ขั้นที่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 

3 
 
 
 
 
 
 
 

 

 1. จัดท ำบันทึกขออนุมัติสัมมนำจัดท ำคู่มือ
ประกันคุณภำพกำรศึกษำส ำหรับ
สถำนศึกษำ ประกอบด้วย 
   - ก ำหนดกำรสมัมนำและวันประชุม
พิจำรณำ (รำ่ง) คู่มือฯ 
   - รำยชื่อคณะท ำงำนจัดท ำคู่มือฯ 
   - รำยชื่อผู้เข้ำสมัมนำจัดท ำคู่มือฯ 
   - รำยชื่อวิทยำกร 
   - รำยละเอียดงบประมำณค่ำใช้จำ่ย 
2. จัดท ำ (รำ่ง) ค ำสั่งให้ชำ้รำชกำรไปปฏิบัติ
รำชกำร (ไปสัมมนำ) 

10 งบประมำณไม่เกินวงเงิน 
ที่ได้รับจัดสรร 

หน.ควบคุม  
กปภ.ยศ.ทร. 

4 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

เสนอขออนุมัติสัมมนำจัดท ำคู่มือฯ และ
ค ำสั่งให้ข้ำรำชกำรไปสัมมนำจัดท ำคู่มือฯ 
ตำมล ำดับชั้น (ผ่ำน กศษ.ยศ.ทร. และ  
กบ.ยศ.ทร.) ให้ จก.ยศ.ทร. พิจำรณำอนุมัติ 

15  หน.ควบคุม  
กปภ.ยศ.ทร. 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. ออกข่ำวแจ้งให้ผู้เข้ำสัมมนำทรำบ
รำยละเอียดกำรปฏิบัติ 
2. ส ำเนำแจกจ่ำยหน่วยเกี่ยวข้อง 

3 
 

 หน.ควบคุม  
กปภ.ยศ.ทร. 

 จัดท ำบันทึกขออนุมัติสัมมนำจัดท ำคู่มือประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ และ (ร่ำง) ค ำสัง่ 

ให้ข้ำรำชกำรไปปฏิบัติรำชกำร 

ก 

ไมอ่นุมัติ 

จก.ยศ.ทร. 

อนุมัติ 

 บันทึกอนุมัติสัมมนำจัดท ำคู่มือประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ และค ำสั่งให้ข้ำรำชกำรไปปฏิบัติรำชกำร 

ข 



3 

ค 

 

ขั้นที่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 

6 
 
 
 
 
 
 

 1. เบิกยืมเงิน ท ำใบเบิกยืมเงิน แนบ
หลักฐำนกำรอนุมัติจัดสัมมนำฯ ติดตำม
กำรอนุมัติเบิกยืมเงิน และ รับเงินจำก กง.
ยศ.ทร. 
2. ขอรับกำรสนับสนุนยำนพำหนะและ
น้ ำมันเชื้อเพลิง  
 

7 1. ใช้แบบฟอร์มที่ กง.ทร. 
ก ำหนด (แบบ กง.3) 
2. ด ำเนินกำรทันทีที่ได้รับ
อนุมัติจัดสัมมนำ 

หน.ควบคุม  
กปภ.ยศ.ทร. 

7 
 
 

 ก ำหนดและแบ่งหน้ำที่คณะท ำงำนฯ  
ในแต่ละด้ำน ประกอบด้วย 
-  ด้ำนวิชำกำร/เอกสำร 
-  ด้ำนประชำสัมพันธ์/ลงทะเบียน 
-  ด้ำนกำรเงิน/จัดเลี้ยง 
-  ด้ำนสถำนที่ 
-  ด้ำนกำรเดินทำง 

1  
 
 
 
 
 
 

