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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) 
ชื่อกระบวนการ  CP1 กระบวนการผลิตก่าลังพลต่่ากว่าชั้นสัญญาบัตร 
หน่วยรับผิดชอบ  กศษ.ยศ.ทร.  รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  และ ศฝท.ยศ.ทร. 

ข้อก ำหนดและตัวชี้วัด need /ข้อกฎหมำย / ประสิทธิภำพ / ควำมคุ้มค่ำ 
 

ชื่อกระบวนการย่อย  CP1.1 กระบวนการผลิตจ่าทหารเรือ 
   CP1.1.1  กระบวนกำรคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ำเป็นนักเรียนจ่ำทหำรเรือ 
          CP1.1.1.2 กระบวนการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ 

หน่วยรับผิดชอบ  กองกำรศึกษำ ยศ.ทร.  
ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 

 
รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก่าหนด ผู้รับ 

ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก่าหนด 
1 
 
 
 
 
 
 

 1. ตรวจสอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนของ
คณะกรรมกำรรับสมัครและสอบคดัเลือกฯ 
2. ศึกษำระเบียบ ยศ.ทร.ว่ำด้วยกำรคัดเลือก
บุคคลพลเรือนเข้ำเป็นนักเรยีนจ่ำทหำรเรือ 
พ.ศ.2551 

3 ระเบียบ ยศ.ทร.ว่ำด้วย
กำรคัดเลือกบุคคลพล
เรือนเข้ำเป็นนักเรียน 
จ่ำทหำรเรือ พ.ศ.2551 

คณะกรรมกำรสอบ
คัดเลือกฯ 
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1. ประสำนงำนและรวบรวมข้อมลู เช่น 
    - ประสำนหำสถำนท่ีสอบภำควิชำกำร
และสถำนท่ีสอบรอบสอง 
    - รำยชื่อผู้ที่เป็นอนุกรรมกำรฝำ่ยต่ำง ๆ 
 

20 ระเบียบ ยศ.ทร.ว่ำด้วย
กำรคัดเลือกบุคคล 
พลเรือนเข้ำเป็นนักเรยีน
จ่ำทหำรเรือ พ.ศ.2551 

1. คณะกรรมกำรสอบ
คัดเลือกฯ 
2. คณะอนุกรรมกำร
ฝ่ำยต่ำง ๆ  

A 

กรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนของ
คณะกรรมกำรรับสมัครและสอบคดัเลือกบุคคล

พลเรือนเข้ำเป็นนักเรยีนจ่ำทหำรเรือ  
 

เตรียมกำร/ประสำนงำน/ประชุม/รวบรวมข้อมลู/
พิจำรณำงบประมำณ/จัดท ำแนวทำงและแผนกำร
ด ำเนินงำนในกำรรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล

พลเรือนเข้ำเป็นนักเรยีนจ่ำทหำรเรือ 
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ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก่าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก่าหนด 

  2. พิจำรณำงบประมำณด้ำนต่ำง ๆ  
3. จัดท ำรำยละเอียดแนวทำงและ 
แผนกำรรับสมคัรและกำรสอบคัดเลือก 
   - จัดท ำระเบียบกำรรับสมัคร 
   - รำยละเอียดกำรประชำสมัพันธ์ 
   - ขั้นตอนกำรรับสมัคร 
   - แนวทำงกำรสอบรอบแรกภำควิชำกำร 
   - แนวทำงกำรสอบรอบสอง 
   - วิธีกำรประกำศผลสอบ 
   - ขั้นตอนกำรรำยงำนตัวและท ำสัญญำ  
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 ประชำสัมพันธ์ มี 2 วิธี 
วิธีที่ 1 ประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำงสื่อต่ำง ๆ 
ได้แก่ ทำงโทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ 
Internet แผ่นป้ำย และประกำศฯ  
วิธีที่ 2 ประชำสัมพันธ์เชิงรุกด้วยกำรไปพื้นที่
ต่ำง ๆ ตำมกลุ่มเป้ำหมำย โดยเจ้ำหน้ำที่และ 
นรจ. ไปแนะแนวกำรศึกษำ 

120 
(พ.ย. -ก.พ.) 

