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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  
  CP1.1.2.2  กระบวนกำรฝึกอบรมวิชำชีพทหำรเรือ 
    CP1.1.2.2.2 กระบวนการฝึกอบรมวิชาชีพทหารเรือภาคปฏิบัติ 

    ประกอบด้วย กำรฝึกอบรม จ ำนวน  5 ประเภท คือ 
(1) กำรฝึกภำคสำธำรณศึกษำ (ในหมวดทักษะวิชำชีพ) (ส ำหรับ นรจ.ใหม่) 
(2) กำรฝึกหลักสูตรกำรปฏิบัติงำนใต้น้ ำ (กำรพัฒนำทักษะทำงทหำร) (ส ำหรับ นรจ.ชั้นปีที่ 2 ที่ผ่ำนกำรคัดเลือก) 
(3) กำรฝึกหมู่รบ/ทหำรรำบทั่วไป (กำรพัฒนำทักษะทำงทหำร) (ส ำหรับ นรจ.ชั้นปีที่ 1 ทุกพรรค-เหล่ำ และ นรจ.ชั้นปีที่ 2 

ในส่วนที่เหลือจำกกำรฝึกหลักสูตรกำรปฏิบัติงำนใต้น้ ำ) 
(4) กำรฝึกภำคปฏิบัติทำงใช้กำรในทะเล (ในหมวดทักษะวิชำชีพ) (ส ำหรับ นรจ.ชั้นปีที่ 1 ทุกพรรค-เหล่ำ และ นรจ.ชั้นปีที่ 2  

นว.ส. นว.ป.กร. กล.) 
(5) กำรฝึกปฏิบัติตำมหน่วยสำยวิทยำกำร (ในหมวดทักษะวิชำชีพ) (ส ำหรับ นรจ.ชั้นปีที่ 2 นว.ป.สอ.รฝ. นว.สห. นว.สพ. กล.

คบ. พศ.กง.)  
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(1)  การฝึกภาคสาธารณศึกษา (ในหมวดทักษะวิชาชีพ) (ส ำหรับ นรจ.ใหม่) 
หน่วยรับผิดชอบ กองนักเรียน โรงเรียนชุมพลทหำรเรือ ยศ.ทร.  

ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก่าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก่าหนด 

1 
 
 
 
 

 

 1 ตรวจสอบหลักสตูรหลักสูตรกำรศึกษำ 
ภำคสำธำรณศึกษำ/ปฏิทินกำรศึกษำของ 
นรจ. 
2. ตรวจสอบงบประมำณกำรฝึก/พัสดุ 
อุปกรณ์ กำรฝึกและยุทธอำภรณ์ ในโครงกำร
ศึกษำอบรม ประชุมและสัมมนำของหน่วย 
ต่ำง ๆ ใน ทร. 
 

5 
(มี.ค.) 

1. หลักสูตรกำรศึกษำภำค
สำธำรณศึกษำ รร.ชุมพลฯ 
พ.ศ.2548 
2. แผนพัฒนำ นรจ. 
3. หลักกำรฝึกภำค 
สำธำรณศึกษำ นรจ.ใหม่ 
ด้ำนกำรปกครอง 
บังคับบัญชำ 

กองนักเรียน 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. ประสำนคณะกรรมกำรคัดเลือกบุคคล 
พลเรือนเข้ำเป็น นรจ. รำยละเอียดรำยช่ือ 
จ ำนวน นรจ.ใหม่ และก ำหนดกำรส่งตัว 
2. ขอรับกำรสนับสนุนก ำลังพลร่วมในกำรฝึก 
3. ประสำน ศฝท.ยศ.ทร.ขอรับกำรสนับสนุน
สนำมฝึกยิงอำวุธ 
4. ขออนุมัติพัสดุและยุทธอำภรณท์ี่เกี่ยวข้อง
ในกำรฝึก 
5. จัดท ำแผนกำรเลี้ยงน้ ำดื่มระหวำ่งกำรฝึก 
6. จัดเตรียมเวชภัณฑใ์นกำรรักษำพยำบำล  
กำรเจ็บป่วยและอุบัติเหตุของ นรจ.ใหม่ 
7. จัดเตรียมอมภัณฑ์ในกำรฝึก 

10 
(มี.ค.) 

1. แผนกำรผลิต นรจ. 
ของ ทร. 
2. บันทึกฯ กศษ.ยศ.ทร. 
(ลับมำก) เรื่อง ขออนุมัติ
กำรจัดสรรอมภณัฑ ์
ในกำรฝึก 

กองนักเรียน 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

เตรียมกำรก่อนจดัท ำแผนกำรฝึก 
ภำคสำธำรณศึกษำ 

ก1 

A1
1 

โครงกำรศึกษำอบรมของ ทร./หลักสูตรกำรศึกษำ 
ภำคสำธำรณศึกษำ/แผนพัฒนำ นรจ./ 

ปฏิทินกำรศึกษำของ นรจ. 
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ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก่าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก่าหนด 

3 
 
 
 
 
 

 

 จัดท ำ (ร่ำง) แผนและค ำสั่งกำรฝึก 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. กำรฝึกภำคสำธำรณ
ศึกษำของ นรจ. เสนอ ผบ.รร.ชุมพลฯ 
ยศ.ทร.พิจำรณำอนุมตั ิ

10 
(เม.ย.) 

1. หลักสูตรกำรศึกษำภำค
สำธำรณศึกษำ รร.ชุมพลฯ 
ยศ.ทร. พ.ศ.2548 
2. แผนพัฒนำ นรจ. 
3. หลักกำรฝึกภำค 
สำธำรณศึกษำ นรจ.ใหม่ 
ด้ำนกำรปกครองบังคับ
บัญชำ 
4. แผนผลติ นรจ.ของ ทร. 
5. อทร.7401 กำรฝึก
บุคคลท่ำมือเปล่ำและท่ำ
อำวุธ พ.ศ.2538 
6. ระเบียบ ยศ.ทร.ว่ำด้วย
กำรคัดเลือกบุคคล 
พลเรือนเข้ำเป็น นรจ. 
พ.ศ.2551 

กองนักเรียน 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

4 
 
 
 
 

  3 
(เม.ย.) 

 กองนักเรียน 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

  

ไม่อนุมัต ิ

จัดท ำ (ร่ำง) แผนและค ำสั่งกำรฝึก 
ภำคสำธำรณศึกษำ 

อนุมัต ิ

ก1 

ข1 

ผบ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
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ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก่าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก่าหนด 

5 
 
 
 
 
 
 
 

 จัดท ำส ำเนำแผนและค ำสั่งกำรฝึกภำค 
สำธำรณศึกษำ นรจ.ใหม่ แจกจ่ำยให้
ผู้เกี่ยวข้องตำมที่ก ำหนดในค ำสั่งกำรฝึกฯ 

10 
(เม.ย.) 

ระเบียบ ทร.ว่ำด้วยกำร
รักษำควำมปลอดภัย พ.ศ.
2531 

กองนักเรียน 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. ประชุมชี้แจงผู้มีหน้ำที่เกีย่วข้องกับกำร
ฝึกและส่วนท่ีสนับสนุนกำรฝึกเพื่อทรำบ
ควำมพร้อม ปัญหำ อุปสรรคข้อขดัข้อง 
2. จัดท ำรำยชื่อ นรจ.ใหม่ แจกจำ่ยส่วนท่ี
เกี่ยวข้องในกำรจัดลงอำคำรกรำบพัก นรจ. 
3. จัดท ำรำยละเอียดยุทธอำภรณข์อง นรจ.
แต่ละนำย 
4. จัดเตรยีมอุปกรณ์และสถำนท่ีตำ่งๆ ใน
กำรพักอำศัยของ นรจ.ใหม ่
5. จัดเตรยีมอุปกรณ์กำรฝึกและยทุโธปกรณ์
ต่ำง ๆ 
6. เตรียมกำรณ์กำรส่งก ำลังบ ำรุงให้เพียงพอ
(น้ ำดื่มระหว่ำงกำรฝึก) 

10 
(เม.ย.) 

ค ำสั่งกำรฝึก รร.ชุมพลฯ 
ยศ.ทร. กำรฝึกภำค 
สำธำรณศึกษำ นรจ.ใหม ่

กองอ ำนวยกำรฝึก 

  

ข1 

แผนและค ำสั่งกำรฝึก 
ภำคสำธำรณศึกษำ 

เตรียมกำรก่อนฝึกภำคสำธำรณศกึษำ  

ค1 
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ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก่าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก่าหนด 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ฝึกตำมตำรำงกำรฝึกภำคสำธำรณศึกษำ 
นรจ.ใหม่ ประกอบด้วย 
1. กำรบรรยำย 
    - ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ทร.  
    - กำรปฐมพยำบำล  
2. กำรฝึก 
   - กำรฝึกทหำรรำบ (บุคคลท่ำมอืเปล่ำท่ำ
อำวุธ/สวนสนำม/ยิงปืน) 
   - กำรเรือปฏิบัต ิ

30 
(พ.ค.) 