หน.ควบคุม  
กปภ.ยศ.ทร. 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. ด้ำนวิชำกำร จัดท ำ (ร่ำง) คู่มือฯ เตรียม
เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรสัมมนำ ก ำหนด
หัวข้อและแบ่งกลุ่มสัมมนำ ประสำน
วิทยำกร จัดท ำแบบประเมินโครงกำร/
วิทยำกร ส ำเนำเอกสำรส ำหรับแจกผู้เข้ำ
สัมมนำ 
2. ด้ำนประชำสัมพันธ์/ลงทะเบียน 
จัดเตรียมใบลงทะเบียน จัดท ำโอวำทและ
ค ำกล่ำวรำยงำน ประสำนประธำนในพิธี
เปิด-ปิดสัมมนำ เตรียมของใช้ส ำนักงำน 
 

15  1. คณะท ำงำนจัดท ำ 
คู่มือฯ 
2. หน.ควบคุม  
กปภ.ยศ.ทร. 

ข 

เตรียมงำนด้ำนธุรกำรทั่วไป  

จัดประชุมคณะท ำงำนจัดท ำคู่มือฯ 
 

คณะท ำงำนฯ แต่ละด้ำนด ำเนินกำรตำมหน้ำที่ 
ทีต่นรับผิดชอบ 



4 

ค 

ง 

 
ขั้นที่ ผังกระบวนการ 

 
รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผูร้ับ 

ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 
  3. ด้ำนกำรเงิน/จัดเลี้ยง เบิก/ผลักใช้เงิน

ยืม เตรียมหลักฐำนด้ำนกำรเงิน   
4. ด้ำนสถำนที่ ติดต่อสถำนที่ จัดที่พัก กำร
จัดเลี้ยง เตรียมควำมพร้อมของ
ห้องสัมมนำ 
5. ด้ำนกำรเดินทำง ติดต่อยำนพำหนะ 
น้ ำมันเชื้อเพลิง พลขับ ประสำนนัดหมำยผู้
สัมมนำที่เดินทำงมำกับคณะ จัดท ำป้ำยชื่อ
ติดกระเป๋ำ ศึกษำเส้นทำงกำรเดินทำง 

   

9 
 
 
 

7. 1. ตรวจสอบรำยชื่อผู้เดินทำง 
2. แจกป้ำยชื่อติดกระเป๋ำเดินทำง 
3. ประชำสัมพันธ์/แนะน ำกำรปฏิบัติตน 
4. ประสำนนัดหมำยเจ้ำของสถำนที่ 
5. ประสำนประธำนในพิธีเปิดกำรสัมมนำ 
6. บรรยำยและแบ่งกลุ่มสัมมนำ 
7. แถลงผลกำรสัมมนำและสรุปผลกำรสัมมนำ 
8. ประเมินโครงกำร 
9. พิธีปิดกำรสัมมนำ 

3  1. คณะท ำงำนจดัท ำ 
คู่มือฯ 
2. หน.ควบคุม  
กปภ.ยศ.ทร. 

10 
 

 รวบรวมหลักฐำนกำรจ่ำยเงินที่ใช้
ประกอบกำรผลักใช้ ประกอบด้วย ค่ำที่พัก 
ค่ำจัดเลี้ยง ค่ำบริกำรสถำนที่ ค่ำตอบแทน
วิทยำกร คชจ.ในพิธีเปิดกำรสัมมนำ ค ำสั่ง
ไปปฏิบัติรำชกำร และบันทึกอนุมัติผลักใช้
เงินยืม 

7 1. ใช้แบบฟอร์มที่ กง.ทร. 
ก ำหนด (ใบส ำคัญรับเงิน
ส ำหรับวิทยำกรแบบ 8708 
ใบรับรองแทนใบเสร็จ 
รับเงินและใบเสร็จรับเงินที่
มีใบก ำกับภำษี) 
2. ด ำเนินกำรให้เรียบร้อย

หน.ควบคุม  
กปภ.ยศ.ทร. 