 

ระเบียบ ยศ.ทร. 
ว่ำด้วยกำรสอบคัดเลือก 
บุคคลพลเรือนเข้ำเป็น 
นรจ. พ.ศ.2551 ข้อ 7 

คณะอนุกรรมกำร 
ประชำสมัพันธ์ 

ประชำสมัพันธ์กำรรับสมัครและสอบคัดเลือก
บุคคลพลเรือนเข้ำเป็นนักเรยีนจ่ำทหำรเรือ 
 

วิธีที่ 1 
ผ่ำนช่องทำง 
สื่อต่ำง ๆ 

วิธีที่ 2 
ไปตำมพื้นที่

กลุ่มเป้ำหมำย 
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ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก่าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก่าหนด 
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 1. จ ำหน่ำยระเบียบกำร  
   - วำงจ ำหน่ำยตำมสถำนที่รำชกำรต่ำง ๆ 
   - จ ำหน่ำยทำงไปรษณีย์ 
2. รับสมัครทำงระบบ Internet 
   - ผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ กรอกข้อมูลและ
แนบไฟล์ เอกสำรหลักฐำนกำรสมคัรทำง
ระบบ Internet 
   - จัดหน่วยส ำหรับสแกนลำยนิ้วมือผู้สมัคร 
ณ บก.ยศ.ทร. และสัตหีบ รวมทั้งจัดชุดออก
ด ำเนินกำรตำมภูมภิำคต่ำง  
3. ตรวจสอบหลักฐำน ทำงระบบ Internet 
ที่ผู้สมัครยื่นมำในระบบ รวมทั้งตรวจสอบ
เอกสำรหลักฐำนคะแนนเพิ่ม 

20 
(ปลำยเดือน 
ธ.ค.-ก.พ) 

ระเบียบ ยศ.ทร. 
ว่ำด้วยกำรสอบคัดเลือก 
บุคคลพลเรือนเข้ำเป็น
นรจ. พ.ศ.2551 ข้อ 15 
และข้อ 16 

1. คณะอนุกรรมกำร 
จ ำหน่ำยระเบียบกำร
และรับสมัครฯ 
2. คณะอนุกรรมกำร
กรรมวิธีข้อมลู 
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 1. ประชุมคณะอนุกรรมกำรฝ่ำยตำ่ง ๆ  
2. จัดท ำฐำนข้อมูลรำยชื่อและหมำยเลข
ประจ ำตัวผูส้มัครฯ และประกำศแจ้งรำยชื่อ 
ผู้มีสิทธ์ิสอบทำงเว็บไซต ์
3. จัดเตรยีมอุปกรณ์และสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกในกำรสอบ เช่น ดินสอ ยำงลบ 
กระดำษใบตอบ 
 

20 
(ก.พ.) 

 1. คณะกรรมกำรสอบ
คัดเลือกฯ 
2. คณะอนุกรรมกำร
กรรมวิธีข้อมลู 

จ ำหน่ำยระเบียบกำรและรับสมัครฯ 
 

เตรียมกำรส ำหรับกำรสอบคัดเลือก 
บุคคลพลเรือนเข้ำเป็นนักเรยีนจ่ำ

ทหำรเรือ 
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ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก่าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก่าหนด 
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1. สอบรอบแรก สอบภำควิชำกำร 
   - ออกข้อสอบ คัดเลือกข้อสอบ จัดพิมพ์  
โรเนียว จัดชุดข้อสอบ ผนึกซอง และเก็บ
รักษำข้อสอบ 
   - ประสำนสถำนที่สอบภำควิชำกำร/สถำนที่
สอบควำมเหมำะสม-พลศึกษำ/สถำนที่
ทดสอบสุขภำพจิตและตรวจร่ำงกำย  
   - จัดผังที่น่ังสอบข้อสอบ จัดเจ้ำหน้ำที่ 
คุมสอบภำควิชำกำร 
   - ด ำเนินกำรสอบวิชำคณติศำสตร์ วิชำ
วิทยำศำสตร์ วิชำภำษำอังกฤษ และวิชำ
ภำษำไทย 
   - ตรวจข้อสอบด้วยเครื่องตรวจข้อสอบ 
   - ประกำศผลสอบรอบแรก โดยกำรปิด
ประกำศท่ี ยศ.ทร. และทำงอินเตอร์เน็ต 
2. สอบรอบสอง เฉพำะผู้ที่สอบผำ่น 
รอบแรก 
   - สอบพลศึกษำ : ว่ำยน้ ำ 50 ม. วิ่ง
ระยะทำง 800 ม. ลุกนั่ง และดันขอ้ 
   - สอบควำมเหมำะสมในกำรเปน็ทหำร 
   - ตรวจร่ำงกำย โดย จนท.จำก พร. 
   -ทดสอบสุขภำพจิต โดย จนท.จำก พร. 
3. ประมวลผลกำรสอบ และตรวจสอบควำม
ถูกต้อง 
 

