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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถาบัน 

 
๑. ปีที่ให้ข้อมูลและที่ตั้งสถาบัน 
 ปี พ.ศ.๒๕๕๖ รร.ชุมพลฯ ตั้งอยู่บริเวณเลขที่ ๕๑ หมู่ที่  ๕ ต.บางเสร่  อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี 
๒๐๒๕๑ โทรศัพท์ติดต่อ ๐ ๓๘๔๓ ๖๑๘๗ โทรสาร (Fax) ๐ ๓๘๔๓ ๖๑๘๗ เว็บไซต์ของสถาบัน 
http://www.nrs.ac.th  และมีเนื้อที่ ๔,๘๖๓ - ๓ - ๘.๒๐๕ ไร่  โดยมีอาณาเขต ดังนี้  
  ทิศเหนือ  : จรดอ่าวบางเสร่ 
  ทิศตะวันออก : จรดศูนย์ฝึกทหารใหม่ เขาแหลมขาม ผ่านเนิน ๑๕ ๖ ๑๑๓  ๒๗๙ และ ๒๘๕ 
  ทิศใต้  : จรดกรมสรรพาวุธทหารเรือ ผ่านเนิน ๘๓  ๑๐๐ ๙๕ ๑๙๖ ๒๑๖ ๓๑๙ และ ๒๘๕  
  ทิศตะวันตก : จรดอ่าวเกล็ดแก้ว 

๒. ประวัติสถาบัน  
 ประวัติความเป็นมาของ รร.ชุมพลฯ สืบเนื่องมาจากกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศส        
เมื่อ ๑๓ ก.ค.๒๔๓๖ (ร.ศ.๑๑๒) ประเทศไทยถูกกองเรือฝรั่งเศสรุกราน ท าให้ประเทศไทยต้องเสียดินแดน
ให้แก่ฝรั่งเศสเป็นจ านวนมาก ทางราชการจึงเห็นความจ าเป็นในกิจการทหารเรือมากขึ้น  โดยเฉพาะ  
อย่างยิ่งการฝึกอบรมนายทหารชั้นประทวนให้มีความรู้ความสามารถและเป็นจ่าที่ดี สามารถปฏิบัติหน้าที่
ตามเรือและกรมกองต่าง ๆ ได้ ดังนั้นในปี พ.ศ.๒๔๓๘ (ร.ศ.๑๑๔) จึงตั้งโรงเรียนนายสิบทหารเรือขึ้น    
โดยคัดเลือกนักเรียนจากบุตรข้าราชการทหารเรือที่มีความประพฤติดีเข้าเป็นนักเรียน ต่อมากรมทหารเรือ
ด าริที่จะให้จ่าและพลทหารได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นตามกาลสมัย  จึงให้ยุบโรงเรียนนายสิบทหารเรือ  
แล้วตั้งโรงเรียนจ่าขึ้นแทน ประกอบด้วย โรงเรียนจ่าอาวุธ โรงเรียนจ่าตอร์ปิโด  โรงเรียนจ่าช่างกล 
โรงเรียนพลทหารเรือกรุงเทพ  โรงเรียนพลทหารช่าง และโรงเรียนพันจ่าทหารเรือ  
 ครั้นต่อมาเมื่อ ๒๙ มี.ค.๒๔๖๑ กระทรวงทหารเรือได้ออกข้อบังคับทหาร ว่าด้วยการศึกษา   
และสถานที่ศึกษาใหม่ โดยรับพลทหารเกณฑ์ใหม่เข้าเรียน และได้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นตามสถานที่ต่าง ๆ  คือ  
 ๑.  กองโรงเรียนพลทหารเรือตามจังหวัดชายทะเล ๖ แห่ง ขึ้นตรงกับกรมทหารเรือชายทะเล 
ได้แก่ กองโรงเรียนพลทหารเรือที่ ๑ (สมุทรสงคราม) กองโรงเรียนพลทหารเรือที่ ๒ (สมุทรสาคร)     
กองโรงเรียนพลทหารเรือที่ ๓ (พระประแดง) กองโรงเรียนพลทหารเรือที่ ๔ (สมุทรปราการ)  กองโรงเรียน 
พลทหารเรือท่ี ๕ (บางพระ จว.ชลบุรี) และกองโรงเรียนพลทหารเรือที่ ๖ (บ้านเพ จว.ระยอง)   
 ๒.  โรงเรียนจ่าทหารเรือ (ตั้งอยู่ที่ป้อมเสือซ่อนเล็บ) ขึ้นตรงกับ ยศ.ทร.  
 ๓.  โรงเรียนจ่าปืน  ขึ้นตรงกับกรมสรรพาวุธทหารเรือ 
 ๔.  โรงเรียนจ่าตอร์ปิโดและทุ่นระเบิด  ขึ้นตรงกับกรมสรรพาวุธทหารเรือ 
 ๕.  โรงเรียนจ่าประดาน้ า  ขึ้นตรงกับกรมสรรพาวุธทหารเรือ 
 ๖.  โรงเรียนจ่ากลจักร  ขึ้นตรงกับกรมยุทธโยธาทหารเรือ 
 ๗.  โรงเรียนจ่าอาณัติสัญญาณ  ขึ้นตรงกับกรมเสนาธิการทหารเรือ 
 ส าหรับทหารเกณฑ์ที่ส่งไปศึกษาตามโรงเรียนจ่าต่าง ๆ นั้น ต่อไปให้เรียกว่า “นักเรียนจ่า” 
และนักเรียนจ่า (นรจ.) ผู้สอบไล่ได้รับประกาศนียบัตรให้เรียกว่า “จ่าส ารอง” ต่อมาได้มีการรวม ยุบ เลิก 
และเปลี่ยนแปลงโรงเรียนจ่าทหารเรืออีกหลายครั้ง จนกระทั่ง ๓๐ มี.ค.๒๔๖๙ มีค าสั่งกระทรวงทหารเรือ 
ที่ ๕๓๙/๒๑๐๘๒ ให้รวมการโรงเรียนต่าง ๆ เข้าด้วยกันเป็นโรงเรียนเดียว เป็น “กองโรงเรียนจ่าส ารอง” 

