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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) 
ชื่อกระบวนการ  SP3 กระบวนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

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

 

ชื่อกระบวนการย่อย  SP3.2 กระบวนการจัดท านิตยสารนาวิกศาสตร์ 
หน่วยรับผิดชอบ  แผนกนำวิกศำสตร์ ส ำนักงำนรำชนำวิกสภำ กองบัญชำกำร ยศ.ทร.  
 

ขั้นที่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 
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1. รับต้นฉบับบทควำมจำกผู้เขียน 
ทำงเอกสำร/E - Mail /ไปรษณีย์ 
2. ตรวจสอบสถำนกำรณ์/นโยบำย/
ข้อเสนอแนะจำกผู้ทรงคุณวุฒิ  

1  หน.นำวิกศำสตร์  
สน.รนภ.บก.ยศ.ทร. 
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คัดเลือกบทควำมในเบื้องต้น  พิจำรณำเรียง
ตำมล ำดับบทควำมมำก่อน - หลัง 
เพื่อเตรียมน ำเสนอนำยกกรรมกำรฯ คณะ
กรรมกำรฯ และที่ปรึกษำฯ พิจำรณำ 

1 ระเบียบรำชนำวิกสภำ 
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำร
ปฏิบัติในกำรจัดท ำ
ต้นฉบับนิตยสำรนำวิก
ศำสตร์ พ.ศ.2546 

1. ผอ.สน.รนภ.บก.ยศ.ทร.
(บรรณำธิกำรฯ)  
2. รอง ผอ.สน.รนภ.บก.
ยศ.ทร.   
(ผู้ช่วยบรรณำธิกำรฯ) 
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 1. จัดวำงสำรบัญนิตยสำรนำวิกศำสตร์ 
ทั้งเล่ม 
2. จัดวำง Dummy 
 

1 ด ำเนินกำรทันที เมื่อ
เสร็จสิ้นกำรคัดเลือก
บทควำมในเบื้องต้น 

1. รอง ผอ.สน.รนภ. 
บก.ยศ.ทร.  
2. หน.นำวิกศำสตร์  
สน.รนภ.บก.ยศ.ทร. 

 

ต้นฉบับบทควำม 
ทำงเอกสำร/E - Mail /ไปรษณีย์ A 

พิจำรณำคัดเลือกบทควำมเบื้องต้น  
 

จัดท ำสำรบัญนิตยสำรนำวิกศำสตร์และ 
จัดวำง Dummy 

 

ก 
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ขั้นที่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 
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 1. จัดท ำหนงัสือเชิญคณะกรรมกำรฯ        
เข้ำประชุม พร้อมทั้งแนบซีดีหรือเอกสำร
บทควำม 
2. เตรียมข้อมูล/เอกสำรกำรประชุม ควำม
พร้อมต่ำง ๆ ส ำหรับใช้ในกำรพิจำรณำ
บทควำม เช่น เอกสำรกำรประชุม/แนว
ทำงกำรประชุม Power point  ซีดีหรือ
เอกสำรบทควำม 
3. เบิกยืมเงิน 
4. กำรจัดเลี้ยงอำหำร 
5. เตรียมสถำนที่ประชุม 

10 ระเบียบ ทร.ว่ำด้วย  
รำชนำวิกสภำ  
พ.ศ.2553 

หน.นำวิกศำสตร์  
สน.รนภ.บก.ยศ.ทร. 
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 นำยกกรรมกำรฯ คณะกรรมกำรฯ  
ที่ปรึกษำฯ ร่วมกันพิจำรณำบทควำม 
เพื่อคัดเลือกลงพิมพ์ในนิตยสำรนำวิกศำสตร์ 

1 ระเบียบรำชนำวิกสภำ  
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำร
ปฏิบัติในกำรจัดท ำ
ต้นฉบับนิตยสำรนำวิก
ศำสตร์ พ.ศ.2546 

นำยกกรรมกำรฯ/
คณะกรรมกำร 
รำชนำวกิสภำและที่
ปรึกษำรำชนำวิกสภำ/
ประจ ำกองบรรณำธิกำรฯ 
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 เสนอขออนุมัติให้ลงพิมพ์บทควำม ให้ 
ผอ.สน.รนภ.ยศ.ทร. (บรรณำธิกำร) 
พิจำรณำอนุมัติ 

3  หน.นำวิกศำสตร์  
สน.รนภ.บก.ยศ.ทร. 
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 ผอ.สน.รนภ.ยศ.ทร. (บรรณำธิกำร) 
พิจำรณำอนุมัติ 

5  หน.นำวิกศำสตร์  
สน.รนภ.บก.ยศ.ทร. 