ด ำเนินกำรสัมมนำตำมแผน 

อนุมัติเบิกเงินและผลักใช้เงินยืม 



5 

ง 

จ 

ภำยใน 7 วันงำน 
ขั้นที่ ผังกระบวนการ 

 
รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 

ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 
11 
 
 
 
 
 
 
 

 วิเครำะห์ผลส่งให้แผนกควบคุม  
1. ผลประเมินควำมพึงพอใจและ 
ไม่พึงพอใจที่มีต่อกำรจัดสัมมนำ 
2. ผลประเมินควำมพึงพอใจและ 
ไมพ่ึงพอใจที่มีต่อวิทยำกร 

3  หน.สถิติและวิเครำะห์ 
ข้อมูล กปภ.ยศ.ทร. 

12 
 
 
 

 1. รวบรวมผลสัมมนำของทุกกลุ่ม และ
จัดท ำ (ร่ำง) คู่มือฯ 
2. ตรวจสอบควำมถูกต้องของ (ร่ำง) คู่มือฯ 
3. น ำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ กปภ.ยศ.ทร. 
4. แจ้งให้ผู้เข้ำสัมมนำทรำบและดำวน์โหลด
ข้อมูล เพื่อใช้ประกอบกำรประชุม 

20 ด ำเนินกำรทันทีหลังเสร็จ
สิ้นกำรสัมมนำ 

1. คณะท ำงำนจดัท ำ 
คู่มือฯ 
2. หน.ควบคุม  
กปภ.ยศ.ทร. 

13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. เบิกยืมเงินจำก กง.ยศ.ทร. 
2. เตรียม power point ประกอบกำร
ประชุม  
3. ประสำน จนท.เครื่องช่วยกำรศึกษำ 
4. ประสำนจัดเลี้ยง 
5. ผู้แทนสถำนศึกษำ/หน่วย และผู้เข้ำ
สัมมนำจัดท ำคู่มือฯ พิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบ (ร่ำง) คู่มือฯ 
6. ปรับแก้ไข (ร่ำง) คู่มือฯ ให้เป็นไปตำม
มติที่ประชุม 
7. ผลักใช้เงินยืม 

1  1. คณะท ำงำนจดัท ำ 
คู่มือฯ 
2. หน.ควบคุม  
กปภ.ยศ.ทร. 

วิเครำะห์และสรุปผลกำรประเมินโครงกำร 
และประเมินวิทยำกร 

รวบรวมผลสัมมนำและจัดท ำ (ร่ำง) คู่มือฯ 

ประชุมพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ  
(ร่ำง) คู่มือฯ 



6 

จ 

ฉ 

 
ขั้นที่ ผังกระบวนการ 

 
รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 

ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 
14 
 
 
 
 
 
 
 

 1. ปรับแก้ไข (ร่ำง) คู่มือ ตำมติที่ประชุม 
และจัดท ำ (ร่ำง) คู่มือประกันคุณภำพกำร 
ศึกษำ ส ำหรับสถำนศึกษำ (ฉบับสมบูรณ์) 
2. จัดท ำบันทึกรำยงำนสรุปผลกำรสัมมนำ
และผลกำรประชุม   
3. สรุปผลกำรวิเครำะห์ประเมินโครงกำรและ
ประเมินวิทยำกร 

15 ด ำเนินกำรทันทีหลังจำก
สิ้นสุดกำรประชุม 

 

15 
 
 
 
 

 
 
 
  

เสนอขออนุมัติรำยงำนสรุปผลกำรสัมมนำ
และคู่มือประกันคุณภำพกำรศึกษำ ส ำหรับ
สถำนศึกษำ ตำมล ำดับชั้น (ผ่ำน กศษ.
ยศ.ทร.) ให้ จก.ยศ.ทร. พิจำรณำอนุมัต ิ 
และลงนำมในค ำน ำของคู่มือฯ  

10  หน.ควบคุม  
กปภ.ยศ.ทร. 

16 
 
 

 ส ำเนำแจกจ่ำยหน่วยเกี่ยวข้อง 3  หน.ควบคุม  
กปภ.ยศ.ทร. 