 

http://www.nrs.ac.th/
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และเมื่อ ๒๙ เม.ย.๒๔๗๒ ได้มีค าสั่งกระทรวงทหารเรือ ที่ ๓๘/๐๑๒๕๘ ให้เปลี่ยนชื่อจาก “กองโรงเรียนจ่า
ส ารอง” มาเป็น “กองโรงเรียนชุมพลทหารเรือ” เพ่ือให้เหมาะสมกับหน้าที่ โดยถือว่า ๒๙ เม.ย.๒๔๗๒   
เป็นวันก่อตั้ง รร.ชุมพลฯ อย่างเป็นทางการ ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่ป้อมเสือซ่อนเล็บ จว.สมุทรปราการ โดยมี      
ผู้บังคับการโรงเรียนท่านแรก คือ นาวาโทหลวงสวัสดิ์นาวาณิก  
 ครั้นต่อมา ทร. ได้มีค าสั่ง ทร. ที่  ๒๐/๒๔๙๕ ลง ๒๐ ม.ค.๒๔๙๕ ให้ย้ายสับเปลี่ยน           
กองโรงเรียนชุมพลทหารเรือ จาก จว.สมุทรปราการ มาตั้งที่โรงเรียนนายเรือเกล็ดแก้ว อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี 
และให้ย้ายโรงเรียนนายเรือไปตั้งที่กองโรงเรียนชุมพลทหารเรือ จว.สมุทรปราการ แทน ใน ๓๐ ม.ค.๒๔๙๕ 
(ร.ศ.๑๗๑) เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมแก่การศึกษาของนักเรียนนายเรือยิ่งขึ้น  ดังนั้นบริเวณเกล็ดแก้ว 
จึงเป็นที่ตั้งของ รร.ชุมพลฯ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและขึ้นตรงอยู่ในความบังคับบัญชาของ ยศ.ทร. นับถึง
ปัจจุบัน  

๓. สัญลักษณส์ถาบัน 
 เป็นรูปสมอไขว้สอดวงจักรหมุนซ้าย เบื้องล่างมีแถบปลายแฉกสะบัดขึ้นทั้งสองข้างกลางแถบ
มีค าว่า “โรงเรียนชุมพลทหารเรือ” (ไม่จ ากัดสีและขนาด) 