ก 

จัดเตรียมข้อมูลส ำหรับใช้ประกอบกำร
ประชุมพิจำรณำบทควำม และเตรียม

ควำมพร้อมก่อนกำรประชุม 
 

ประชุมพิจำรณำคัดเลือกบทควำม  
 

จัดท ำบันทึกขออนุมัติให้ลงพิมพ์บทควำม  
 

ข 

อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 

ผอ.สน.รนภ.ฯ 
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ขั้นที่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 
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  3  หน.นำวิกศำสตร์  
สน.รนภ.บก.ยศ.ทร. 

9 
 
 
 
 

 1. พิสูจน์อักษรบทควำมและคอลัมน์ประจ ำ  
แก้ไขค ำถูกผิด และควำมเหมำะสมของ
รูปภำพประกอบต่ำง ๆ 
2. จัดวำง Artwork บทควำมและคอลัมน์
ประจ ำด้วยโปรแกรม Indesign  
3. แปลงบทควำมและคอลัมน์ประจ ำ เป็น
ไฟล์ PDF 
4. ตรวจสอบควำมถูกต้องและลงนำมรับรอง
ควำมถูกต้อง โดยผู้ช่วยบรรณำธิกำร 

10  1. เจ้ำหนำ้ที่พิสูจน์อักษร 
2. เจ้ำหนำ้ที่จัดวำง 
Artwork 
3. ผู้ช่วยบรรณำธกิำร 
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 1. น ำบทควำมและคอลัมน์ประจ ำ ที่แปลง
เป็นไฟล์ PDF บันทึกลงใน  Flash Drive 
น ำส่ง กรพ.สบ.ทร. 
2. รับ Layout นิตยสำรนำวิกศำสตร์จำก 
กรพ.สบ.ทร. น ำเสนอบรรณำธิกำรฯ เพื่อ
พิจำรณำอนุมัติจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม 
3. กรพ.สบ.ทร. จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม จ ำนวน 
16,400 เล่ม 
 

1  หน.นำวิกศำสตร์  
สน.รนภ.บก.ยศ.ทร. 

จัดพิมพ์ต้นฉบับบทควำม ตรวจอักษร  
และ จัดวำง Artwork 

บันทึกอนุมัติให้ลงพิมพ์บทควำม  
 

ส่งต้นฉบับนิตยสำรนำวิกศำสตร์ 
ให้ กรพ.สบ.ทร. 

ข 

ค 
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ขั้นที่ ผังกระบวนการ 

 
รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 

ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 
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 1. ขอรบักำรสนับสนุนพำหนะ (รถบรรทุก
ขนำดกลำง) จำก ขส.ทร. เพื่อรับนิตยสำร
นำวิกศำสตร์จำก กรพ.สบ.ทร. 
2. จัดส่งนิตยสำรนำวิกศำสตร์ให้ นขต.ทร. 
และจัดส่งทำงไปรษณีย์ 
3. ประเมินควำมพึงใจ/ไม่พึงพอใจที่มีต่อ
นิตยสำรนำวิกศำสตร์ ปีละ 1 ครั้ง 
3. วิเครำะห์และรำยงำนสรุปผลประเมิน
ควำมพึงใจ/ไม่พึงพอใจที่มีต่อนิตยสำร 
นำวิกศำสตร์ แล้วน ำเสนอผู้บังคับบัญชำ 
เพื่อทรำบ 
 

5 ระเบียบรำชนำวิกสภำ  
ว่ำด้วยกำรให้หนังสือ
นำวิกศำสตร์แก่บุคคล
และหน่วยงำน พ.ศ.
2531 

หน.นำวิกศำสตร์  
สน.รนภ.บก.ยศ.ทร. 

  รวมระยะเวลำ (วันรำชกำร) 41   
 

Link คู่มือปฏิบัติงาน 
60-EDU-WM-SP3.2 กระบวนการจดัท านิตยสารนาวิกศาสตร์ 
 

ค 

รับนิตยสำรนำวิกศำสตร์จำก กรพ.
สบ.ทร. จัดส่งทำงไปรษณีย์และแจกจ่ำย

ตำมหน่วยงำนต่ำง ๆ 

http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/wm-pdf/60-wm-sp3.2.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/wm-pdf/60-wm-sp3.2.pdf

