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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) 
ชื่อกระบวนการ  SP3 กระบวนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

หน่วยรับผิดชอบ  สน.รนภ.บก.ยศ.ทร. และ ศยร.ยศ.ทร. 
ข้อก ำหนดและตัวชี้วัด  need /ข้อกฎหมำย / ประสิทธิภำพ / ควำมคุ้มคำ่ 

 

ชื่อกระบวนการย่อย  SP3.1 กระบวนการจัดแสดงปาฐกถา 
หน่วยรับผดิชอบ  แผนกส่งเสริมควำมรู้ ส ำนักงำนรำชนำวิกสภำ กองบัญชำกำร ยศ.ทร.  
 

ขั้นที่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 
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ตรวจสอบสถำนกำรณ์/นโยบำย/
ข้อเสนอแนะจำกผู้ทรงคุณวุฒิ  

1  หน.ส่งเสริมควำมรู้  
สน.รนภ.บก.ยศ.ทร. 
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 จัดท ำ (ร่ำง) ค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนจัดงำน
ปำฐกถำ เพื่อก ำหนดผู้รับผิดชอบจัดงำนใน
ด้ำนต่ำง ๆ โดย ผอ.สน.รนภ.บก.ยศ.ทร. 
พิจำรณำอนุมัติ ซึ่งคณะท ำงำนฯ 
ประกอบด้วย 
- ฝ่ำยอ ำนวยกำรทั่วไป            
- ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ ต้อนรับ บัตรเชิญ และ
ประสำนงำน  
- ฝ่ำยสถำนที่ กำรรักษำควำมปลอดภัยและ
กำรจรำจร  
- ฝ่ำยถ่ำยทอดสัญญำณวงจรปิด เครื่องเสียง 
และคอมพิวเตอร์  
- ฝ่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม  
- ฝ่ำยกำรเงิน 

1 ระเบียบ ทร.ว่ำด้วย 
รำชนำวิกสภำ พ.ศ.
2553 

หน.ส่งเสริมควำมรู้  
สน.รนภ.บก.ยศ.ทร. 

A 
สถำนกำรณ์/นโยบำย/ข้อเสนอแนะจำก

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

จัดท ำ (ร่ำง) ค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำน 
จัดงำนปำฐกถำ 

 

ก 
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ขั้นที่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 
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 ผอ.สน.รนภ.บก.ยศ.ทร. พิจำรณำอนุมัติ 1  หน.ส่งเสริมควำมรู้  
สน.รนภ.บก.ยศ.ทร. 
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 ส ำเนำแจกจ่ำยให้ผู้เกี่ยวข้อง 1  หน.ส่งเสริมควำมรู้  
สน.รนภ.บก.ยศ.ทร. 
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 1. จัดท ำแบบสอบถำมไปยังหน่วยศึกษำ 
ยศ.ทร. เพื่อส ำรวจควำมคิดเห็นในกำร
ก ำหนดหัวข้อปำฐกถำ และผู้แสดงปำฐกถำ 
2. รวบรวมและคัดเลือกหัวข้อปำฐกถำไว้
เบื้องต้น จ ำนวน 3 หัวข้อ 

25 ระเบียบ ทร.ว่ำด้วย 
รำชนำวิกสภำ พ.ศ.
2553 

หน.ส่งเสริมควำมรู้  
สน.รนภ.บก.ยศ.ทร. 

6 
 

 
 
 

 จัดท ำหนังสือเชิญคณะกรรมกำรรำชนำวิก
สภำ ประชุมพิจำรณำคัดเลือกหัวข้อปำฐกถำ 
และกำรจัดปำฐกถำ โดยมีนำยกกรรมกำร
รำชนำวิกสภำ และ จก.ยศ.ทร เป็นประธำน
กำรประชุม 

1  หน.ส่งเสริมควำมรู้  
สน.รนภ.บก.ยศ.ทร. 
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 เสนอขออนุมัติจัดแสดงปำฐกถำ ตำมล ำดับ
ชั้น ให้นำยกกรรมกำรรำชนำวิกสภำและ 
จก.ยศ.ทร. พิจำรณำอนุมัติ 

3  หน.ส่งเสริมควำมรู้  
สน.รนภ.บก.ยศ.ทร. 

ผอ.สน.รนภ.ฯ 

ค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนจัดงำนปำฐกถำ 
 

จัดประชุมเพื่อคัดเลือกหัวข้อปำฐกถำ  
องค์ปำฐก ก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่จัดงำน 

ส ำรวจควำมคิดเห็นในกำรก ำหนดหัวข้อ
ปำฐกถำ และผู้แสดงปำฐกถำ 

จัดท ำบันทึกขออนุมัติจัดแสดงปำฐกถำ 

อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 

ก 

ข 
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ขั้นที่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นำยกกรรมกำรรำชนำวิกสภำ และ จก.
ยศ.ทร. พิจำรณำอนุมัติ 

3  หน.ส่งเสริมควำมรู้  
สน.รนภ.บก.ยศ.ทร. 
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 ส ำเนำแจกจ่ำยให้ผู้เกี่ยวข้อง 1  หน.ส่งเสริมควำมรู้  
สน.รนภ.บก.ยศ.ทร. 
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 1. มีหนังสือถึงหน่วยเจ้ำของพื้นที่จัดแสดง
ปำฐกถำ ขอรับกำรสนับสนุนกำรใช้สถำนที่ 
2. จัดท ำหนังสือเรียนเชิญเป็นองคป์ำฐก 
3. ขอรับกำรสนับสนุนรถยนต์ 
4. จัดท ำก ำหนดกำร และกำร์ดส ำหรับเชิญ
แขกและผู้เข้ำร่วมฟังปำฐกถำ 
5. ขอรับกำรสนับสนุนจำก นขต.ทร.พื้นที่ 
กรุงเทพฯ และปริมณฑล จัดก ำลังพลเข้ำ
ร่วมฟังปำฐกถำ 
6. จัดท ำรำยชื่อลงทะเบียนประเภทแขกรับ
เชิญ และผังที่นั่ง 
7. จัดท ำค ำกล่ำวของนำยกกรรมกำร 
รำชนำวิกสภำ 
8. จัดหำของที่ระลึก 
 

45  1. คณะท ำงำนฯ 
2. หน.ส่งเสริมควำมรู้  
สน.รนภ.บก.ยศ.ทร. 

