
1 
 

    

ก 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) 
ชื่อกระบวนการ  SP2 กระบวนการตรวจสอบหลักสูตร ตัดสินผลการศึกษา และรับรองการศึกษา 

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

 

ชื่อกระบวนการย่อย  SP2.2 กระบวนการตัดสินผลการสอบความรู้ของสถานศึกษาในบังคับบัญชาและในก ากับของ ยศ.ทร. 
หน่วยรับผิดชอบ  แผนกวิเครำะห์และประเมินผล กองกำรศึกษำ ยศ.ทร.  

ขั้นที่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 
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 รับแบบเสนอผลกำรสอบควำมรู้ (แบบ ยศ.5) 
จำกสถำนศึกษำในบังคับบัญชำและใน
ก ำกับของ ยศ.ทร. ประกอบด้วย 
1. รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
2. รร.สสท.กวก.สสน.สสท.ทร. 
3. รร.นย.ศฝ.นย. 
4. รร.อล.กวก.อล.ทร. 
5. รร.พธ.พธ.ทร. 
6. รร.นวก.ศวก.พร. 
7. รร.ขส.กวก.ขส.ทร. 
8. รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 
9. รร.ชอร.กศษ.กพช.อร. 
10. วพร.ศวก.พร. 

5 ระเบียบ ยศ.ทร.ว่ำด้วยกำร
ด ำเนินกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำซึ่งจดักำรศึกษำ
เป็นภำคในส่วนกำรศึกษำที่ 2 
และ 4 พ.ศ.2551 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 
 

หน.วิเครำะห์และ
ประเมินผล กศษ.ยศ.ทร. 
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 1. ตรวจสอบควำมถูกต้องในแบบเสนอผล
กำรสอบควำมรู้ (แบบ ยศ.5)  
   - คะแนนเฉลี่ยสะสมภำคทฤษฎี 
   - คะแนนเฉลี่ยรวม  
   - กำรจัดเรียงล ำดับอำวุโส 
   - กำรจัดเกียรตินิยม เอก โท ตรี (กรณี 
ชั้นปีสุดท้ำย)  

9 1. ระเบียบ ทร.วำ่ด้วย
กำรศึกษำ พ.ศ.2530  
ข้อ 19.3 “กำรตดัสินผล
กำรศึกษำเพื่อเลือ่นชั้นหรือ
ส ำเร็จกำรศึกษำ  
อื่น ๆ ทีม่ีหลักสูตรกำรศึกษำ
มำกกวำ่ 1 ปี  

หน.วิเครำะห์และ
ประเมินผล กศษ.ยศ.ทร. 

A 
แบบเสนอผลกำรสอบควำมรู้ (แบบ ยศ.5) 

ไม่ถูกต้อง 

แผนกวิเครำะห์และ
ประเมินผลฯ 

ถูกต้อง 
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ขั้นที่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 

  2. หำกไม่ถูกต้องส่งกลับคืนให้สถำนศึกษำ
ปรับแก้ไข จนกว่ำจะถูกต้อง 

 ให้ประธำนกรรมกำรสอบ
ควำมรู้ฯ เสนอผลกำร
สอบไปยัง ยศ.ทร. และ 
จก.ยศ.ทร. เป็นผู้ตัดสิน
ผลชี้ขำด” 
ข้อ 13 เกณฑ์กำรตัดสิน
ให้นักเรียนได้เลื่อนชั้น
กำรศึกษำ...ฯลฯ 
ข้อ 14 นักเรียนผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำจบหลักสูตร...
ฯลฯ 
ข้อ 22 กำรเรียง ล ำดับที่
จำกกำรสอบควำมรู้...ฯลฯ 
ข้อ 24 นักเรียนจะต้อง
พ้นจำกฐำนะนักเรียน...
ฯลฯ 
2. ระเบียบ ยศ.ทร. 
ว่ำด้วยคะแนนประจ ำตัว
นักเรียนทหำร พ.ศ.2530 
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 จัดท ำบนัทึกเสนอขออนุมัติตัดสินผลกำรสอบ
ควำมรู้ นรจ. ประจ ำปีกำรศึกษำ จ ำนวน 10 
สถำนศึกษำ และแนบแบบเสนอผลกำรสอบ
ควำมรู้ (แบบ ยศ.5) ทั้ง 10  สถำนศึกษำ 
เพื่อให้ จก.ยศ.ทร. ลงนำมในแบบเสนอผลกำร
สอบควำมรู้ (แบบ ยศ.5) ทุกสถำนศึกษำ ๆ  
ละ 2 ชุด 

3  หน.วิเครำะห์และ
ประเมินผล กศษ.ยศ.ทร. 

จัดท ำบันทึกขออนุมัติตัดสินผล 
กำรสอบควำมรู้ พร้อมแนบแบบ ยศ.5 
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ขั้นที่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 
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 จก.ยศ.ทร. อนุมัติตัดสินผลกำรสอบควำมรู้ 
และลงนำมในแบบเสนอผลกำรสอบควำมรู้ 
(แบบ ยศ.5) ทุกสถำนศึกษำ ๆ ละ 2 ชุด 

3  หน.วิเครำะห์และ
ประเมินผล กศษ.ยศ.ทร. 
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  1  หน.วิเครำะห์และ
ประเมินผล กศษ.ยศ.ทร. 
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 1. ส ำเนำแบบเสนอผลกำรสอบควำมรู้ฯ  
ที่ จก.ยศ.ทร. อนุมัติตัดสินผล แจ้งให้
สถำนศึกษำทรำบและด ำเนินกำรต่อไป 
2. ส่งต้นฉบับแบบเสนอผลกำรสอบควำมรู ้
ที่ จก.ยศ.ทร. อนุมัติตัดสินผลเรียบร้อยแล้ว 
ให้แผนกระเบียนและสถิติฯ เพื่อจัดเก็บไว้เป็น
หลักฐำนในกำรออกหนังสือรับรองกำรศึกษำ
ต่อไป 

3  หน.วิเครำะห์และ
ประเมินผล กศษ.ยศ.ทร. 

  รวมระยะเวลำ (วันรำชกำร) 24   

Link คู่มือปฏิบัติงาน 
57-EDU-WM-SP2.2 กระบวนการตัดสินผลการสอบความรู้ของสถานศึกษา 
ในบังคับบัญชาและในก ากับของ ยศ.ทร. 
 

จก.ยศ.ทร. 

ไมอ่นุมัติ/ไม่ลงนำม 

อนุมัติ/ลงนำม 

บันทึกอนุมัติตัดสินผลกำรสอบควำมรู้ และ
แบบ ยศ.5 ที่ จก.ยศ.ทร.ลงนำมแล้ว 

B 
แจ้งผลกำรตัดสนิผลกำรสอบควำมรู้และ

แบบเสนอผลกำรสอบควำมรู้ (แบบ ยศ.5)
ชุดส ำเนำ ให้สถำนศึกษำ 

http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/wm-pdf/57-wm-sp2.2.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/wm-pdf/57-wm-sp2.2.pdf