 

 

 

 

 

 

 

๔. นโยบาย วัตถุประสงค์ ภารกิจ/พันธกิจ  
 ๔.๑ นโยบายของโรงเรียน 
  รร.ชุมพลฯ เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการน าระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
มาใช้ในการบริหารงานของ รร.ชุมพลฯ ให้มีประสิทธิภาพ จึงได้พิจารณาให้มีการพัฒนาระบบการศึกษา 
การปกครองบังคับบัญชา การจัดสภาพแวดล้อม การจัดสวัสดิการ และการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
ให้เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานใน ทร. หน่วยงานภายนอก และสังคม ว่าเป็นแหล่งผลิตนายทหาร       
ชั้นประทวนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน จึงก าหนดนโยบายการบริหารงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
ไว้ดังนี้ 

(๑) เตรียมความพร้อมด้าน องค์บุคคล องค์ความรู้ และองค์วัตถุ ให้สามารถเข้าสู่ระบบ  
การประกันคุณภาพการศึกษา 

(๒) ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ การท างานเป็นทีม การยกย่องให้เกียรติและระบบ
อาวุโส 

(๓) พัฒนามาตรฐานการศึกษาโดยน าระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ 
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(๔) สนับสนุนให้ครู/ผู้ช่วยครู และบุคลากรทางการศึกษา  มีความรู้ในสาขาวิชาชีพ      
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและมีความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ 

(๕) ส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี  วัฒนธรรม  คุณธรรม จริยธรรม  และการกีฬา 
(๖) ส่งเสริมการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้  เพ่ือพัฒนางานด้านการเรียนการสอน  

การวัดผลและประเมินผลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
(๗) พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่  สาธารณูปโภค และสิ่งอ านวยความสะดวก ให้มี

ความเหมาะสมปลอดภัย 
(๘) ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า 
(๙) สนับสนุนด้านสวัสดิการอย่างเหมาะสม 

(๑๐) ส่งเสริมให้มีการศึกษานอกเวลา และการให้ความรู้จากวิทยากรภายนอก สนับสนุน 
การจัดกิจกรรมทัศนศึกษา และฝึกงานนอกหน่วย 
 ๔.๒   วัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
 “เพ่ือผลิตนายทหารประทวนชั้นจ่า ให้มีความรู้พ้ืนฐานตามสาขาวิชาชีพ และมีจิตส านึก
ความเป็นทหารอาชีพที่มีคุณธรรม” 

 ๔.๓   ภารกิจ/พันธกิจ 
 รร.ชุมพลฯ มีภารกิจให้การฝึกหัดศึกษา และอบรม นรจ. ให้มีความรู้ความสามารถในวิชาการ

ทหารเรือ และวิชาการอ่ืน ๆ ให้เป็นนายทหารประทวนชั้นจ่าของ ทร. 
 

๕. ปรัชญา วิสัยทัศน ์อัตลักษณ์  
 ๕.๑   ปรัชญาโรงเรียน 
  “สร้างจิตวิญญาณความเป็นทหารอาชีพแก่นักเรียนจ่า” 

  ความหมาย 
  จิตวิญญาณ  หมายถึง  ความรู้แจ้ง ความรู้สึกนึกคิดในจิตใจ น าไปสู่การปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม 
  ทหารอาชีพ  หมายถึง  ทหารที่มีคุณลักษณะ ๔ ประการ คือ  
   ๑.  มีความส านึกในความเป็นทหาร   
    ๒.  หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ     
    ๓.  มีความซื่อสัตย์สุจริต 
    ๔.  มีความกล้าหาญในสิ่งที่ถูกต้อง 

๕.๒ วิสัยทัศน์ 
  “โรงเรียนชุมพลทหารเรือจะเป็นสถาบันที่ผลิตนายทหารประทวนชั้นจ่า ให้มีความเป็นเลิศ

ทางวิชาชีพทหารเรือ ” 

 ๕.๓ อัตลักษณ์ 
  “เคร่งครัดระเบียบวินัย มุ่งม่ันในวิชาชีพทหารเรือ” 