ค ำสั่งกำรฝึก รร.ชุมพลฯ 
ยศ.ทร. กำรฝึกภำค 
สำธำรณศึกษำ นรจ.ใหม ่

กองอ ำนวยกำรฝึก 

8 
 

 
 
 
 

 ประเมินผลกำรฝึกทหำรรำบบุคคลท่ำมือ
เปล่ำเป็นรำยบุคคล 
 

1 
(พ.ค.) 

1. อทร.7401 แบบฝึก
บุคคลท่ำมือเปล่ำและท่ำ
อำวุธ พ.ศ.2538 
2. ค ำสั่งกำรฝึก รร.ชุมพลฯ 
ยศ.ทร. กำรฝึกภำค 
สำธำรณศึกษำ นรจ.ใหม่ 

กองอ ำนวยกำรฝึก 

9 
 

 
 
 
 

 รวบรวมข้อมลูจำกส่วนต่ำง ๆ ท่ีเกีย่วข้องใน
กำรฝึก และผลประเมินกำรฝึกทหำรรำบ 
เสนอให้ ผบ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. ให้ควำม
เห็นชอบ 

5 
(มิ.ย.) 

ค ำสั่งกำรฝึก รร.ชุมพลฯ 
ยศ.ทร. กำรฝึกภำค 
สำธำรณศึกษำ นรจ.ใหม ่

กองอ ำนวยกำรฝึก 

  

ประเมินผลกำรฝึกภำคสำธำรณศกึษำ 

ค1 

จัดท ำ (ร่ำง) รำยงำนสรุปผลกำรฝกึ 
ภำคสำธำรณศึกษำ 

นรจ.ใหม ่

ด ำเนินกำรฝึกภำคสำธำรณศึกษำ  

กำรบรรยำย 

- ควำมรู้ทั่วไป 

- กำรปฐมพยำบำล  

กำรฝึก 

- ทหำรรำบเบื้องต้น 

- กำรเรือปฏิบัต ิ

ง1 
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ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก่าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก่าหนด 

10 
 
 
 
 
 
 
 

 เสนอ (ร่ำง) รำยงำนสรุปผลกำรฝกึ 
ภำคสำธำรณศึกษำ ให ้ผบ.รร.ชุมพลฯ 
ยศ.ทร. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
 

1 
(มิ.ย.) 

 กองอ ำนวยกำรฝึก 

11 
 
 
 

 

 เสนอ ยศ.ทร. เพื่อรับทรำบรำยงำนสรุปผล
กำรฝึกภำคสำธำรณศึกษำ  
 

1 
(มิ.ย.) 

 กองอ ำนวยกำรฝึก 

12 
 
 
 
 

 เสนอรำยงำนสรุปผลกำรฝึกภำคสำธำรณ
ศึกษำ ให้ จก.ยศ.ทร. พิจำรณำอนุมัต ิ

5 
(มิ.ย.) 

 กองอ ำนวยกำรฝึก 

13 
 
 

 
 

  5 
(มิ.ย.) 

 กองนักเรียน 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

  รวมระยะเวลำ (วัน) 96   
 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

ผบ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

ง1 

จก.ยศ.ทร. 

B1 

รำยงำนสรุปผลกำรฝึกภำคสำธำรณศึกษำ  
ที่ ผบ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. ให้ควำมเห็นชอบ 

อนุมัต ิ

รำยงำนสรุปผลกำรฝึก 
ภำคสำธำรณศึกษำ นรจ.ใหม ่

 

ไม่อนุมัต ิ
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(2)  การฝึกหลักสูตรการปฏิบัติงานใต้น้่า (การพัฒนาทักษะทางทหาร) (ส ำหรับ นรจ.ชั้นปีที่ 2 ที่ผ่ำนกำรคัดเลือก) 
หน่วยรับผิดชอบ กองนักเรียน โรงเรียนชุมพลทหำรเรือ ยศ.ทร.  

ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก่าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก่าหนด 

1 
 
 
 
 

 
 
 

 1. ตรวจสอบรำยละเอียดแผนกำรฝึกและ
สนับสนุนกำรฝึกภำยในประเทศของหน่วย
ต่ำง ๆ ใน ทร./หลักสูตรกำรปฏิบตัิงำนใต้น้ ำ 
นสร.กร. พ.ศ.2549 /ปฏิทินกำรศกึษำของ 
นรจ. 
2. ตรวจสอบงบประมำณกำรฝึก/พัสดุ 
อุปกรณ์ กำรฝึกและยุทธอำภรณ์ ใน
โครงกำรศึกษำอบรม ประชุมและสัมมนำ
ของหน่วยต่ำง ๆ ใน ทร.  

10 
(ส.ค.) 

1. แผนกำรฝึกและ
สนับสนุนกำรฝึก
ภำยในประเทศของหน่วย
ต่ำง ๆ ใน ทร. 
2. หลักสูตรกำรปฏิบัติงำน
ใต้น้ ำ นสร.กร. พ.ศ.2549 
3. ปฏิทินกำรศึกษำของ 
นรจ. 
4. ค ำสั่ง ยก.ทร. ลับมำก 
เรื่อง แผนอมภณัฑ์เพื่อใช้
ในกำรฝึกของหน่วยต่ำง ๆ 
ใน ทร. 

กองนักเรียน 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

2 
 
 
 
 
 
 
 

 ก่อนกำรฝึก 5 เดือน ขออนุมัติแตง่ตั้ง
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรฝึกและคัดเลือก 
นรจ.ชั้นปีที่ 2 เข้ำรับกำรฝึกหลักสตูรกำร
ปฏิบัติงำนใต้น้ ำ เสนอ ผบ.รร.ชุมพลฯ 
ยศ.ทร. พิจำรณำอนุมตั ิ

5  กองนักเรียน 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

  

จัดท ำ (ร่ำง) ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรฝึกและคัดเลือก นรจ. เข้ำรับกำรฝึก

หลักสตูรกำรปฏิบตัิงำนใต้น้ ำ 

A2 

แผนกำรฝึกและสนับสนุนกำรฝึกภำยในประเทศ
ของหน่วยต่ำง ๆ ใน ทร./หลักสูตรกำรปฏบิัติงำน

ใต้น้ ำ นสร.กร. พ.ศ.2549/แผนพัฒนำ นรจ./ 
ปฏิทินกำรศึกษำของ นรจ. 

ก2 
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ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก่าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก่าหนด 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เสนอ (ร่ำง) ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรฝึกและคัดเลือก นรจ. เข้ำรับกำร
ฝึกหลักสูตรกำรปฏิบัติงำนใต้น้ ำ ให้  
ผบ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. พิจำรณำอนุมัติ 
 

3  กองนักเรียน 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

4 
 
 
 
 

 ส ำเนำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร
ฝึกและคัดเลือก นรจ. เข้ำรับกำรฝึก
หลักสตูรกำรปฏิบตัิงำนใต้น้ ำ แจกจ่ำยให้
ผู้เกี่ยวข้อง 
 

1 หลักสตูรกำรปฏิบตัิงำน 
ใต้น้ ำ นสร.กร. พ.ศ.2549 

กองนักเรียน 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

5  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรฝึกและคัดเลือก 
นรจ.ชั้นปีที่ 2 เข้ำรับกำรฝึกหลักสตูรกำร
ปฏิบัติงำนใต้น้ ำ โดยกำร 
1. ทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย 
2. ส่งตัว นรจ.ช้ันปีท่ี 2 ท่ีผ่ำนกำรทดสอบ
ร่ำงกำย มำตรวจสุขภำพ รพ.อำภำกร 
เกียรติวงศ์ ฐท.สส. 

150 1. ค ำสั่ง รร.ชุมพลฯ 
ยศ.ทร. ว่ำด้วยคณะ 
กรรมกำรคัดเลือก นรจ.
เข้ำรับกำรฝึกหลักสตูรกำร
ปฏิบัติงำนใต้น้ ำ 
2. หลักสูตรกำรฝึกกำร
ปฏิบัติงำนใต้น้ ำ พ.ศ.
2549 

กองนักเรียน 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

  

ข2 

ก2 

ไม่อนุมัต ิ

ผบ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

อนุมัต ิ

ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรฝึกและ
คัดเลือก นรจ. เข้ำรับกำรฝึกหลักสูตรกำร

ปฏิบัติงำนใต้น้ ำ 

กรรมกำรฯ คัดเลือก นรจ. เข้ำรับกำรฝึก
หลักสตูรกำรปฏิบตัิงำนใต้น้ ำ 
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ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก่าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก่าหนด 

6 
 
 
 
 
 
 
 

 1. ประสำน นสร.กร. ก ำหนดรำยละเอียด
กำรฝึก 
2. แจ้งรำยชื่อ นรจ.ช้ันปีท่ี 2 ท่ีมีคุณสมบัติ
ครบ ผ่ำนกำรตรวจสุขภำพร่ำงกำยตำม
จ ำนวนที่ขออนุมัติแผนกำรฝึกฯ 
 
 
 
 

5 ผลกำรตรวจสุขภำพ
ร่ำงกำย นรจ. 

