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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  SP3.3 กระบวนการจัดท าวารสารนาวิกาธิปัตยส์าร 
หน่วยรับผิดชอบ  กองบรรณำธิกำรวำรสำรนำวิกำธิปัตย์สำร ศูนย์ศึกษำยุทธศำสตร์ ยศ.ทร.  

ขั้นที่ ผังกระบวนการ 
 

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

1  กองบรรณำธิกำร
วำรสำรนำวิกำธิปัตย์สำร 

2  
 
 
 
 

1. ก ำหนด Theme เรื่อง โดยด ำเนินกำร
ประสำนขอรับควำมคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจำกผู้ทรงคุณวุฒิจำกท้ังภำยใน 
ศยร.ยศ.ทร. และหน่วยงำนใน ทร. เพื่อ
ก ำหนด Theme ให้สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ปัจจุบัน  
2. จัดหำงบประมำณจัดพิมพ์ (sponser) 
โดยพิจำรณำประเมินค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำ
วำรสำร และแจกแจงแหล่งที่มำของรำยได้
ในกำรจัดท ำให้มีควำมชัดเจน เสนอคณะที่
ปรึกษำฯ และคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
จัดท ำวำรสำรนำวิกำธิปัตย์สำร เพื่อทรำบ  

30  กองบรรณำธิกำร
วำรสำรนำวิกำธิปัตย์สำร 

A 
สถำนกำรณ์/นโยบำย/ข้อเสนอแนะจำก

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ก ำหนด Theme หัวเรื่อง และจัดหำ
งบประมำณในกำรจัดพิมพ์ 
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ขั้นที่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 
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 แจ้งกรอบ Theme เรื่องให้ผู้เขียนบทควำม
ทรำบ โดยติดต่อกับผู้เขียนบทควำม 
ทั้งภำยในและภำยนอก ทร. โดยตรง เพื่อให้
บทควำมทั้งหมดมีเนื้อหำสอดคล้องกับ 
Theme ของวำรสำรฉบับนั้น ๆ มำกที่สุด 

10  กองบรรณำธิกำร
วำรสำรนำวิกำธิปัตย์สำร 
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 1. รวบรวมบทควำมจำกผู้เขียน และ
ประสำนงำนกับผู้เขียนบทควำมโดยตรง เพื่อ
สอบถำมควำมก้ำวหน้ำและรวบรวมบทควำม  
2. คณะกรรมกำรจัดท ำวำรสำร/กรอง/
คัดเลือก (Peer Review) พิจำรณำตรวจสอบ
ควำมเหมำะสมของเนื้อหำ ตรวจสอบ
ขอบเขตของเนื้อหำ ว่ำสอดคล้องกับ 
Theme ของวำรสำรที่จะด ำเนินกำรจัดพิมพ์ 

40  กองบรรณำธิกำร
วำรสำรนำวิกำธิปัตย์สำร 

5 
 
 

 1. จัดพิมพ์ (ร่ำง) ต้นฉบับออกมำเป็นรูปเล่ม 
และก ำหนดจ ำนวนหน้ำให้สอดคล้องกับ
งบประมำณ พร้อมไฟล์ข้อมูล 
2. ตรวจแก้ไข และตรวจสอบควำมเรียบร้อย
ของภำพ สี ควำมคมชัด รูปแบบตัวอักษร 
และควำมถูกต้องในขั้นตอนสุดท้ำย 

20  กองบรรณำธิกำร
วำรสำรนำวิกำธิปัตย์สำร 
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 เสนอขออนุมัติจัดพิมพ์ พร้อมงบประมำณ 
ให้ จก.ยศ.ทร. (ผู้อ ำนวยกำรกอง
บรรณำธิกำรนำวิกำธิปัตย์สำร) พิจำรณำ
อนุมัติ 
 

4  กองบรรณำธิกำร
วำรสำรนำวิกำธิปัตย์สำร 

แจ้งกรอบ Theme เรื่องให้ผู้เขียนบทควำมทรำบ  

รวบรวมบทควำมจำกผู้เขียน และพิจำรณำ
ตรวจสอบควำมเหมำะสมของบทควำม 

จัดพิมพ์ (ร่ำง) ต้นฉบับบทควำมและออกแบบ
เปน็รูปเล่ม 

จัดท ำบันทึกเสนอขออนุมัติจัดพิมพ์  
พร้อมต้นฉบับบทควำม 
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ขั้นที่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 
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จก.ยศ.ทร. (ผู้อ ำนวยกำรบรรณำธิกำร 
นำวิกำธิปัตย์สำร) ลงนำมอนุมัติให้จัดพิมพ์
บทควำมลงในวำสำรนำวิกำธิปัตย์สำร 

5  กองบรรณำธิกำร
วำรสำรนำวิกำธิปัตย์สำร 
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  1  กองบรรณำธิกำร
วำรสำรนำวิกำธิปัตย์สำร 
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 1. กรพ.สบ.ทร. ด ำเนินกำรจัดพิมพ์ 
2. เจ้ำหน้ำที่จำกกองบรรณำธิกำรฯ ควบคุม
และตรวจสอบกำรจัดพิมพ์ท่ี กรพ.สบ.ทร. 
ตลอดเวลำจนกว่ำจะเสร็จสิ้นกระบวนกำร
จัดพิมพ์ดงักล่ำว เพื่อเป็นกำรตรวจสอบ
มำตรฐำน 

20  กองบรรณำธิกำร
วำรสำรนำวิกำธิปัตย์สำร 

ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 

จก.ยศ.ทร. 

บันทึกอนุมัติจัดพิมพน์ำวิกำธิปัตย์สำรและ 
ต้นฉบับบทควำม  

ส่งต้นฉบับบทควำมให้ กรพ.สบ.ทร.ด ำเนินกำร
จัดพิมพพ์ิมพ์นำวิกำธิปัตย์สำร  



4 
 

   

ค 

 

ขั้นที่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 
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 1. รับวำรสำรนำวิกำธิปัตย์สำร จำกโรงพิมพ์   
2. แจกจ่ำยวำรสำรนำวิกำธิปัตย์สำร ให้กับ
หน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอก ทร. 
รวมไปถึงสมำชิกของวำรสำร นักศึกษำ และ
นำยทหำรนักเรียนหลักสูตรต่ำง ๆ ใน ยศ.ทร.  
3. ผลักใช้งบประมำณ เสนอคณะกรรมกำร
อ ำนวยกำรจัดท ำวำรสำรนำวิกำธิปัตย์สำร 
เพื่อทรำบ 
 

20  กองบรรณำธิกำร
วำรสำรนำวิกำธิปัตย์สำร 

  รวมระยะเวลำ (วันรำชกำร) 147   
 

Link คู่มือปฏิบัติงาน 
61-EDU-WM-SP3.3 กระบวนการจดัท าวารสารนาวิกาธิปัตย์สาร 
 
 

รับวำรสำรจำกโรงพิมพ์และแจกจ่ำย 
ให้กับหน่วยต่ำง ๆ 

 

B 

http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/wm-pdf/61-wm-sp3.3.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/wm-pdf/61-wm-sp3.3.pdf

