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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 
    CP1.1.2 กระบวนกำรจัดกำรศึกษำและฝึกอบรม 
      CP1.1.2.1 กระบวนการจัดการศึกษาภาควิชาการ 

หน่วยรับผิดชอบ  กองกำรศึกษำ โรงเรียนชุมพลทหำรเรือ ยศ.ทร. 
ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 

 
รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก่าหนด ผู้รับ 

ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก่าหนด 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตรวจสอบโครงกำรศึกษำอบรมของ ทร. 
และตรวจสอบหลักสูตร นรจ. ประกอบด้วย
พรรค-เหล่ำ ดังนี้ 
1. ระยะเวลำศึกษำ 2 ปี มี 8 พรรค-เหล่ำ 
    - นว.ส.  
    - นว.ป. (กร.)  
    - นว.ป. (สอ.รฝ.) 
    - นว.สห.  
    - นว.สพ.  
    - กล.  
    - กล. (ช่ำง บ.) 
    - พศ.กง. 
2. ระยะเวลำเรียน 1 ปี (แล้วไปศึกษำต่อที่
โรงเรียนสำยวิทยำกำร อีก 1 ปี จนส ำเร็จ
กำรศึกษำ) มี 2 พรรค-เหล่ำ 

- นว.ขส. 
- พศ.พธ. 

5 1. ระเบียบ ยศ.ทร. 
ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำร
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำซึ่งจัด
กำรศึกษำเป็นภำคใน
ส่วนกำรศึกษำที่สองและ
สี่ พ.ศ.2551 และแกไ้ข
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.
2555 
2. หลักสูตร นรจ. 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. พ.ศ.
2559 
 

กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

A 
โครงกำรศึกษำอบรมของ ทร./หลกัสูตร
กำรศึกษำ/แผนปฏิบตัิรำชกำรประจ ำป ี
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ก 

ข 

 

ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก่าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก่าหนด 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ก ำหนดกิจกรรมทีส่ ำคัญตลอดปีกำรศึกษำ
ห้วงเวลำกำรปฏิบัติ และหน่วยที่รบัผิดชอบ 
ประกอบด้วย  
- กำรฝึกภำคสำธำรณศึกษำ นรจ.ใหม่ 
- พิธีเปิดกำรศึกษำ และปฐมนิเทศ 
- กำรเรียนกำรสอนภำคต้น/ภำคปลำย 
- กำรสอบควำมรู้ภำคต้น/ภำคปลำย 
- กำรสอบคัดเลือกเป็น นนร. 
- กำรฝึกหมูร่บ และกำรฝึกด ำน้ ำ 
- กำรฝึกภำคทำงใช้กำรในทะเล 
- กำรฝึกปฏิบตัิตำมหน่วยสำยวิทยำกำร 
- ปัจฉิมนิเทศ 
- พิธีเลื่อนช้ันข้ึนเป็น นรจ.ชั้นปีที่ 2 
- พิธีประดับยศให้กับ นรจ.ที่ส ำเรจ็
กำรศึกษำ 

5 
(ภำยใน 
มี.ค.) 

1. ระเบียบ ยศ.ทร. 
ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำร
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำซึ่งจัด
กำรศึกษำเป็นภำคใน
ส่วนกำรศึกษำทีส่องและ
สี่ พ.ศ.2551 และแก้ไข
เพิ่มเตมิฉบับท่ี 2 พ.ศ.
2555 
2. หลักสูตร นรจ. 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
พ.ศ.2559 
 

แผนกเตรียมกำร 
กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

3 
 
 
 
 
 

 เสนอขออนุมัติปฏิทินกำรศึกษำ ตำม 
ล ำดับชั้น โดย ผบ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
พิจำรณำอนุมัต ิ

5 
(ภำยใน 
มี.ค.) 

 แผนกเตรียมกำร 
กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

4 
 
 
 

 ส ำเนำแจกจำ่ยหน่วยเกีย่วข้อง เพื่อใช้เป็น 
กรอบแนวทำงกำรปฏิบัต ิ

2 
(ภำยใน 
มี.ค.) 

หลักสตูร นรจ. 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
พ.ศ.2559 

แผนกเตรียมกำร 
กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

จัดท ำ (ร่ำง) ปฏิทินกำรศึกษำ 

ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 

ผบ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

ปฏิทินกำรศึกษำ 
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ค1 ค2 

 

ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก่าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก่าหนด 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. รวบรวมรำยชื่อ นรจ. จ ำแนกตำมชั้นปี 
พรรค-เหล่ำ เพื่อจัดห้องเรียน ผังห้องเรียน 
2. ประสำนหน่วยที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมต ำรำ 
เครื่องช่วยกำรศึกษำ ขอรับกำรสนับสนุน 
ครูภำยนอก 
3. รวบรวมรำยชื่อครูภำยในท้ังหมด 
4. จัดท ำตำรำงสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
(ภำยใน 
พ.ค.) 