กองนักเรียน 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

7  จัดท ำ (ร่ำง) ค ำสั่งกำรฝึกหลักสูตรกำร
ปฏิบัติงำนใต้น้ ำ และ (ร่ำง) ตำรำงแผนกำร
ฝึก/ปฏบิัติประจ ำวันตลอดห้วงกำรฝึก  
เสนอ จก.ยศ.ทร. พิจำรณำอนุมัต ิ
 

5 
(พ.ย.) 

1. แผนกำรฝึกและ
สนับสนุนกำรฝึก
ภำยในประเทศของหน่วย
ต่ำง ๆ ใน ทร. 
2. อนุมัติ ยศ.ทร. กำรฝึก
หลักสูตรกำรปฏิบัติงำนใต้
น้ ำ 
3. หลักสูตรกำรปฏิบัติงำน
ใต้น้ ำ 
4. รปจ.ทร.1 (ลับ) ระเบียบ
ปฏิบัติประจ ำประกอบ
ค ำสั่งกำรปฏิบัติกำรและ
ค ำสั่งกำรฝึก ผบ.ทร. 
5. อทร.5001 ระเบียบ
ปฏิบัติประกอบค ำสั่ง
ปฏิบัติกำรและค ำสั่งกำรฝึก
ของ ทร.ว่ำด้วยกำรสื่อสำร
และอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
2541 

กองนักเรียน 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

เตรียมกำรก่อนจดัท ำแผนกำรฝึกหลักสตูร 
กำรปฏิบัติงำนใต้น้ ำ 

จัดท ำ (ร่ำง) ค ำสั่งกำรฝึกหลักสูตร 
กำรปฏิบัติงำนใต้น้ ำ และ (ร่ำง) แผนกำรฝึกฯ  

ข2 

ค2 
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ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก่าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก่าหนด 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เสนอขออนุมัติแผนและค ำสั่งกำรฝึกค ำสั่ง
กำรฝึกหลักสตูรกำรปฏิบตัิงำนใตน้้ ำ 
ตำมล ำดับชั้น (ผ่ำน กศษ.ยศ.ทร.) โดย  
จก.ยศ.ทร. พิจำรณำอนุมตั ิ

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กองนักเรียน 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

9 
 
 
 

 จัดท ำส ำเนำค ำสั่งกำรฝึกฯ แจกจ่ำยหน่วย 
ที่เกี่ยวข้องตำมที่ก ำหนดในค ำสั่งกำรฝึกฯ 

10  
(ธ.ค.) 

ระเบียบ ทร.ว่ำด้วยกำร
รักษำควำมปลอดภัย พ.ศ.
2531 

กองนักเรียน 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

10 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ประชุมส่วนท่ีเกีย่วข้องกับกำรฝึก เพื่อทรำบ
ควำมพร้อมกับส่วนท่ีรับผดิชอบกำรฝึก 
ปัญหำ/ข้อขัดข้อง 

10  
(ธ.ค.) 

ค ำสั่งกำรฝึก รร.ชุมพลฯ 
ยศ.ทร. กำรฝึกหลักสูตร
กำรปฏิบัติงำนใต้น้ ำ 
 

กองอ ำนวยกำรฝึก 

 

 

ไม่อนุมัต ิ

เตรียมกำรก่อนฝึกหลักสูตร 
กำรปฏิบัติงำนใต้น้ ำ 

ง2 

จก.ยศ.ทร. 

อนุมัต ิ

ค ำสั่งกำรฝึกหลักสูตรกำรปฏิบัติงำนใต้น้ ำ
แผนกำรฝึกฯ  

ค2 
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ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก่าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก่าหนด 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นสร.กร.ด ำเนินกำรฝึกตำมตำรำงฝกึใน 
ค ำสั่งกำรฝึกปฏิบัติงำนใต้น้ ำ ประกอบด้วย  
- กำรออกก ำลังกำยและต่อสู้ป้องกันตัว 
- ประวัติ นสร.กร. กับภำรกิจของ นทต.จู่โจม 
- กำรปฐมพยำบำล 
- กำรช่วยชีวิตคนตกน้ ำ 
- กำรช่วยเหลือนักด ำน้ ำ 
- กำรด ำรงชีพในทะเล 
- กำรด ำน้ ำด้วยเครื่องช่วยหำยใจใต้น้ ำ 
วงจรเปิด 
- กำรปฏิบัติกำรด ำน้ ำด้วยเครื่องช่วยหำยใจ 
ใต้น้ ำวงจรเปิด 

 45 
(ม.ค.-ก.พ.) 

ค ำสั่งกำรฝึก รร.ชุมพลฯ 
ยศ.ทร. กำรฝึกหลักสูตร
กำรปฏิบัติงำนใต้น้ ำ 

นสร.กร. 

12 
 
 

 

 นสร.กร.ประเมินผลกำรฝึกเป็นรำยบุคคล
ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดในหลักสตูรกำร
ปฏิบัติงำนใต้น้ ำของ นสร.กร. 
 

5 1. หลักสูตรกำรปฏิบัติงำน
ใต้น้ ำ 
2. ค ำสั่งกำรฝึก รร.ชุมพลฯ 
ยศ.ทร. กำรฝึกหลักสูตร
กำรปฏิบัติงำนใต้น้ ำ 

นสร.กร. 

13 
 
 
 
 
 

 น ำผลกำรประเมินจำก นสร.กร. มำ
ด ำเนินกำรสรุปและรำยงำนผลกำรฝึก
หลักสตูรกำรปฏิบตัิงำนใต้น้ ำ เสนอ  
ผบ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. พิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบ 

10 บันทึกฯ นสร.กร. ลับ 
เรื่อง รำยงำนผลกำร
ฝึกอบรมหลักสตูรกำร
ปฏิบัติงำนใต้น้ ำของ นรจ. 

กองนักเรียน 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

  

นสร.กร.ด ำเนินกำรฝึกหลักสูตร 
กำรปฏิบัติงำนใต้น้ ำ 

ประเมินผลกำรฝึกหลักสูตร 
กำรปฏิบัติงำนใต้น้ ำ 

- กำรออกก ำลังกำยและต่อสู้ป้องกันตัว 
- ประวัติ นสร.กับภำรกิจของ นทต.จู่โจม 
- กำรปฐมพยำบำล             - กำรช่วยชีวิตคนตกน้ ำ 
- กำรช่วยเหลือนักด ำน้ ำ      - กำรด ำรงชีพในทะเล 
- กำรด ำน้ ำด้วยเครื่องช่วยหำยใจใต้น้ ำวงจรเปิด 
- กำรปฏิบัติกำรด ำน้ ำด้วยเครื่องช่วยหำยใจใต้น้ ำวงจรเปิด 

ง2 

จ2 

จัดท ำ (ร่ำง) รำยงำนสรุปผลกำรฝกึ 
หลักสตูรกำรปฏิบตัิงำนใต้น้ ำ 

นรจ.ใหม ่
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ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก่าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก่าหนด 

14 
 
 
 
 
 
 
 

 เสนอ (ร่ำง) รำยงำนสรุปผลกำรฝกึหลักสตูร
กำรปฏิบัติงำนใต้น้ ำ ให้ ผบ.รร.ชุมพลฯ 
ยศ.ทร. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 

1  กองนักเรียน 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

15 
 
 
 
 

 เสนอ ยศ.ทร. เพื่อรับทรำบรำยงำนสรุปผล
กำรฝึกหลักสตูรกำรปฏิบตัิงำนใตน้้ ำ  

5  กองนักเรียน 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

16 
 
 
 
 

 เสนอรำยงำนสรุปผลกำรฝึกหลักสตูร 
กำรปฏิบัติงำนใต้น้ ำ ตำมล ำดับชั้น (ผ่ำน 
กศษ.ยศ.ทร.) ให้ จก.ยศ.ทร.พิจำรณำอนุมัติ  

5  กองนักเรียน 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

17 
 
 
 
 

  1  กองนักเรียน 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

  รวมระยะเวลำ (วัน) 271   
 
 
 

 

ผบ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

(ร่ำง) รำยงำนสรุปผลกำรฝึกหลักสูตร 
กำรปฏิบัติงำนใต้น้ ำ ที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำก 

ผบ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

B2 รำยงำนสรุปผลกำรฝึก 
หลักสตูรกำรปฏิบตัิงำนใต้น้ ำ 

 

ไม่อนุมัต ิ

จก.ยศ.ทร. 