17 
 
 
 
 
 
 
 

 1. ส่งต้นฉบับคู่มือฯ ให้หมวดผลิตต ำรำ 
แผนกผลิตและสือ่ผสม กบศ.ยศ.ทร. 
ส ำเนำและจัดท ำรูปเล่ม ส ำหรับแจกจ่ำย
สถำนศึกษำ ผู้ประเมิน จนท. และส ำรองไว้
ใช้ให้เพียงพอในช่วง 5 ปี ก่อนกำรเปลี่ยน
วงรอบกำรประเมิน 
2. บันทึกข้อมูลเล่มคู่มือฯ ลงใน CD ในรูป
ของ word  excel และ pdf 

10 ด ำเนินกำรทันทีหลังจำก
อนุมัติคู่มือฯ 

หน.ควบคุม  
กปภ.ยศ.ทร. 

บันทึกอนุมัตริำยงำนสรุปผลกำรสมัมนำและคู่มือฯ  
 
 

จก.ยศ.ทร. 

อนุมัติ 

จัดท ำบันทึกขออนุมัติรำยงำนสรุปผลกำรสัมมนำ
และ และ (ร่ำง) คู่มือฯ ฉบับสมบูรณ์ 

จัดท ำส ำเนำรูปเล่มคู่มือฯ และบันทึกข้อมูล 
ลงใน CD 

ไมอ่นุมัติ 
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ฉ 

 
ขั้นที่ ผังกระบวนการ 

 
รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 

ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 
18 
 
 
 
 
 
 
 

 1. แจกจ่ำยเล่มคู่มือฯ และแผ่น CD บันทึก
ข้อมูลให้สถำนศึกษำ/หน่วย และทุกแผนก
ใน กปภ.ยศ.ทร. 
2. เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ กปภ.ยศ.ทร. 
ทั้งในระบบอินเตอร์เน็ตและอินทรำเน็ต 
ทร. 

10  หน.ควบคุม  
กปภ.ยศ.ทร. 

  รวมระยะเวลำ (วันรำชกำร) 158 -   
 

หมำยเหตุ ด ำเนินกำรสัมมนำจัดท ำคู่มือฯ จ ำนวน 2 ครั้ง ในทุกวงรอบ 5 ปี โดยแยกตำมประเภทของสถำนศึกษำ 
 1. ครั้งที่ 1 จัดท ำคู่มือประกันคุณภำพกำรศกึษำ ส ำหรับสถำนศึกษำระดับต่ ำกว่ำปริญญำ จ ำนวน 9 สถำนศึกษำ คอื  รร.สสท.กวก.สสน.สสท.ทร. รร.นย.ศฝ.นย. 
รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. รร.อล.กวก.อล.ทร. รร.พธ.พธ.ทร. รร.ชอร.กศษ.กพช.อร. รร.นวก.ศวก.พร. รร.ขส.กวก.ขส.ทร. และ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
 2. ครั้งที่ 2 จัดท ำคู่มือประกันคุณภำพกำรศกึษำ ส ำหรับสถำนศึกษำในส่วนกำรศึกษำที่หนึ่งและหนว่ยสนับสนุนกำรศึกษำ ประกอบด้วย 
  2.1  สถำนศึกษำในส่วนกำรศึกษำที่หนึ่ง มี 3 สถำนศึกษำ คือ วทร.ยศ.ทร.  รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. และ รร.ชต.ยศ.ทร. 
  2.2 หน่วยสนับสนนุกำรจัดกำรศึกษำ มี 5 หน่วย คือ ฝวก.ยศ.ทร. กบศ.ยศ.ทร. กอง สน.ยศ.ทร. กหส.ยศ.ทร. และ ศยร.ยศ.ทร. 
 
Link คู่มือปฏิบัติงาน 
54-EDU-WM-SP1.1 กระบวนการจดัท าคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับสถานศึกษา 
 
 

B แจกจ่ำยเล่มคู่มือฯ และ CD บันทึกข้อมูลให้
สถำนศึกษำและหน่วยเกี่ยวข้อง 

 

http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/wm-pdf/54-wm-sp1.1.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/wm-pdf/54-wm-sp1.1.pdf