1. ระเบียบ ยศ.ทร. 
ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำร
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำซึ่งจัด
กำรศึกษำเป็นภำคใน
ส่วนกำรศึกษำที่สองและ
สี่ พ.ศ.2551 และแก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.
2555 
2. หลักสูตร นรจ. 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
พ.ศ.2559 
3. ด ำเนินกำรให้ 
เรียบร้อยก่อนเปิดกำร 
ศึกษำ 5 วัน 

แผนกเตรียมกำร 
กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จัดท ำ (ร่ำง) ค ำสั่งแต่งตั้งครภูำยในและ 
ครูประจ ำช้ัน และ (ร่ำง) ค ำสั่งแตง่ตั้ง 
ครูภำยนอก ซึ่งมีท้ังในส่วนของครทูี่สอน 
ภำควิชำกำรและครูทีส่อนวิชำชีพทหำรเรือ 
ครูภำยใน พิจำรณำจำกคุณวุฒิและผู้ที่อยู่ใน
ต ำแหน่งครู  
ครูภำยนอก พิจำรณำจำกคุณวุฒิ 
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ในวิชำที่สอน 
หรือให้หน่วยสำยวิทยำกำรคดัเลือกส่งมำให ้

5 
(ภำยใน 
พ.ค.) 

1. หลักสูตร นรจ. 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
พ.ศ.2559 
2. หน้ำท่ีของครูตำม 
อฉก. 
3. ตำมควำมต้องกำร
ของหน่วยสำยวิทยำกำร 

แผนกเตรียมกำร 
กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

 

รวบรวมข้อมลู ประสำนหน่วยทีเ่กี่ยวข้อง 
เพื่อเตรียมกำรก่อนเปดิกำรศึกษำ 

รวบรวมรำยชื่อ 
นรจ.จ ำแนกตำม 
ช้ันปี พรรค-เหล่ำ 

รวบรวมรำยชื่อ 
ครูภำยใน ต ำแหน่ง 

และคุณวุฒิ 

จัดเตรียมต ำรำ 
อุปกรณ์ 

เครื่องช่วย
กำรศึกษำ 

ประสำนขอรับ
กำรสนับสนุน 
ครูภำยนอก 

จัดห้องเรียน 
และจัดท ำ 

ผังห้องเรียน  

จัดตำรำงสอน
กำรศึกษำ 

จัดท ำ (ร่ำง) ค ำสั่งแต่งตั้ง 
ครูภำยในและครูประจ ำช้ัน 

จัดท ำ (ร่ำง) ค ำสั่งแต่งตั้ง 
ครูภำยนอก 
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ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก่าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก่าหนด 

7 
 
 
 
 
 
 

 1. เสนอขออนุมัติแต่งตั้งครภูำยในและ 
ครูประจ ำช้ัน เสนอตำมล ำดับชั้น (ผ่ำน กพ. 
รร.ชุมพลฯ) โดย ผบ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
พิจำรณำอนุมัต ิ
2. เสนอขออนุมัติแต่งตั้งครภูำยนอก เสนอ
ตำมล ำดับชั้น (ผ่ำน กศษ.ยศ.ทร.) อนุมัติ
โดย จก.ยศ.ทร. พิจำรณำอนุมตั ิ
 

5 
(ภำยใน 
พ.ค.) 

 แผนกเตรียมกำร 
กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

8 
 
 

 

 ส ำเนำแจกจำ่ยให้หน่วยเกีย่วข้อง 
 
 
 

5 
(ภำยใน 
พ.ค.) 

ครูที่สอนมีคณุวุฒิ 
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
และประสบกำรณ์ตรง
กับวิชำที่สอน 

แผนกเตรียมกำร 
กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
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 กำรศึกษำทำงวิชำกำร : เป็นวิชำที่ นรจ.ทุก
คนต้องเรียนเหมือนกัน ประกอบดว้ย 
1.หมวดทักษะชีวิต ประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ 
   - กลุ่มวิชำทักษะภำษำและกำรสื่อสำร ได้แก่   
กลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ จ ำนวน 10 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชำภำษำไทย จ ำนวน 2 หน่วยกิต 
   - กลุ่มวิชำทักษะกำรคิดและกำรแก้ปัญหำ 
ได้แก่  กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์ จ ำนวน  
4 หน่วยกิต  กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์ จ ำนวน  
2 หน่วยกิต 
2. กิจกรรมเสรมิหลักสูตร ไมม่ีหนว่ยกิต 
ประกอบด้วย 
   - กิจกรรมเสริมควำมรู้ในสำยวิชำชีพ 
   - กิจกรรมชมรม 
   - กิจกรรมเสริมสร้ำงสมรรถภำพทำง
ร่ำงกำย 

ภำคต้น 
(มิ.ย.-ก.ย.) 
ภำคปลำย 
(ต.ค.-ม.ค.) 