อนุมัต ิ

จ2 
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(3) การฝึกหมู่รบ/ทหารราบทั่วไป (การพัฒนาทักษะทางทหาร) (ส ำหรับ นรจ.ชั้นปีที่ 1 ทุกพรรค-เหล่ำ และ นรจ.ชั้นปีที่ 2 ในส่วนที่เหลือจำกกำรฝึกหลักสูตรกำรปฏิบัติงำนใต้น้ ำ) 
หน่วยรับผิดชอบ กองนักเรียน โรงเรียนชุมพลทหำรเรือ ยศ.ทร.  

ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก่าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก่าหนด 

1 
 
 
 

 1. ตรวจสอบรำยละเอียดแผนกำรฝึก และ
สนับสนุนกำรฝึกภำยในประเทศของหน่วย
ต่ำง ๆ ใน ทร./หลักสูตร นรจ. วิชำทหำร  
1-4/แผนพัฒนำ นรจ./ปฏิทินกำรศึกษำของ 
นรจ. รร.ชุมพลฯ 
2. ตรวจสอบงบประมำณกำรฝึก/พัสดุ 
อุปกรณ์ กำรฝึกและยุทธอำภรณ์ ใน
โครงกำรศึกษำอบรม ประชุมและสัมมนำ
ของหน่วยต่ำง ๆ ใน ทร. 

 10 
(พ.ย.) 

1. อนุมัติ ทร.แผนกำรฝึก
และสนับสนุนกำรฝึก
ภำยในประเทศของหน่วย
ต่ำงๆใน ทร. 
2. หลักสูตร นรจ.รร.ชุมพลฯ 
ยศ.ทร. พ.ศ.2559 วิชำ
ทหำร 1-4 
3. อนุมัติ ยศ.ทร.กำรฝึก 
หมู่รบและทหำรรำบทั่วไป
ของ นรจ. 
4. บันทึก ยก.ทร. ลับมำก 
เรื่อง แผนอมภัณฑ์ เพื่อใช้
ในกำรฝึกของหน่วยต่ำง ๆ 
ใน ทร. 

กองนักเรียน 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. ประสำนขอรับกำรสนบัสนุนก ำลังพลร่วม
ในกำรฝึกจำกหน่วยต่ำง ๆ ใน รร.ชุมพลฯ 
ยศ.ทร. 
2. ประสำนครูวิชำกำรอำวุธและนำวิกโยธิน 
ในกำรก ำหนดหัวข้อฝึกอบรม  
3. ก ำหนดพื้นท่ีฝึกเพื่อแจ้งส่วนรำชกำร ทร.
ในพื้นที่สัตหีบและส่วนรำชกำรท้องถิ่น เพื่อ
ทรำบกำรฝึก ป้องกันกำรเข้ำใจผดิ 

10 
(พ.ย.) 

1. แผนกำรฝึกและ
สนับสนุนกำรฝึกฯ
ภำยในประเทศของหน่วย
ต่ำง ๆ ใน ทร. 
2. อนุมัติ ยศ.ทร.กำรฝึก
หมู่รบและทหำรรำบท่ัวไป
ของ นรจ. 

กองนักเรียน 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

ก3 

เตรียมกำรก่อนจดัท ำแผนกำรฝึก 

แผนกำรฝึกและสนับสนุนกำรฝึกภำยในประเทศ 
ของหน่วยต่ำง ๆ ใน ทร./หลักสูตร นรจ.วิชำทหำร 
1-4/แผนพัฒนำ นรจ./ปฏิทินกำรศึกษำของ นรจ. 

รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
 

A3 
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ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก่าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก่าหนด 

 
 
 
 

   3. หลักสูตร นรจ. 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. พ.ศ.
2559 วิชำทหำร 1-4 

กองนักเรียน 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

3  จัดท ำ (ร่ำง) ค ำสั่งกำรฝึก รร.ชุมพลฯ 
ยศ.ทร. กำรฝึกหมูร่บและทหำรรำบท่ัวไป
ของ นรจ. และ (ร่ำง) ตำรำงแผนฝึก/ปฏบิัติ
ประจ ำวันตลอดห้วงกำรฝึก  

10 
(ธ.ค.) 

1. อนุมัติ ทร. แผนกำรฝึก
และสนบัสนุนกำรฝึก
ภำยในประเทศของหน่วย
ต่ำงๆ ใน ทร. 
2. อนุมัติ ยศ.ทร.กำรฝึก
หมู่รบและทหำรรำบท่ัวไป
ของ นรจ. 
3. หลักสูตร นรจ. 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. พ.ศ.
2559 วิชำทหำร 1-4 
4. อทร.5001 ระเบียบ
ปฏิบัติประกอบค ำสั่ง
ปฏิบัติกำรและค ำสั่งกำร
ฝึกของ ทร.ว่ำด้วยกำร
สื่อสำรและอเิล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ.2541 
5. รปจ.ทร.1 (ลับ) 
ระเบียบปฏิบัติประจ ำ
ประกอบค ำสั่งกำร
ปฏิบัติกำรและค ำสั่งกำร
ฝึก ผบ.ทร. 

กองอ ำนวยกำรฝึก 

  

ก3 

ข3 

จัดท ำ (ร่ำง) แผนและค ำสั่งกำรฝึกหมู่รบ
และทหำรรำบท่ัวไป  
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ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก่าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก่าหนด 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เสนอ (ร่ำง) แผนและค ำสั่งกำรฝึกหมู่รบและ
ทหำรรำบท่ัวไป ให้ ผบ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.
พิจำรณำอนุมัต ิ

1 
(ธ.ค.) 

 กองอ ำนวยกำรฝึก 

5 
 
 
 
 

 
 

ส ำเนำแผนและค ำสั่งกำรฝึกฯ แจกจ่ำยให้
ผู้เกี่ยวข้องตำมที่ก ำหนดในค ำสั่ง รร.ชุมพลฯ 
ยศ.ทร. 

10 
(ม.ค.) 

ระเบียบ ทร.ว่ำด้วย 
กำรรักษำควำมปลอดภัย 
พ.ศ.2531 

กองอ ำนวยกำรฝึก 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  1. เชิญผู้เกี่ยวข้องประชุมรับทรำบแนว
ทำงกำรฝึก กำรด ำเนินกำรของส่วนต่ำง ๆ 
ในกำรสนับสนุนกำรฝึกในพ้ืนท่ีฝึก กำร
ประชำสมัพันธ์แจ้งส่วนรำชกำร ทร.ในพื้นที่
และส่วนรำชกำรท้องถิ่น เพื่อประชำสัมพันธ์
ให้ข้ำรำชกำรและประชำชนในพ้ืนที่กำรฝึก 
ป้องกันกำรเข้ำใจผิด 

10 
(ม.ค.) 

1. ค ำสั่งกำรฝึก รร.ชุมพลฯ 
ยศ.ทร. กำรฝึกหมู่รบและ
ทหำรรำบทั่วไปของ นรจ. 
2. บันทึกฯ กพร.ทร. (ลับ) 
ที่ กห 0508/96 ลง 20 
ก.ย.45 เรื่อง แนวทำงกำร 
ปจว/ปชส. ในพื้นที่กำรฝึก 

กองอ ำนวยกำรฝึก 

ผบ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

ไม่อนุมัต ิ

ข3 

เตรียมกำรก่อนฝึก 
หมู่รบและทหำรรำบท่ัวไป 

ค3 

อนุมัต ิ

แผนและค ำสั่งกำรฝึก 
หมู่รบและทหำรรำบท่ัวไป 
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ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก่าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก่าหนด 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ด ำเนินกำรฝึกตำมตำรำงฝึกหมู่รบและ 
ทหำรรำบทั่วไป ประกอบด้วย 
- กำรฝึกหมู่แถวชิด 
- กำรฝึกรูปขบวนรบ/ท่ำสัญญำณและบุคคล
ท ำกำรบ 
- กำรฝึกใช้แผนที่และเข็มทิศ 
- กำรฝึกยุทธวิธีเบื้องต้น/กำรลำดตระเวน/
กำรเดินแผนท่ีเข็มทิศ 
- กำรฝึกยุทธวิธีทหำรรำบ 
- กำรฝึกปฏิบตัิกำรฉับพลัน (กำรซุ่มโจมตี/
กำรต่อต้ำนกำรซุ่มโจมตี/กำรด ำรงชีพในป่ำ) 
- กำรฝึกเข้ำต ี
- กำรฝึกตั้งรับ 

21 
(ม.ค.-ก.พ.) 

ค ำสั่งกำรฝึก รร.ชุมพลฯ 
กำรฝึกหมู่รบและทหำรรำบ
ทั่วไปของ นรจ. 