๖. โครงสร้างและการจัดส่วนราชการ 
 รร.ชุมพลฯ เป็นหน่วยงานการศึกษาทางทหารในสังกัด ยศ.ทร. มีภารกิจให้การฝึกหัดศึกษา 
และอบรม นรจ. ให้มีความรู้ความสามารถในวิชาการทหารเรือ และวิชาการอ่ืน ๆ ให้เป็นนายทหาร
ประทวนชั้นจ่าของ ทร. โดยม ีผบ.รร.ชุมพลฯ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ และมีหน่วยงานในสังกัดให้การ
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สนับสนุนงานการศึกษาของ นรจ. ประกอบด้วย หน่วยงานส าคัญ ๕ ส่วน คือ ส่วนการบริหาร (กองบังคับการ) 
ส่วนการศึกษา (กองการศึกษา) ส่วนการปกครองและฝึกการเป็นผู้น า (กองนักเรียน) ส่วนการสนับสนุน 
(กองบริการและแผนกแพทย์) และส่วนรักษาความปลอดภัย (กองร้อยรักษาความปลอดภัย)  

 

 

 

 
 
  กองบังคับการ      กองนักเรียน      กองการศึกษา    กองบริการ     แผนกแพทย์     ร้อย.รปภ.ที่ ๖ 
 
๗. รายชื่อผู้บังคับบัญชา 
 ๗.๑  น.อ.ก าจร เจริญเกียรติ ผบ.รร.ชุมพลฯ  
 ๗.๒  น.อ.นิคม แจ่มยิ่ง รอง ผบ.รร.ชุมพลฯ  
 ๗.๓ น.อ.ก้องหล้า ตุ้มภู่ เสธ.รร.ชุมพลฯ  
 ๗.๔ น.อ.ธนากร  เทพรักษา ตก.กบก.รร.ชุมพลฯ  
 ๗.๕ น.อ.จิตติพงศ์ ศรีธัญญา หก.กศษ.รร.ชุมพลฯ 
 ๗.๖ น.อ.ยุทธศักดิ์  จรูญทรัพย ์ ตร.กนร.รร.ชุมพลฯ  

๘. รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
 ๘.๑ จก.ยศ.ทร. ประธานกรรมการ 
 ๘.๒ รอง จก.ยศ.ทร. (๑) รองประธานกรรมการ   
 ๘.๓ เสธ ยศ.ทร. รองประธานกรรมการ   
 ๘.๔ รอง เสธ.ยศ.ทร. (ด้านการศึกษา) กรรมการ 
 ๘.๕ ผอ.กศษ.ยศ.ทร. กรรมการ 
 ๘.๖ ผอ.กปภ.ยศ.ทร. กรรมการ 
 ๘.๗ ผอ.กศษ.กพ.ทร. กรรมการ 
   ๘.๘ ผอ.กวก.กง.ทร. กรรมการ 
   ๘.๙ ผอ.กพ.กร. กรรมการ 
   ๘.๑๐ รอง ผบ.รร.สอ.รฝ.ศฝ.สอ.รฝ. กรรมการ 
   ๘.๑๑ ผอ.กวก.สพ.ทร. กรรมการ 
 ๘.๑๒ นายกสมาคมศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ กรรมการ 
 ๘.๑๓ ผบ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. กรรมการ/เลขานุการ 
 ๘.๑๔ รอง ผบ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. กรรมการ 
 ๘.๑๕ เสธ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๘.๑๖ นายทหารประกันคุณภาพการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๘.๑๗  ผู้แทนครู รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.     กรรมการ 

(ขึ้นสมทบ) 
โรงเรียนชุมพลทหารเรือ 

 

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
ยศ.ทร. 
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๙.  ข้อมูลก าลังพล รร.ชุมพลฯ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

สังกัด 
ชั้นยศ รวมเฉพาะ

ข้าราชการ 
ทหารกอง
ประจ าการ 

ลูกจ้าง พนักงาน
ราชการ รวม

ทั้งหมด 
สัญญาบัตร 

 
ประทวน 

หน่วยใน บก.ฯ ๒๒ ๒๕ ๔๗ ๑๓ ๑ - ๖๑ 
กนร.ฯ  ๓๒ ๔๓ ๗๕ ๗ - - ๘๒ 
กศษ.ฯ ๘๕ ๘๙ ๑๗๔ ๘ ๑๐ - ๑๙๒ 
กบก.ฯ ๒๓ ๘๙ ๑๑๒ ๕๖ ๔๔ ๒๓ ๒๓๕ 
แผนกแพทย ์ ๖ ๑๑ ๑๗ ๑ - ๑ ๑๙ 
ร้อย.รปภ.ที่ ๖ ๔ ๕ ๙ ๗๓ - - ๘๒ 

