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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) 
ชื่อกระบวนการ  CP1 กระบวนการผลิตก่าลังพลต่่ากว่าชั้นสัญญาบัตร 

หน่วยรับผิดชอบ  กศษ.ยศ.ทร. รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. ศฝท.ยศ.ทร. 
ข้อก ำหนดและตัวชี้วัด  need / ข้อกฎหมำย / ประสิทธิภำพ / ควำมคุ้มค่ำ 

 

ชื่อกระบวนการย่อย  CP1.1 กระบวนการผลิตจ่าทหารเรือ  
  CP1.1.2  กระบวนกำรจัดกำรศึกษำและฝึกอบรม  
  CP1.1.2.3  กระบวนกำรปลูกฝัง/สร้ำงควำมเป็นทหำรเรือ 

 CP1.1.2.3.2  กระบวนการสร้างความเป็นผู้น่า 
(1) การสร้างผู้ตามท่ีพึงประสงค์ (นรจ.ใหม่) 
(2) การสร้าง/เรียนรู้คุณลักษณะผู้น่าและหลักปฏิบัติของผู้น่า (นรจ.ชั้นปีที่ 1) 
(3) การสร้างความเป็นผู้น่าในตนเอง (นรจ.ชั้นปีที่ 2) 
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ก1 

(1) การสร้างผู้ตามท่ีพึงประสงค์ เป็นขั้นตอนที่อยู่ในช่วงกำรฝึกภำคสำธำรณศึกษำของ นรจ.ใหม่ 
หน่วยรับผิดชอบ  กองนักเรียน โรงเรียนชุมพลทหำรเรือ ยศ.ทร.  

ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก่าหนด ผู้รับผิดชอบ 
เวลา (วัน) ข้อก่าหนด 

1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ตรวจสอบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ/คำ่นิยม/แบบธรรมเนียม
ประเพณีทหำรเรือ/วินัยทหำร/ระเบียบ
ปฏิบัติต่ำง ๆ ที่ นรจ. ต้องประพฤติปฏิบัต ิ

3 1. พรบ.วินัยทหำร 
2. ค่ำนิยมทหำรเรือ 
3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
4. แผนพัฒนำ นรจ. 
5. อทร.7102 ภำวะผู้น ำ 
6.  อทร.7401 กำรฝึกบุคคล 
ท่ำมือเปล่ำและท่ำอำวุธ  
พ.ศ.2538 
7. ระเบียบปฏิบัติต่ำง ๆ ของ  
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

กองนักเรียน 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
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 จัดท ำ (ร่ำง) แนวทำงกำรปฏิบัติประจ ำวัน
โดยมุ่งเน้นกำรปฏิบตัิตำมค ำสั่งของ
ผู้บังคับบัญชำของ นรจ.ใหม่ โดยต้องกำรให้ 
นรจ.ใหม่ มีขีดสมรรถนะหลัก 4 ดำ้น คือ  
1. ลักษณะท่ำทำงควำมเป็นทหำร 
2. กำรปฏิบัติตน 
3. ควำมสมบรูณ์แข็งแรงของร่ำงกำย 
4. ทักษะควำมรู้วิชำชีพทหำรเรือและ       
ขนบธรรมเนยีมประเพณีทหำรเรือ 

5 1. พรบ.วินัยทหำร 
2. ค่ำนิยมทหำรเรือ 
3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
4. แผนพัฒนำ นรจ. 
5. อทร.7102 ภำวะผู้น ำ 
6.  อทร.7401 กำรฝึกบุคคล 
ท่ำมือเปล่ำและท่ำอำวุธ  
พ.ศ.2538 
7. ระเบียบปฏิบัติต่ำง ๆ ของ  
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

กองนักเรียน 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ/
ค่ำนยิม/แบบธรรมเนียมประเพณทีหำรเรือ/วินัย

ทหำร/ระเบียบปฏิบัตติ่ำง ๆ 

 

จัดท ำ (ร่ำง) แนวทำงกำรปฏิบัติในกำรสร้ำง 
ผู้ตำมที่พึงประสงค์ (กำรปฏิบัติประจ ำวัน) 

A1 
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ข1 

ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก่าหนด ผู้รับผิดชอบ 
เวลา (วัน) ข้อก่าหนด 

3 
 
 
 
 

 
 
 
 

 เสนอขออนุมัติ (ร่ำง) แนวทำงกำรปฏิบัติใน
กำรสร้ำงผู้ตำมที่พึงประสงค์ ให้  
ตร.กนร.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. พิจำรณำอนุมัต ิ

1  กองนักเรียน 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

4  ส ำเนำแจกจำ่ยให้หน่วยเกีย่วข้อง 1  กองนักเรียน 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติของ นรจ.ใหม่ เพื่อ
สร้ำงผู้ตำมที่พึงประสงค์ให้มีขีดสมรรถนะ
หลัก 4 ด้ำน 
   1.1 ลักษณะท่ำทำงควำมเป็นทหำร 
   1.2 กำรปฏิบัติตน 
   1.3 ควำมสมบูรณ์แข็งแรงของร่ำงกำย 
   1.4 ทักษะควำมรู้วิชำชีพทหำรเรือและ
ขนบธรรมเนียม  
2. ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติพร้อมอบรม แนะน ำ
กำรเป็นผู้ตำมที่ดี ซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติตน
ตำมค ำสั่งของผู้บังคับบัญชำอย่ำงเคร่งครัด
เป็นประจ ำในทุกเวลำ 

ทุกวัน 
เป็นเวลำ 
30 วัน 
(พ.ค.) 