กองอ ำนวยกำรฝึก 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กำรประเมินผลกำรฝึก ด ำเนินกำร 3 
ลักษณะ 
1. สอบควำมรู้ของ นรจ.แบบปรนยัตำม
รำยวิชำที่ก ำหนดในค ำสั่งกำรฝึก ทั้งก่อน
กำรฝึกและเสร็จสิ้นกำรฝึกฯ  
2. สังเกตกำรฝึกของ นรจ.แล้วใหค้ะแนน
ภำพรวม 
3. ประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับกำรฝึกฯ 

5 
(ก.พ.) 

ค ำสั่งกำรฝึก รร.ชุมพลฯ 
ยศ.ทร. กำรฝึกหมูร่บและ
ทหำรรำบท่ัวไปของ นรจ. 

กองอ ำนวยกำรฝึก 

ด ำเนินกำรฝึกหมูร่บและทหำรรำบท่ัวไป 

ค3 

- กำรฝึกหมู่แถวชิด 
- กำรฝึกรูปขบวนรบ/ท่ำสัญญำณและบุคคลท ำกำรบ 
- กำรฝึกใช้แผนที่และเข็มทิศ 
- กำรฝึกยุทธวิธีเบื้องต้น/กำรลำดตระเวน/กำรเดินแผนท่ีเข็มทิศ 
- กำรฝึกยุทธวิธีทหำรรำบ 
- กำรฝึกปฏิบตัิกำรฉับพลัน (กำรซุ่มโจมตี/กำรต่อตำ้นกำรซุม่
โจมต/ีกำรด ำรงชีพในป่ำ) 
- กำรฝึกเข้ำต ี
-กำรฝึกตั้งรับ 

ประเมินผลกำรฝึกหมูร่บและทหำรรำบท่ัวไป 

ง3 
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ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก่าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก่าหนด 

9 
 
 
 
 
 
 
 

 รวบรวมข้อมลูของส่วนต่ำง ๆ จัดท ำสรุปผล
รำยงำนกำรฝึกหมูร่บและทหำรรำบทั่วไป 

10 
(ก.พ.) 

1. รปจ.ทร.1 (ลับ) ระเบียบ
ปฏิบัติประจ ำประกอบ
ค ำสั่งกำรปฏิบัติกำรและ
ค ำสั่งกำรฝึก ยศ.ทร. (ตอน
ที่ 3 ผนวก ช. แบบกำร
รำยงำนกำรฝึก) 
2. ค ำสั่งกำรฝึก รร.ชุมพลฯ 
ยศ.ทร. กำรฝึกหมู่รบและ
ทหำรรำบทั่วไปของ นรจ. 

กองอ ำนวยกำรฝึก 

10 
 
 
 
 
 

 เสนอ (ร่ำง) รำยงำนสรุปผลกำรฝกึหมู่รบ
และทหำรรำบท่ัวไป ให้ ผบ.รร.ชุมพลฯ 
ยศ.ทร. เพื่อพิจำณำให้ควำมเห็นชอบ 

1 
(ก.พ.) 

 กองนักเรียน 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

11 
 
 
 

 
 

 เสนอ ยศ.ทร. ตำมล ำดับชั้น (ผ่ำน กศษ.
ยศ.ทร.) 

1 
(ก.พ.) 

 กองนักเรียน 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

12 
 
 
 
 
 
 

 เสนอ (ร่ำง) รำยงำนสรุปผลกำรฝกึหมู่รบ
และทหำรรำบท่ัวไป ให้ จก.ยศ.ทร. เพื่อ
พิจำณำอนุมัต ิ

5 
(มี.ค.) 

 กองนักเรียน 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

  

ง3 

ไม่เห็นชอบ 

ผบ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

เห็นชอบ 

(ร่ำง) รำยงำนสรุปผลกำรฝึกหมู่รบและ 
ทหำรรำบทั่วไป ที่ผ่ำนควำมเห็นชอบ 

จำก ผบ.รร.ชุมพลฯ ศ.ทร. 

จัดท ำ (ร่ำง) รำยงำนสรุปผลกำรฝกึ 
หมู่รบและทหำรรำบท่ัวไป 

นรจ.ใหม ่

จก.ยศ.ทร. 

จ3 

ไม่อนุมัต ิ

อนุมัต ิ
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ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก่าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก่าหนด 

13 
 
 
 
 
 
 
 

  1 
(มี.ค.) 

 กองนักเรียน 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

  รวมระยะเวลำ (วัน) 95   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยงำนสรุปผลกำรฝึกหมูร่บ 
และทหำรรำบท่ัวไป 

  
 

B3 

จ3 
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(4) การฝึกภาคปฏิบัติทางใช้การในทะเล (ในหมวดทักษะวิชาชีพ) (ส ำหรับ นรจ.ชั้นปีที่ 1 ทุกพรรค-เหล่ำ และ นรจ.ชั้นปีที่ 2  นว.ส. นว.ป.กร. กล.) 
หน่วยรับผิดชอบ กองนักเรียน โรงเรียนชุมพลทหำรเรือ ยศ.ทร.  

ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก่าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก่าหนด 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. ตรวจสอบรำยละเอียดโครงสร้ำง
หลักสตูรกำรศึกษำภำคปฏิบัติทำงใช้กำรใน
ทะเล รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. พ.ศ.2551/
แผนกำรฝึกและสนับสนุนกำรฝึก
ภำยในประเทศของหน่วยต่ำง ๆ ใน ทร. /
แผนกำรจดัเรือปฏิบัตริำชกำรของ กร. /
กำรจัดกำร 
2. ตรวจสอบงบประมำณกำรฝึก/พัสดุ 
อุปกรณ์ กำรฝึกและยุทธอำภรณ์ ใน
โครงกำรศึกษำอบรม ประชุมและสัมมนำ
ของหน่วยต่ำง ๆ ใน ทร. 
3. ตรวจสอบอมภัณฑเ์พื่อใช้ในกำรฝึกของ
หน่วยใน ยศ.ทร. 

5  
(พ.ย.) 

1. หลักสูตรกำรศึกษำ
ภำคปฏิบัติทำงใช้กำร 
ในทะเล รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
พ.ศ.2551 
2. แผนกำรฝึกและ
สนับสนุนกำรฝึกภำยใน 
ประเทศของหน่วยต่ำง ๆ 
ใน ทร. 
3. บันทึกฯ กร. ลับมำก 
เรื่อง แผนกำรจัดก ำลังของ 
กร.ปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
4. บันทึกฯ ยก.ทร. ลับมำก 
เรื่อง แผนอมภัณฑ์เพื่อใช้
ในกำรฝึกของหน่วยต่ำง ๆ 
ใน ทร. 
5. รปจ.ทร.1 ลับ ระเบียบ
ปฏิบัติประจ ำ ประกอบ
ค ำสั่งกำรปฏิบัติกำรและ
ค ำสั่งกำรฝึก ผบ.ทร. 
6. อทร.5001 ระเบียบ
ปฏิบัติประกอบค ำสั่ง
ปฏิบัติกำร และค ำสั่งกำร
ฝึกของ ทร.ว่ำด้วยกำร 

กองนักเรียน 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

  

หลักสตูรกำรศึกษำภำคปฏิบัติทำงใช้กำรในทะเล/     
แผนกำรฝึกและสนับสนุนกำรฝึกภำค

ภำยในประเทศของหน่วยต่ำง ๆ ใน ทร./ปฏิทิน
กำรศึกษำของ นรจ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

 

ก4 

A4 
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ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก่าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก่าหนด 

 
 
 

 

   สื่อสำรและอเิล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ.2541 

 

2 
 
 
 
 

 ประสำนขอรับกำรสนับสนุนหน่วยต่ำง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กร.  สพ.ทร. อล.ทร. พร. 
ยศ.ทร.  

5 
(พ.ย.) 

 กองนักเรียน 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จัดท ำ (ร่ำง) แผนขออนุมัติกำรฝึก
ภำคปฏิบตัิทำงใช้กำรในทะเล ประกอบด้วย 
1. ค ำสั่งแต่งตั้ง ผบ.มฝ.นรจ. 
2. ก ำหนดเรือฝึก 
3. ก ำลังพลร่วมในกำรฝึก 
4. ห้วงกำรฝึกและแผนยำตรำเรือ 
5. งบประมำณกำรฝึก 
   
 

5 
(พ.ย.) 

1. แผนกำรฝึกและ
สนับสนุนกำรฝึก
ภำยในประเทศของหน่วย
ต่ำง ๆ ใน ทร.  
2. บันทึกฯ กร. (ลับมำก) 
เรื่อง แผนกำรจดัก ำลัง
ของ กร.ปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำป ี
3. หลักสูตรกำรศึกษำ
ภำคปฏิบตัิทำงใช้กำรใน
ทะเล รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.     
พ.ศ.2551 

กองนักเรียน 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

  

ก4 

เตรียมข้อมูลประกอบกำรจัดท ำแผนกำรฝึก
ภำคปฏิบตัิทำงใช้กำรในทะเลของ นรจ. 