รวม ๑๗๒ ๒๖๒ ๔๓๔ ๑๕๘ ๕๕ ๒๔ ๖๗๑ 

๑๐. ข้อมูลคร/ูผช.ครู และครูช่วยสอน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

ที ่ ระดับคุณวุฒิ 
จ านวน (นาย) 

รวม 
ครู ผู้ช่วยคร ู

๑. ม.ศ.๓/ม.๓  ๓๔ ๘ ๔๒ 
๒. ม.ศ.๕/ม.๖/ปวช. ๖ ๕๔ ๖๐ 
๓. อนุปริญญา ๕ ๕ ๑๐ 
๔. ปริญญาตรี ๒๔ ๘ ๓๒  
๕. ปริญญาโท ๓ - ๓ 
๖. ปริญญาเอก ๑ - ๑ 

รวม ๗๓ ๗๕ รวม  ๑๔๘ นาย 
 

๑๑. หลักสูตรการศึกษา 
 รร.ชุมพลฯ จัดเป็นสถานศึกษาเฉพาะทาง มีหลักในการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการ
จัดการศึกษาตามที่ ทร. อนุมัติ  ภายใต้การควบคุมและเห็นชอบของ ยศ.ทร. ด าเนินการโดยคัดเลือก
บุคคลพลเรือนที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า 
และมีคุณสมบัติตามท่ีระบุไว้ในข้อบังคับกระทรวงกลาโหม เข้ารับการศึกษาในหลักสูตร นรจ. ระยะเวลา 
๒ ป ีโดยในระหว่างการศึกษาจะด าเนินการในลักษณะนักเรียนประจ า และจัดสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
ให้เหมาะสมต่อการศึกษา ได้แก่ อาหารตามหลักโภชนาการครบ ๓ มื้อ อาคารที่พัก เครื่องแต่งกายนักเรียน
ทหาร อุปกรณ์ ต าราเรียน สื่อการเรียนการสอน สิ่งอุปกรณ์อ านวยความสะดวก สาธารณูปโภค และ
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ยานพาหนะรับส่ง การรักษาพยาบาล และการรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 
ส าหรับด้านการเรียนการสอน ก าหนดให้ศึกษาในด้านวิชาการ และเน้นด้านวิชาชีพทหารเรือเป็นหลัก 
รวมถึงการปฏิบัติทางใช้การในทะเล โดยจัดให้มีการฝึกสถานการณ์ในภูมิประเทศ และการฝึกใช้
ยุทโธปกรณ์จริง ประกอบการฝึกทางใช้การในทะเล และการฝึกปฏิบัติทางภาคพ้ืน เช่น การฝึก
ภาคปฏิบัติทางใช้การในทะเล การฝึกภาคสนาม การฝึกปฏิบัติงานตามพรรค - เหล่า การฝึกยิงอาวุธ    
การฝึกลักษณะท่าทางทหารและภาวะผู้น า การฝึกด าน้ าขั้นพ้ืนฐาน การฝึกหมู่รบ ตลอดจนการเรียนรู้
ขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ และได้รับการประกันว่า นรจ. ที่ส าเร็จการศึกษา จะได้รับการบรรจุ
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ให้เข้ารับราชการในต าแหน่งนายทหารประทวนชั้นจ่าของ ทร. ทุกนาย พร้อมรับเงินเดือนตามอัตรา     
ที่ก าหนด ไว้ในข้อบังคับกระทรวงกลาโหม  
  รร.ชุมพลฯ จัดหลักสูตร นรจ. จ านวน ๒ ปี  โดยให้การศึกษาเฉพาะพรรคนาวิน (นว.) และ
พรรคกลิน (กล.) ต่อมาในปีการศึกษา ๒๕๔๔ ทร. จึงได้ก าหนดให้มีการจัดการศึกษาแบบรวมการ
ส าหรับ นรจ.ชั้นปีที่ ๑ ขึ้นใหม่  โดยให้ รร.ชุมพลฯ จัดการศึกษาให้ครบทุกพรรค-เหล่า คือ พรรคนาวิน 
(นว.) พรรคนาวิกโยธิน (นย.)  พรรคกลิน (กล.) และพรรคพิเศษ (พศ.) ยกเว้นเหล่าแพทย์ และเมื่อเรียน
จบชั้นปีที่ ๑ แล้ว จึงแยกไปศึกษาต่อในชั้นปีที่ ๒ ตามสาขาวิชาเฉพาะในโรงเรียนจ่าต้นสังกัดของแต่ละ    
พรรค-เหล่า ส่วน นรจ. พรรค นว. เหล่าทหารสามัญ พรรค นว. เหล่าทหารการปืน  พรรค นว. เหล่าทหาร
สรรพาวุธ  พรรคนาวิน เหล่าทหารสารวัตร  พรรค กล. และพรรค พศ. เหล่าทหารการเงิน ยังคงศึกษาต่อ
ที่ รร.ชุมพลฯ จนครบตามหลักสูตร ส าหรับกิจกรรมการเรียน การสอนในหลักสูตร ก าหนดเป็น ๕ ด้าน 
ดังนี้ 
   ๑.  การศึกษาวิชาวิทยาการ เป็นการให้ความรู้ด้านวิชาทหาร และวิชาวิทยาการอ่ืน ๆ เพ่ือให้ 