1. ระเบียบ ยศ.ทร. 
ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำร
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำซึ่งจัด
กำรศึกษำเป็นภำคใน
ส่วนกำรศึกษำทีส่องและ
สี่ พ.ศ.2551 และแก้ไข
เพิ่มเตมิฉบับท่ี 2 พ.ศ.
2555 
2. หลักสูตร นรจ. 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
พ.ศ.2559 
3. ปฏิบัติตำม
ตำรำงสอนและปฏิทิน
กำรศึกษำ 

แผนกวิชำสำมญั 
กศษ.ยศ.ทร. 
 
 
 
 
 
 
 

 

ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 

ผบ.รร.ชุมพลฯ 

จัดกำรเรียนกำรสอนตำมหมวดวิชำ 

หมวดทักษะ
ชีวิต 

กิจกรรมเสริม
หลักสตูร 

กลุ่มทักษะกำรคิดและ 
กำรแก้ปัญหำ 

กลุ่มทักษะภำษำและ 
กำรสื่อสำร 

จก.ยศ.ทร. 

อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 

ค ำสั่งแต่งตั้งครภูำยนอก ค ำสั่งแต่งตั้งครภูำยใน
และครปูระจ ำช้ัน 



5 

ง 

 

ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก่าหนด ผู้รับผิดชอบ 
เวลา (วัน) ข้อก่าหนด 

10 
 
 
 
 
 
 
 

 1. กำรมอบหมำยงำน เก็บคะแนน ทดสอบ
ย่อย ครูที่สอนจะเป็นผู้ก ำหนด และ
ด ำเนินกำรตลอดภำคเรียน 
2. กำรทดสอบควำมรู้ภำคทฤษฎีภำคต้นและ
ภำคปลำย ประกอบด้วยกำรทดสอบภำค
วิชำกำร และกำรทดสอบวิชำชีพทหำรเรือ 
ด ำเนินกำรในปลำยภำคเรียน ๆ ละ 10 วัน 

ตลอด 
ภำคเรยีน 

1. ระเบียบ ยศ.ทร. 
ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำร
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำซึ่งจัด
กำรศึกษำเป็นภำคใน
ส่วนกำรศึกษำทีส่องและ
สี่ พ.ศ.2551 และแก้ไข
เพิ่มเตมิฉบับท่ี 2 พ.ศ.
2555 
2. หลักสูตร นรจ. 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
พ.ศ.2559 

1. แผนกวิชำสำมัญ 
กศษ.ยศ.ทร.รร.ชุมพลฯ 
ยศ.ทร. 
2. คณะกรรมกำรสอบ
ควำมรู้ นรจ. 
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 ในภำคต้น จะท ำกำรประเมินผลภำค
วิชำกำรและวิชำชีพทหำรเรือ และประเมิน
ให้คะแนนประจ ำตัวของ นรจ 
ในภำคปลำย จะท ำกำรประเมินผลภำค
วิชำกำรและวิชำชีพทหำรเรือ รวมทั้งกำรฝึก
ปฏิบัติ และประเมินให้คะแนนประจ ำตัว 
ของ นรจ. 

ภำคต้น 
45 

(ก.ย.-ต.ค.) 
ภำคปลำย 

60 
(ก.พ.-มี.ค.) 

ระเบียบ ยศ.ทร. 
ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำร
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำซึ่งจัด
กำรศึกษำเป็นภำคใน
ส่วนกำรศึกษำที่สองและ
สี่ พ.ศ.2551 และแก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.
2555 

แผนกทดสอบทำง
กำรศึกษำ กศษ. 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

  รวมระยะเวลำ (วันรำชกำร) 160   

หมำยเหตุ มี 2 ภำคเรียน ๆ ละ 16 สัปดำห์ ๆ ละ 5 วัน รวมประมำณ 160 วัน 

 

Link คู่มือปฏิบัติงาน 
03-EDU-WM-CP1.1.2.1 กระบวนการจัดการศึกษาภาควิชาการ 

มอบหมำยงำน เก็บคะแนน ทดสอบย่อย
และทดสอบควำมรู้ภำคต้น/ภำคปลำย 

B ประเมินผลกำรสอบควำมรู ้
ภำคต้น/ภำคปลำย 
และประกำศผลสอบ 

http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/wm-pdf/03-wm-cp1.1.2.1.pdf