จัดท ำ (ร่ำง) แผนและค ำสั่งกำรฝึกภำคปฏิบตัิ
ทำงใช้กำรในทะเลของ นรจ. 

ข4 



21 

ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก่าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก่าหนด 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เสนอ ทร. ขออนุมัติแผนขออนุมัตกิำรฝึก
ภำคปฏิบตัิทำงใช้กำรในทะเล ตำมล ำดับ
ช้ันของสำยงำนหนังสือ ผ่ำน ยศ.ทร. และ
ฝ่ำยอ ำนวยกำรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ ผบ.ทร.
พิจำรณำอนุมัต ิ

5 
(พ.ย.) 

 กองนักเรียน 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

5 
 
 
 
 

 
 
 
 

ทร.อนุมัติค ำสั่งกำรฝึกภำคปฏิบัตทิำงใช้
กำรในทะเลของ นรจ. ในค ำสั่งกำรฝึก 
มฝ.นรจ. ให้ก ำลังพลที่ร่วมสนับสนุนกำรฝึก
ขึ้นกำรบังคับบัญชำกับ มฝ.นรจ. และ 
มฝ.นรจ.ขึ้นกำรบังคับบญัชำกับ ยศ.ทร. 

5 
(พ.ย.) 

ค ำสั่งกำรฝึก ทร. (ลับ) 
เรื่อง กำรฝึกภำคปฏิบตัิ
ทำงใช้กำรในทะเลของ 
นรจ. 

กองนักเรียน 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เมื่อ ทร.อนุมัติค ำสั่งกำรฝึกฯ กนร.ฯ จัดท ำ
รำยละเอียดและข้อมลูเพิม่เตมิ  
1. แผนกำรเดินเรือ/แผนกำรสื่อสำร/
แผนกำรยิงอำวุธประจ ำเรือ 
2. ขอรับกำรสนับสนุนข้ำรำชกำรท ำหน้ำที่
ฝ่ำยต่ำง ๆ ของกองอ ำนวยกำรฝึกใน 
มฝ.นรจ. ได้แก่ เสธ.มฝ.นรจ./นยก. 
มฝ.นรจ./นกพ.มฝ.นรจ./นกบ.มฝ.นรจ./
นธก.มฝ.นรจ. และนำยทหำรประจ ำ 
มฝ.นรจ. เพื่อติดต่อประสำนงำนกบัหน่วย
ต่ำง ๆ  
 

15 
(ธ.ค.) 

1. ค ำสั่งกำรฝึก ทร. (ลับ) 
เรื่อง กำรฝึกภำคปฏิบตัิ
ทำงใช้กำรในทะเลของ 
นรจ. 
2. แผนกำรฝึกและ
สนับสนุนกำรฝึก
ภำยในประเทศของหน่วย
ต่ำง ๆ ใน ทร. 
3. อปฝ.กร.30 
4. อปฝ.มฝ.นรจ. พ.ศ.
2534 

กองนักเรียน 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

ผบ.ทร. 

ไม่อนุมัต ิ

อนุมัต ิ

ข4 

แผนกำรฝึกภำคปฏิบัติทำงใช้กำรในทะเลของ 
นรจ. 

เตรียมกำรก่อนจดัท ำรำยละเอียดเพิ่มเติม
ประกอบค ำสั่ง มฝ.นรจ. 

ค4 



22 

ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก่าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก่าหนด 

 
 
 
 

 3. ขอก ำลังพลร่วมกำรฝึกของหน่วยใน ทร. 
ได้แก่ สพ.ทร. (จนท.ประดำน้ ำ/จนท.ปล่อย 
จรวดเป้ำและเครื่องบินเป้ำบังคับ) /พร.
(นำยแพทย์ประจ ำ มฝ.นรจ.) อล.ทร.
(นำยทหำรอิเล็กทรอนิกส์) และในส่วน 
ต่ำง ๆ ของหน่วยใน รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
4. ขอรับกำรสนับสนุนข้อมูลข่ำวกรองจำก 
ขว.ทร. และกำรพยำกรณ์ตำมเส้นทำง
เดินเรือจำก อศ. 
5. แผนกำรล ำเลียงก ำลังพลตำมเมอืงท่ำที่ 
มฝ.นรจ. มีก ำหนดจอดเรือ 
6. แผนกำรส่งก ำลังบ ำรุงและกำรประสำน
ขอรับกำรสนับสนุนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
จำกหน่วยนอก ทร. เช่น จังหวัดทหำรบก
ตำมเมืองท่ำ/ ต ำรวจน้ ำตำมเมืองท่ำ รวมทั้ง
หน่วยใน ทร. 
7. แผนเผชิญเหตุต่ำง ๆ เมื่อเกิดเหตุ เช่น 
โรคระบำด อุบัติเหตตุ่ำง ๆ 
8. จัดท ำแผนประชำสัมพันธ์ตำมเมืองท่ำ
ต่ำง ๆ ที่ มฝ.นรจ.จอดเรือ 
9. สถำนพยำบำลตำมเมืองท่ำต่ำง ๆ ในส่วน
ของ นรจ.และก ำลังพลใน มฝ.นรจ.
รักษำพยำบำลและส่งกลับทำงกำรแพทย์ 
 

 5. อทร.5001 ระเบียบ
ปฏิบัติประกอบค ำสั่ง
ปฏิบัติกำรและค ำสั่งกำร
ฝึกของ ทร.ว่ำด้วยกำร
สื่อสำรและอเิล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ.2541 
6. บันทึกฯ กพร.ทร. (ลับ) 
ที่ กห 0508/96 ลง 20 
ก.ย.45 เรื่อง แนวทำงกำร 
ปจว./ปชส. ในพ้ืนท่ี 
กำรฝึก 
7. ระเบียบ ยศ.ทร.ว่ำด้วย
คะแนนประจ ำตัวนักเรียน
ทหำร พ.ศ.2530 
8. หลักสูตรกำรศึกษำ
ภำคปฏิบตัิทำงใช้กำรใน
ทะเล รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.     
พ.ศ.2551 

 

  

ค4 

ง4 
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ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก่าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก่าหนด 

  10. จัดเตรียมอุปกรณ์กำรฝึกตำมสำขำ
อำชีพรวมทั้งต ำรำเอกสำรอ้ำงอิงตำ่งๆ ให้
ครูฝึกของเรือฝึก 
11. ตรวจสอบอมภณัฑ์ที่ใช้ส ำหรบักำรฝึก
และจัดแบ่งให้กับเรือฝึก 
12. จัดเตรียมเครื่องยุทธอำภรณ์ของ นรจ.
ที่ต้องใช้ในกำรฝึก (ชุดฝึกปฏิบัติงำนในเรือ 
รองเท้ำสำนและเสื้อชูชีพประจ ำตวั) 
13. จัดท ำตำรำงกำรปฏิบัติ ตำรำงกำรฝึก
ประจ ำวันของ นรจ.ตำมสำขำพรรค-เหล่ำ 
14. จัด นรจ.ลงเรือฝึกโดยพิจำรณำพรรค-
เหล่ำ ลงฝึกให้เหมำะสมกับเรือฝึก 
15. จัดก ำลังพล มฝ.นรจ.ประจ ำเรือฝึกตำม
ควำมเหมำะสม 
16. จัดท ำคู่มือบันทึกกำรฝึกให้ นรจ. 
17 .ก ำหนดกำรตรวจและประเมินผลกำร
ฝึกโดยคณะกรรมกำรที่ ยศ.ทร.แต่งตั้ง 

   

7 
 
 
 
 
 

 จัดท ำรำยละเอียดกำรฝึกและ (ร่ำง) ค ำสั่ง
กำรฝึก มฝ.นรจ. เสนอ ผบ.รร.ชุมพลฯ 
ยศ.ทร. พิจำรณำอนุมตั ิ
 

10 
(ม.ค.) 

ค ำสั่งกำรฝึก ทร. (ลับ) 
เรื่อง กำรฝึกภำคปฏิบตัิ
ทำงใช้กำรในทะเลของ 
นรจ. 

กองนักเรียน 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

  

จัดท ำ (ร่ำง) ค ำสั่งกำรฝึก มฝ.นรจ. และ
รำยละเอียดประกอบค ำสั่งกำรฝึก มฝ.นรจ. 

ง4 

จ4 
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ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก่าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก่าหนด 

8 
 
 
 
 
 
 
 

 เสนอ (ร่ำง) ค ำสั่งกำรฝึก มฝ.นรจ. ให้
ผบ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. พิจำรณำอนุมัติ 
 

3 
(ม.ค.) 