นรจ. มีความรู้เพียงพอที่จะศึกษาต่อ และพร้อมปฏิบัติงานเมื่อส าเร็จการศึกษา กับเสริมสร้างให้มี
คุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นนายทหารชั้นประทวนของ ทร. ได้แก่ การศึกษาภาคทฤษฎี วิชาทหารและ
วิชาวิทยาการ การฝึกปฏิบัตินอกห้อง การฝึกภาคปฏิบัติทางใช้การในทะเล การฝึกปฏิบัติงาน  
การศึกษาดูงานนอกหน่วย และการศึกษาฝึกฝนด้วยตนเอง 
  ๒.  การฝึกอบรมวิชาการทหารเรือและความเป็นผู้น า เป็นการสร้างเสริมความส านึกในความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่  มีบุคลิกลักษณะเหมาะสมที่จะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา และเป็นผู้ น าทางทหาร         
มีเกียรติวินัย และรักประเทศชาติ โดยท าการฝึกอบรมนอกเหนือไปจากการศึกษาวิชาวิทยาการ เช่น      
การจัดให้ นรจ. ปกครองบังคับบัญชากันเองตามล าดับอาวุโส โดยมีนายทหารปกครองบังคับบัญชา
ก ากับดูแล และเป็นการฝึกอบรมต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่อยู่ในระหว่างการศึกษา  
 ๓.  การฝึกพลศึกษาและการกีฬา เป็นการฝึกเพ่ือให้ นรจ. มีร่างกายแข็งแรง มีความอดทน      
มีความว่องไว และมีไหวพริบปฏิภาณ ในการแก้ปัญหาต่างๆ รวมทั้งให้รู้จักคุณค่าของกีฬา รู้วิธีบริหาร
ร่างกายที่ถูกต้องตามวิธีการ รู้จักกฎกติกา และการเล่นกีฬา รวมถึงมีน้ าใจนักกีฬา โดยจัดให้มีการฝึกอบรม
พลศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นอกจากนั้น ยังจัดให้มีการเลือกเล่นกีฬาตามความสมัครใจ และ
ส่งเสริมให้มีการแข่งขันกีฬาระหว่างสถาบัน  ซึ่งจะมีผลเสริมสร้างให้ นรจ.  เป็นนักกีฬาที่ดี  และเป็น
นายทหารเรือท่ีมีลักษณะสมชายชาติทหารยิ่งขึ้น  
  ๔.  การฝึกอบรมด้านจริยธรรม เป็นการฝึกอบรมมุ่งเน้นทางด้านจิตใจ ความประพฤติ และ
อุปนิสัยให้พร้อมถึงคุณธรรมอันดีงาม การรู้จักประพฤติปฏิบัติตนในการเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา และการ
รู้จักวางตนให้ถูกต้องเมื่ อท าหน้าที่ ปกครองบั งคับบัญชา มีหลักศีลธรรมใน การประพฤติตน 
นอกเหนือไปจากการปฏิบัติตามกรอบของวินัยทหาร และยึดมั่นในเกียรติของตนเองและหมู่คณะ เช่น  
การจัดให้มีการฟังพระธรรมเทศนา การฟังบรรยายธรรม การฝึกปฏิบัติธรรม การบรรพชาสามเณร      
การอบรมจากผู้บังคับบัญชา กิจกรรมทางการศึกษา และกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีไทย ด าเนินการ
ฝึกอบรมและร่วมกิจกรรมต่อเนื่องในระหว่างการศึกษา 
  ๕. การฝึกอบรมด้านกิจกรรมพิเศษ เป็นการฝึกอบรมให้ นรจ. ได้แสดงออกถึงความสามารถ
พิเศษ ที่มีอยู่แล้วในตัวให้ปรากฏเด่นชัดยิ่งขึ้น รู้จักวางตัวและประพฤติตนให้ถูกต้องเหมาะสมในการ   
เข้าสังคม เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ราชการและเมื่อปฏิบัติต่อสังคม เช่น การฝึกดนตรี การเพาะกาย การฝึก
พูด การอบรมนักเรียนด้วยกัน การเข้าสั งคม  การปฏิบัติตนในพิธีต่าง ๆ การส่งเสริมความรู้
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ภาษาต่างประเทศ ตลอดจนงานกิจกรรมในชมรมต่าง ๆ และการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ เป็นต้น    
ซึ่งจะเป็นการฝึกอบรมต่อเนื่องตลอดระหว่างการศึกษา 