30 ระเบียบ ยศ.ทร.ว่ำด้วย
กำรสอบคดัเลือกบุคคล
พลเรือนเข้ำเป็น นรจ.
พ.ศ.2551  

1. คณะอนุกรรมกำร
ออกข้อสอบ 
2. คณะอนุกรรมกำร
จัดเตรียมข้อสอบ 
3. คณะอนุกรรมกำร 
คุมสอบ 
4. คณะอนุกรรมกำร 
ตรวจสุขภำพฯ 
5. คณะอนุกรรมกำร
ทดสอบควำมเหมำะสม 
6. คณะอนุกรรมกำร
กรรมวิธีข้อมลู 
7. คณะกรรมกำรสอบ
คัดเลือกฯ 

สอบรอบแรก 
สอบภำควิชำกำร 

สอบรอบสอง 
- สอบควำมเหมำะสม
และพลศึกษำ 
- ทดสอบสุขภำพจติ
และตรวจสุขภำพ 

กำรสอบคดัเลือกบุคคลพลเรือนเขำ้เป็น
นักเรียนจ่ำทหำรเรือ 
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ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก่าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก่าหนด 
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 1. จัดรำยชื่อผู้ที่สอบผ่ำนเป็นตัวจริง และ 
ตัวส ำรอง แยกตำมพรรค-เหล่ำ   
2. ประกำศผลสอบรอบสดุท้ำย โดยกำรปดิ
ประกำศท่ี ยศ.ทร และทำงอินเตอร์เน็ต 
ภำยใน 10 วัน หลังจำกกำรสอบรอบสอง 

 

10 
(ปลำยเดือน 
มี.ค. - เม.ย.) 

ระเบียบ ยศ.ทร.ว่ำด้วย
กำรสอบคดัเลือกบุคคล
พลเรือนเข้ำเป็น นรจ.
พ.ศ.2551 ข้อ 17.2, 
18, 19.2, 20 และ 21 

1. คณะอนุกรรมกำร
กรรมวิธีข้อมลู 
2. คณะกรรมกำรสอบ
คัดเลือก 
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 1. ผู้ที่ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกเป็น 
ตัวจริง ท ำสัญญำเข้ำเป็น นรจ. 
2. ในกรณีที่ตัวจริงสละสิทธ์ิให้เรยีก 
ตัวส ำรองมำท ำสัญญำ ตำมล ำดับ 

5 
(เม.ย.) 

ระเบียบ ยศ.ทร.ว่ำด้วย
กำรสอบคดัเลือกบุคคล
พลเรือนเข้ำเป็น นรจ.
พ.ศ.2551 ข้อ 25, 26, 
27, 28 และ 29 

1. คณะอนุกรรมกำร  
ท ำสัญญำ 
2. คณะอนุกรรมกำร
กำรเงิน 
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 ส่งรำยช่ือผู้ที่ท ำสัญญำเข้ำเป็น นรจ. 
ให้ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
 

1 
(ปลำยเดือน 
เม.ย. หรือ 
1 พ.ค.) 

ระเบียบ ยศ.ทร. 
ว่ำด้วยกำรสอบคัดเลือก 
บุคคลพลเรือนเข้ำเป็น 
นรจ.พ.ศ.2551  
ข้อ 30 

คณะกรรมกำร 
สอบคัดเลือกฯ 
 

  รวมระยะเวลำ (วันรำชกำร) 330   

หมายเหตุ  กระบวนกำรจะเริ่มต้นตั้งแต่เดือน ส.ค. จนสิ้นสุดในเดือน ก.ค. ของทุกปี รวมระยะเวลำทั้งหมด 11 เดือน (ประมำณ 330 วัน) โดยมีบำงขั้นตอนที่จะมีกำรด ำเนินกำร
ซ้อนทับกัน 
 

Link คู่มือปฏิบัติงาน 
02-EDU-WM-CP1.1.1.2 กระบวนการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นรจ.ทหารเรือ  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและ 
ส่งตัวผู้ที่สอบผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำเป็น

นักเรียนจ่ำทหำรเรือ 
 

 

B 

ประกำศผลกำรสอบคดัเลือกบุคคลพลเรือน 
เข้ำเป็นนักเรยีนจ่ำทหำรเรือ 

รับรำยงำนตัวและท ำสัญญำผู้ทีส่อบผ่ำนกำร
คัดเลือกเข้ำเป็นนักเรียนจ่ำทหำรเรือ 

http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/wm-pdf/02-wm-cp1.1.1.2.pdf