นำยกกรรมกำรรำชนำวิกสภำ 

ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 

ค 

คณะท ำงำนฯ ประสำนงำนและเตรียมกำรจัดงำน 

ข 

บันทึกอนุมัติจัดแสดงปำฐกถำ 
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ขั้นที่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 

  9. ขอรับกำรอนุเครำะห์จำก กบว.ทร.
ด ำเนินกำรถ่ำยทอดออกอำกำศทำง ส.ทร. 
และเสนอ ศทส.สสท.ทร.ถ่ำยทอดผ่ำนทำงทีวี
อินเตอร์เน็ต ทำงช่อง RTN Channel 
10. คัดเลือกรำยกำรอำหำรกลำงวัน และ
เครื่องดื่ม 
11. ประสำน กองบริกำร พธ.ทร. จัดสถำนที่
และจัดเลี้ยง 
12. จัดท ำแบบสอบถำมควำมพึงพอใจและ 
ไม่พึงพอใจในกำรจัดแสดงปำฐกถำ 
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 1. จัดพิมพ์โปสเตอร์ประชำสัมพันธ์ โดย
ขอรับกำรสนับสนุนให้ กบศ.ยศ.ทร.ออกแบบ
และ กรพ.สบ.ทร.จัดพิมพ์  และแจกจ่ำยให้ 
นขต.ทร. สถำนศึกษำ และมหำวิทยำลัย  
ต่ำง ๆ  
2. จัดท ำไวนิลประชำสัมพันธ์ ติดประกำศใน
สถำนที่ส ำคัญ เช่น พื้นที่กรุงเทพฯ  บริเวณ
ประตูทำงเข้ำ บก.ทร. พระรำชวังเดิม และ
วังนันทอุทยำน รำชนำวีสโมสร และพื้นที ่   
สัตหีบ 
3. ออกข่ำวประจ ำวันเสียงตำมสำย ข่ำว
กองทัพเรือ รำยกำรร่วมเครือนำวี และข่ำว
ต้นชั่วโมงทำง ส.ทร. เว็บไซต์ ทร. เว็บไซต์ 
ยศ.ทร. เว็บไซต์รำชนำวิกสภำ อักษรวิ่งทำง
สถำนีโทรทัศน์ Facebook รำชนำวิกสภำ 
และนิตยสำรนำวิกศำสตร์ 

30  1. คณะท ำงำนฯ 
2. หน.ส่งเสริมควำมรู้  
สน.รนภ.บก.ยศ.ทร. 

ประชำสัมพันธ์กำรแสดงปำฐกถำผ่ำน 
ช่องทำงสื่อต่ำง ๆ 

ง 

ค 
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ขั้นที่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 
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 1. ด ำเนินกำรแสดงปำฐกถำตำมหัวข้อที่
ก ำหนด 
2. ถ่ำยทอดออกอำกำศทำง ส.ทร. และทำง
ทีวีอินเตอร์เน็ต ช่อง RTN Channel 
3. ประเมินควำมพึงพอใจและควำม 
ไม่พอใจที่มีต่อกำรจัดแสดงปำฐกถำ 

1  1. คณะท ำงำนฯ 
2. หน.ส่งเสริมควำมรู้  
สน.รนภ.บก.ยศ.ทร. 
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 1. วิเครำะห์ผลประเมินควำมพึงพอใจและ
ควำมไม่พอใจที่มีต่อกำรจัดแสดงปำฐกถำ 
2. จัดท ำรำยงำนผลสรปุผลประเมินควำม 
พึงพอใจและควำมไม่พอใจที่มีต่อกำรจัด
แสดงปำฐกถำ เสนอผู้บังคับบัญชำเพื่อทรำบ 

5  หน.ส่งเสริมควำมรู้  
สน.รนภ.บก.ยศ.ทร. 
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 1. คณะท ำงำนประชุมสรุปผลกำรจัดแสดง
ปำฐกถำ และปัญหำข้อขัดข้อง 
2. จัดท ำหนังสือขอบคุณบุคลำกรและ
หน่วยงำน 

10  หน.ส่งเสริมควำมรู้  
สน.รนภ.บก.ยศ.ทร. 

  รวมระยะเวลำ (วันรำชกำร) 128   
 

Link คู่มือปฏิบัติงาน 
59-EDU-WM-SP3.1 กระบวนการจดัแสดงปาฐกถา 
 

 

 

จัดท ำรำยงำนผลประเมินควำมพึงพอใจและ
ควำมไม่พอใจที่มีต่อกำรจัดแสดงปำฐกถำ 

B สรุปผลกำรจัดแสดงปำฐกถำ 

จัดแสดงปำฐกถำตำมหัวข้อและแผนที่ก ำหนด 

ง 

http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/wm-pdf/59-wm-sp3.1.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/wm-pdf/59-wm-sp3.1.pdf