 กองนักเรียน 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

9 
 
 
 
 
 

 ส ำเนำค ำสั่งกำรฝึก มฝ.นรจ. แจกจ่ำย
หน่วยและผู้เกี่ยวข้องกับกำรฝึกตำมที่
ก ำหนดในค ำสั่งกำรฝึก 
 
 

5 
(ม.ค.) 

 กองนักเรียน 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ประชุมเรือฝึกและส่วนท่ีเกีย่วข้องกับ 
กำรฝึก รับทรำบแนวทำงกำรฝึก ควำม
พร้อมของเรือฝึกและส่วนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกำรฝึกโดยตรง และสนับสนุน
กำรฝึก ปัญหำข้อขัดข้อง เพื่อแก้ไขและ
พร้อมในกำรออกเรือฝึกตำมแผนยำตรำเรือ 

10 
(ม.ค.) 

1. แผนกำรฝึกและ
สนับสนุนกำรฝึก
ภำยในประเทศของหน่วย
ต่ำง ๆ ใน ทร. 
2. ค ำสั่งกำรฝึก ทร. (ลับ) 
เรื่อง กำรฝึกภำคปฏิบตัิ
ทำงใช้กำรในทะเลของ 
นรจ. 
3. ค ำสั่งกำรฝึก มฝ.นรจ. 

กองอ ำนวยกำรฝึก 

  

ผบ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

เตรียมกำรก่อนเริ่มฝึกภำคปฏิบัต ิ
ทำงใช้กำรในทะเล 

ไม่อนุมัต ิ

อนุมัต ิ

ค ำสั่งกำรฝึก มฝ.นรจ. และรำยละเอียดประกอบ
ค ำสั่งกำรฝึก มฝ.นรจ. 

จ4 

ฉ4 
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ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก่าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก่าหนด 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ด ำเนินกำรฝึกภำคปฏิบัติทำงใช้กำรในทะเล
และประเมินกำรฝึก ตำมสำขำพรรค-เหลำ่
ของ นรจ. ประกอบด้วย 
- กำรปกครอง (นว.ส. นว.ป.) 
- กำรเรือ (นว.ส./นว.ป./นว.ญ.) 
- กำรสถำนีเรือ (นว.ส./นว.ป./นว.ญ.) 
- เดินเรือ/กำรอำวุธ/สัญญำณ (นว.ส./
นว.ป.) 
- กำรสื่อสำร (นว.ญ.) 
- เครื่องจักรในเรือ/เครื่องจักรช่วย/กำรกล
ทั่วไป (กล.) 
- เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำและกำรใช้ไฟฟ้ำในเรือ 
(กล.) 
- กำรป้องกันควำมเสียหำยในเรือ (กล.) 
- พลศึกษำ (นรจ.ทั้งหมด) 

30 
(ก.พ.-ม.ค.) 

 กองอ ำนวยกำรฝึก 

12 
 
 
 
 
 
 
 

 รวบรวมข้อมลูจำกส่วนต่ำง ๆ ที่เกีย่วข้อง
ในกำรฝึก แล้วรำยงำนสรุปผลกำรฝึก
ภำคปฏิบตัิทำงใช้กำรในทะเล 

5 
(เม.ย.) 

1. ค ำสั่งกำรฝึก ทร. (ลับ) 
เรื่อง กำรฝึกภำคปฏิบตัิ
ทำงใช้กำรในทะเลของ 
นรจ. 
2. ค ำสั่งกำรฝึก มฝ.นรจ. 

กองอ ำนวยกำรฝึก 

  

นว.ส./นว.ป. 
- กำรปกครอง 

- กำรเรือ 

- กำรสถำนีเรือ 

- เดินเรือ/กำรอำวุธ/
สัญญำณ 

- พลศึกษำ 

ด ำเนินกำรฝึกภำคปฏิบัติทำงใช้กำรในทะเล 

กล. 
- เครื่องจักรในเรือ/เครื่องจักร
ช่วย/กำรกลทั่วไป 
- เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำและกำรใช้
ไฟฟ้ำในเรือ 
- กำรป้องกันควำมเสียหำยในเรือ  
-พลศึกษำ  

ฉ4 

จัดท ำ (ร่ำง) รำยงำนสรุปผลกำรฝกึ 
ภำคปฏิบตัิทำงใช้กำรในทะเล 

ช4 



26 

ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก่าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก่าหนด 

13 
 
 
 
 
 
 
 

 เสนอ ผบ.มฝ.นรจ. เพื่อพิจำณำใหค้วำม
เห็นชอบก่อน เสนอ ยศ.ทร. 

1 
(เม.ย.) 

 กองอ ำนวยกำรฝึก 

14 
 
 
 

 
 
 

  1 
(เม.ย.) 

 กองนักเรียน 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

15 
 
 
 
 

 เสนอ ทร. เพื่อรับทรำบรำยงำนสรปุผลกำร
ฝึกภำคปฏิบัติทำงใช้กำรในทะเล ตำมล ำดับ
ช้ันตำมสำยงำนหนังสือ ผ่ำน ยศ.ทร. และ
ฝ่ำยอ ำนวยกำรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ ผบ.ทร.
พิจำณำอนุมัต ิ

10 
(เม.ย.) 

 กองนักเรียน 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

16 
 
 
 
 

  5 
(เม.ย.) 

 กองนักเรียน 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

  รวมระยะเวลำ (วัน) 175   
 
 
 
 
 

เห็นชอบ 

(ร่ำง) รำยงำนสรุปผลกำรฝึก 
ภำคปฏิบตัิทำงใช้กำรในทะเลที่ผำ่นควำม

เห็นชอบจำก ผบ.มฝ.นรจ. 

B4 
รำยงำนสรุปผลกำรฝึก 

ภำคปฏิบตัิทำงใช้กำรในทะเล 
 

ไม่อนุมัต ิ

ไม่เห็นชอบ 

ผบ.มฝ.นรจ. 

ช4 

ผบ.ทร. 

อนุมัต ิ
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(5) การฝึกปฏิบัติตามหน่วยสายวิทยาการ (ในหมวดทักษะวิชาชีพ) (ส ำหรับ นรจ.ชั้นปีที่ 2 นว.ป.สอ.รฝ. นว.สห. นว.สพ. กล.คบ. และ พศ.กง.) 
หน่วยรับผิดชอบ กองกำรศึกษำ โรงเรียนชุมพลทหำรเรือ ยศ.ทร.  

ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก่าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก่าหนด 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. ตรวจสอบแผนกำรฝึกและสนับสนุนกำร
ฝึกภำยในประเทศ/แนวทำงกำรปลูกฝัง/
สร้ำงควำมเป็นทหำรเรือ/ปฏิทินกำรศึกษำ 
2. นรจ.ที่ไปฝึกปฏิบัติงำนตำมหนว่ยสำย
วิทยำกำร เป็น นรจ.ช้ันปีท่ี 2 เฉพำะ 
พรรค-เหล่ำ ดังนี ้
    - นว.ป. (สอ.รฝ.) 
    - นว.สห.  
    - นว.สพ.  
    - กล. (ช่ำง บ.) 
    - พศ.กง. 

 

 

20 1. หลักสูตร นรจ. 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. พ.ศ.
2559 
2. ระเบียบ ยศ.ทร.ว่ำด้วย
คะแนนประจ ำตัวนักเรียน
ทหำร พ.ศ.2530 
3. ระเบียบปฏิบัติประจ ำ 
ประกำศค ำสั่งปฏิบัติกำร
และค ำสั่งกำรฝึก ผบ.ทร. 
(รปจ.ทร.1) 
4. คู่มือประกอบกำรฝึก
ปฏิบัติงำนตำมหน่วย 
สำยวิทยำกำรของ นรจ.
ช้ันปีท่ี 2 

กองกำรศึกษำ 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

2 
 
 
 

 เตรียมกำรก่อนกำรจัดท ำแผนกำรฝึก  
1. รูปแบบและแนวควำมคิดในกำรจัด 
กำรฝึก 
2. ประสำนหน่วยงำนที่จะรับ นรจ. ไปฝึก
ปฏิบัติตำมสำยวิทยำกำร และผู้ตดิต่อ
ประสำนงำนของหน่วยนั้น ๆ   
3. ควำมพร้อมด้ำนบุคลำกรในกำรสอน 
และเครื่องมือเครื่องใช้ในกำรสอน 

5 
(ธ.ค.) 