๑๒. จ านวนผู้เรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
    พรรค - เหล่า ชั้นปีที ่๑ ชั้นปีที ่๒ 

๑.  พรรคนาวิน  ๓๐๖ ๒๓๘ 
     ๑.๑   เหล่าทหารสามัญ         ๕๔ ๕๔ 
     ๑.๒   เหล่าทหารการปืน กร. 
             ส านักงานต ารวจแห่งชาติฝากเรียน 

๗๐ 
๑๓ 

๖๒ 
๑๓ 

     ๑.๓   เหล่าทหารการปืน สอ.รฝ. ๖๒ ๖๐ 
     ๑.๔   เหล่าทหารสรรพาวุธ ๒๕ ๒๔ 
     ๑.๕   เหล่าทหารสารวัตร ๒๓ ๒๕ 
     ๑.๖   เหล่าทหารขนส่ง ๕๙ - 
     ๑.๗   เหล่าทหารสัญญาณ (วิทยุ)             - - 
     ๑.๘   เหล่าทหารสัญญาณ (เรดาร์) - - 
     ๑.๙   เหล่าทหารสัญญาณ (ทัศนสัญญาณ) - - 
๒. พรรคนาวิกโยธิน ๑๕๒ - 
๓. พรรคกลิน ๑๒๔ ๑๐๔ 
     ๓.๑  เหล่ากลิน 
            ส านักงานต ารวจแห่งชาติฝากเรียน 

๘๓ 
๑๒ 

๖๙ 
๑๒ 

     ๓.๒  เหล่าทหารเครื่องกล สาขาช่างเครื่องบิน     ๒๙ ๒๓ 
๔. พรรคพิเศษ ๑๓๘ ๑๘ 
     ๔.๑  เหล่าทหารพลาธิการ ๒๙ - 
     ๔.๒  เหล่าทหารการเงิน ๒๐ ๑๘ 
     ๔.๓  เหล่าทหารช่างยุทธโยธา - อิเล็กทรอนิกส์/ 
            ส านักงานต ารวจแห่งชาติฝากเรียน/ 
            กองทัพไทย            

๖๘ 
๕ 
๓ 

- 
- 
- 

     ๔.๔  เหล่าทหารช่างยุทธโยธา - ไฟฟ้า ๑๓ - 
รวม   ๗๒๐ ๓๖๐ 

รวม นรจ.ทั้งหมด    ๑,๐๘๐ นาย 

๑๓. คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา 
 ส าเร็จการศึกษาหลักสู ตรมั ธยมศึกษาตอนปลาย หรือส าเร็จการศึกษาหลักสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นชายโสด อายุ ๑๗ - ๒๐ ปี  