คู่มือประกอบกำรฝึก
ปฏิบัติงำนตำมหน่วย 
สำยวิทยำกำรของ นรจ.
ช้ันปีท่ี 2 

กองกำรศึกษำ 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

  

A
5 

แผนกำรฝึกและสนับสนุนกำรฝึก
ภำยในประเทศ/แนวทำงกำรปลูกฝัง/สร้ำง

ควำมเป็นทหำรเรือ/ปฏิทินกำรศึกษำ 

ก5 

เตรียมกำรก่อนกำรจัดท ำแผนและ 
ค ำสั่งกำรฝึก  
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ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก่าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก่าหนด 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จัดท ำ (ร่ำง) ค ำสั่งกำรฝึกปฏิบตัิงำนของ 
นรจ.ชั้นปีที่ 2 พรรค-เหลำ่ นว.ป.(สอ.รฝ.), 
นว.สห., นว.สพ., กล.(ช่ำง บ.) และ พศ.กง.
โดยมรีำยละเอียดส ำคัญ คือ 
- สถำนกำรณ ์
- ภำรกิจ 
- กำรปฏิบัติ ขั้นตอนกำรฝึก ขั้นตอนกำร
ประเมินผล ตำรำงปฏิบัติประจ ำวนั 
- กำรส่งก ำลังบ ำรุง 
- กำรบังคับบัญชำ 

15 
(ธ.ค.) 

คู่มือประกอบกำรฝึก
ปฏิบัติงำนตำมหน่วย  
สำยวิทยำกำรของ นรจ.
ช้ันปีท่ี 2 

แผนกเตรียมกำร 
กศษ.รร.ชุมพลฯ 
ยศ.ทร. 

4 
 
 
 
 

 เสนอขออนุมัติค ำสั่งฯ ตำมล ำดับชั้น (ผ่ำน 
กศษ.ยศ.ทร.) อนุมัตโิดย จก.ยศ.ทร. 
 

5 
(ธ.ค.) 

 แผนกเตรียมกำร 
กศษ.รร.ชุมพลฯ 
ยศ.ทร. 

5 
 
 
 
 
 

 ส ำเนำแจกจำ่ยหน่วยเกีย่วข้อง เพื่อใช้เป็น 
กรอบแนวทำงกำรปฏิบัต ิ

2 
(ม.ค.) 

คู่มือประกอบกำรฝึก
ปฏิบัติงำนตำมหน่วย 
สำยวิทยำกำรของ นรจ.
ช้ันปีท่ี 2 

แผนกเตรียมกำร 
กศษ.รร.ชุมพลฯ 
ยศ.ทร. 

6 
 
 

 

 

ประชุมเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรฝึก
ปฏิบัติตำมหน่วยสำยวิทยำกำร โดยเชิญ
หน่วยเกี่ยวข้องเข้ำร่วมรับฟังแนวทำง 
กำรฝึก กำรประเมินผล รวมถึงกำร
สนับสนุนด้ำนต่ำง ๆ และงำนธุรกำร 

15 
(ม.ค.) 

คู่มือประกอบกำรฝึก
ปฏิบัติงำนตำมหน่วย 
สำยวิทยำกำรของ นรจ.
ช้ันปีท่ี 2 

1. กฝ.นรจ. 
2. กองกำรศึกษำ 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

ก5 

จัดท ำ (ร่ำง) ค ำสั่งกำรฝึกปฏิบตัิงำนของ 
นรจ.ชั้นปีที่ 2 พรรค-เหล่ำ นว.ป. (สอ.รฝ.), 
นว.สห., นว.สพ., กล. (ช่ำง บ.) และ พศ.กง. 

ไม่อนุมัต ิ

อนุมัต ิ

จก.ยศ.ทร. 

ค ำสั่งกำรฝึกปฏิบัติงำนของ นรจ.ช้ันปีท่ี 2 
พรรค-เหล่ำ นว.ป. (สอ.รฝ.), นว.สห., นว.สพ., 

กล. (ช่ำง บ.) และ พศ.กง. 

ข5 

ประชุมเตรียมกำรก่อนเริ่มฝึกปฏิบตัิงำนตำม
หน่วยสำยวิทยำกำรของ นรจ.ช้ันปีท่ี 2 
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7 
 
 
 
 
 
 
 

 จัดครูจำก กศษ.ฯ /กนร.ฯ ก ำกับดูแล นรจ.
ในแต่ละพรรค-เหล่ำ ที่ไปฝึกปฏิบตัิตำม
หน่วยสำยวิทยำกำร ตลอดห้วงกำรฝึก 
1. นว.ป.สอ.รฝ. ฝึกท่ี สอ.รฝ. 
2. นว.สห. ฝึกที่ ฐท.สส. 
3. นว.สพ. ฝึกที่ สพ.ทร. 
4. กง. (ช่ำง บ.) ฝึกที่ กบร.กร. 
5. พศ.กง. ฝึกตำมหน่วยทีม่ีหน่วยกำรเงิน 
 

30 
(ก.พ.-มี.ค.) 

คู่มือประกอบกำรฝึก
ปฏิบัติงำนตำมหน่วย  
สำยวิทยำกำรของ นรจ.
ช้ันปีท่ี 2 

1. หน่วยต่ำง ๆ ท่ี 
นรจ.ไปฝึกปฏิบตัิงำน 
2. กฝ.นรจ. 
 
 

8 
 
 
 
 

 

 

ครูผูส้อนแต่ละพรรค-เหล่ำ ประเมนิผล 
นรจ. ตำมแนวทำงในคู่มือประกอบกำรฝึก
ปฏิบัติงำนตำมหน่วยสำยวิทยำกำรของ 
นรจ.ช้ันปีท่ี 2 

ตลอด 
ห้วงกำรฝึก 

คู่มือประกอบกำรฝึก
ปฏิบัติงำนตำมหน่วย 
สำยวิทยำกำรของ นรจ.
ช้ันปีท่ี 2 

1. หน่วยต่ำง ๆ ท่ี 
นรจ.ไปฝึกปฏิบตัิงำน 
2. กฝ.นรจ. 
 
 

9 
 
 
 
 

 รวบรวมข้อมลูจำกส่วนต่ำง ๆ ที่เกีย่วข้อง
ในกำรฝึก แล้วจดัท ำ (ร่ำง) รำยงำนสรุปผล
กำรฝึกปฏิบัติงำนตำมหน่วยสำยวทิยำกำร 

5 
 
 
 
 
 
 

คู่มือประกอบกำรฝึก
ปฏิบัติงำนตำมหน่วย 
สำยวิทยำกำรของ นรจ.
ช้ันปีท่ี 2 

กฝ.นรจ. 
 

 

 

 

 

 

 

จัดท ำ (ร่ำง) รำยงำนสรุปผลกำรฝกึ 
ปฏิบัติงำนตำมหน่วยสำยวิทยำกำร 

ไม่เห็นชอบ 

ข5 

ด ำเนินกำรฝึกปฏิบตัิงำนตำมหน่วยสำย
วิทยำกำรของ นรจ.ช้ันปีท่ี 2 

ประเมินผลกำรฝึกปฏิบตัิงำนตำมหน่วย
สำยวิทยำกำรของ นรจ.ช้ันปีท่ี 2 
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ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก่าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก่าหนด 

10 
 
 
 
 
 
 
 

 เสนอ ผอ.กฝ.นรจ. เพื่อพิจำณำใหค้วำม
เห็นชอบก่อน เสนอ ยศ.ทร. 

1  กฝ.นรจ. 
 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1  กฝ.นรจ. 
 

12 
 
 
 
 

 เสนอ ทร. เพื่อรับทรำบรำยงำนสรปุผลกำร
ฝึกปฏิบัติงำนตำมหน่วยสำยวิทยำกำร  
ล ำดับชั้นตำมสำยงำนหนังสือ ผ่ำน ยศ.ทร. 
และฝำ่ยอ ำนวยกำรทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อให้ 
ผบ.ทร.พิจำณำอนุมตั ิ

10  กองกำรศึกษำ 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

  

ผอ.กฝ.นรจ. 

เห็นชอบ 

ไม่อนุมัต ิ

(ร่ำง) รำยงำนสรุปผลกำรฝึก 
ปฏิบัติงำนตำมหน่วยสำยวิทยำกำร ที่ผ่ำน

ควำมเห็นชอบจำก ผอ.กฝ.นรจ. 

ผบ.ทร. 

อนุมัต ิ

ค5 

ค5 



31 

ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก่าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก่าหนด 

13 
 
 
 
 
 

  5  กองกำรศึกษำ 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

  รวมระยะเวลำ (วัน) 114   
 
 

 
Link คู่มือปฏิบัติงาน 
05-EDU-WM-CP1.1.2.2.2 กระบวนการฝึกอบรมวิชาชีพทหารเรือภาคปฏิบัติ  
 

 

รำยงำนสรุปผลกำรฝึก 
ปฏิบัติงำนตำมหน่วยสำยวิทยำกำร  

B5 

http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/wm-pdf/05-wm-cp1.1.2.2.2.pdf