๑๔. สิทธิของผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับการแต่งตั้งยศเป็นจ่าตรี  และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารประทวน 
สังกัด ทร. โดยได้รับ เงิน เดือนระดับ ป.๑ ชั้น  ๑๙ เดือนละ ๑๐,๗๖๐ บาท พร้อมทั้ งได้รับ



๘ 
 

ประกาศนียบัตรหลักสูตร นรจ.รร.ชุมพลฯ รวมทั้ งได้รับสิทธิต่าง ๆ ที่ทางราชการก าหนด เช่น              
การรักษาพยาบาล การศึกษาบุตร ฯลฯ 

๑๕. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ด้านวิชาการหรือวิชาชีพ  
 (๑) เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในทางวิชาการหรือวิชาชีพ ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 (๒) เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวีตอยู่ร่วมในสังคมอย่างมี
ความสุข และสามารถพัฒนาอาชีพให้ก้าวหน้า 
 ด้านการทหาร 
 (๑) เป็นผู้มีความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สามารถเสียสละชีวิต     
เพ่ือประเทศชาติ และราชบัลลังก์  รวมทั้ งด ารงไว้ซึ่ งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
 (๒) เป็นผู้มีความรู้พ้ืนฐานวิชาการทางทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์ 
 (๓) เป็นผู้มีวินัยทหาร และปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร 
 (๔) เป็นผู้มีภาวะผู้น า (ในระดับหมู่) ซื่อสัตย์ สุจริต กล้าหาญ เสียสละ รับผิดชอบ มีจิตส านึก    
ในความเป็นทหาร และรู้รักสามัคค ี
 (๕) เป็นผู้มีความแข็งแรง อดทน และความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

๑๖. งบประมาณในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 ๑๖.๑ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ านวน ๓๕๑,๑๕๔,๖๐๘.๑๕ บาท ประกอบด้วย 
  ๑๖.๑.๑ งบประมาณประจ าปี                                  ๓๕๐,๔๙๔,๙๔๔.๑๕ บาท 
  ๑๖.๑.๒ เงินนอกงบประมาณ                                          ๖๕๙,๖๖๔.๐๐  บาท 
 ๑๖.๒ งบประมาณเหลือคืนสุทธิ                                              ๒,๒๐๐,๒๔๕.๗๖ บาท 
 ๑๖.๓ งบด าเนินการจัดการศึกษา (ไม่รวมเบี้ยเลี้ยงนักเรียนและเงินเดือนข้าราชการ) จ านวน 
๑๒๕,๙๓๐,๒๖๔.๐๓ บาท  ประกอบด้วย  
  ๑๖.๓.๑ งบประมาณประจ าปี                                   ๑๒๕,๒๗๐,๖๐๐.๐๓  บาท 
  ๑๖.๓.๒ เงินนอกงบประมาณ                                           ๖๕๙,๖๖๔.๐๐  บาท 
 ๑๖.๔ งบประมาณด้านสื่อ/โสต อุปกรณ์ช่วยฝึก นวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ ห้องสมุด และ
ระบบสารสนเทศ จ านวน ๓๙,๗๖๒,๙๒๔.๐๐ บาท ประกอบด้วย 
   ๑๖.๔.๑ สื่อโสต/อุปกรณ์การฝึก/เครื่องช่วยฝึก                 ๓๙,๔๓๒,๗๘๐.๐๐    บาท 
   ๑๖.๔.๒ นวัตกรรม/สร้างองค์ความรู้                           ๗๘,๘๐๘.๐๐   บาท 
   ๑๖.๔.๓ ระบบสารสนเทศ                     ๑๘๑,๓๕๖.๐๐   บาท 
  ๑๖.๔.๔ ระบบห้องสมุด                                                ๖๙,๙๘๐.๐๐ บาท 
 ๑๖.๕ งบประมาณด้านวัสดุที่ใช้ฝึกปฏิบัติ (วัสดุสิ้นเปลือง)  จ านวน    ๕๒,๖๒๓,๗๓๖.๖๓  บาท 