1. พรบ.วินัยทหำร 
2. ค่ำนิยมทหำรเรือ 
3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
4. แผนพัฒนำ นรจ. 
5. อทร.7102 ภำวะผู้น ำ 
6.  อทร.7401 กำรฝึกบุคคล 
ท่ำมือเปล่ำและท่ำอำวุธ  
พ.ศ.2538 
7. ระเบียบปฏิบัติต่ำง ๆ ของ  
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

กองนักเรียน 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

ตร.กนร.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

ไม่อนุมัต ิ

อนุมัต ิ

แนวทำงกำรปฏิบัติในกำรสร้ำงผู้ตำม 
ที่พึงประสงค์ (กำรปฏิบตัิประจ ำวนั) 

ปฏิบัติตำมแนวทำงกำรปฏิบตัิในกำรสร้ำง 
ผู้ตำมที่พึงประสงค ์

ลักษณะท่ำทำง 
ควำมเป็นทหำร 

กำรปฏิบัตติน 

ควำมสมบรูณ์แข็งแรง 
ของร่ำงกำย 

ทักษะควำมรู้วิชำชีพ
ทหำรเรือและ

ขนบธรรมเนียมประเพณี
ทหำรเรือ 
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ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก่าหนด ผู้รับผิดชอบ 
เวลา (วัน) ข้อก่าหนด 

6 
 
 
 
 
 
 

 นำยทหำรเวรปกครองประจ ำวัน ตรวจสอบ
และประเมินผลกำรปฏบิัติ ตำมแบบ
ประเมินประจ ำวัน หำกกำรปฏิบัตขิอง นรจ.
มีข้อต้องแก้ไขปรับปรุง ให้ด ำเนินกำรแก้ไข
โดยทันที หรือน ำไปปฏิบตัิในวันถัดไป 

ทุกวัน 
(พ.ค.) 

แบบประเมิน นรจ. ส ำหรับ
นำยทหำรเวรปกครองประจ ำวัน 

นำยทหำรเวร
ปกครองประจ ำวัน 

7 
 
 

 
 

ประเมินผลกำรฝึกภำคสำธำรณศกึษำของ 
นรจ.ใหม่ ในด้ำนของพฤติกรรมควำมเป็น
ทหำรเรือ  โดยใช้กำรประเมินผลกำรฝึก 
ทหำรรำบ 

1 
(พ.ค.) 

แบบประเมินกำรฝึกทหำรรำบ กองนักเรียน 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
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 จัดท ำ (ร่ำง) รำยงำนสรุปผลกำรสร้ำง 
ผู้ตำมที่พึงประสงค์ (ผลกำรฝึกภำคสำธำรณ
ศึกษำ) เสนอ ผบ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
 

5 
(มิ.ย.) 

 กองนักเรียน 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เสนอรำยงำนสรุปผลกำรสร้ำงผูต้ำมที ่
พึงประสงค์(ผลกำรฝึกภำคสำธำรณศึกษำ)
ให้ ผบ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. พิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบ 

1 
(มิ.ย.) 

 กองนักเรียน 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. ผบ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

ประเมินผลกำรสร้ำงผูต้ำมที่พึงประสงค ์
 

 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

นำยทหำรเวรปกครองประจ ำวันตรวจสอบและ
ประเมินผลกำรปฏิบัติประจ ำวัน 

 

ข1 

จัดท ำ (ร่ำง) รำยงำนสรุปผล 
กำรสร้ำงผู้ตำมที่พึงประสงค ์

(ผลกำรฝึกภำคสำธำรณศึกษำ) 
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ค1 

 

ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก่าหนด ผู้รับผิดชอบ 
เวลา (วัน) ข้อก่าหนด 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เสนอ ยศ.ทร. เพื่อรับทรำบรำยงำนสรุปผล
กำรสร้ำงผู้ตำมที่พึงประสงค์  (ผลกำรฝึก
ภำคสำธำรณศึกษำ) 

1 
(มิ.ย.) 

 กองนักเรียน 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

11 
 
 
 
 
 

 เสนอรำยงำนสรุปผลกำรสร้ำงผูต้ำมที่ 
พึงประสงค์ (ผลกำรฝึกภำคสำธำรณศึกษำ)  
ยศ.ทร. ตำมล ำดับชั้น เพื่อให้ จก.ยศ.ทร. 
พิจำรณำอนุมัต ิ

5 
(มิ.ย.) 

 กองนักเรียน 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

12 
 
 
 
 

  1  กองนักเรียน 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

  รวมระยะเวลำ (วัน) 54   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่อนุมัต ิ

(ร่ำง) รำยงำนสรุปผลกำรสร้ำงผูต้ำมที่พึงประสงค ์
 (ผลกำรฝึกภำคสำธำรณศึกษำ)  

ที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำก ผบ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  

จก.ยศ.ทร. 

อนุมัต ิ

รำยงำนสรุปผลกำรสร้ำงผู้ตำมที่พึงประสงค ์
(ผลกำรฝึกภำคสำธำรณศึกษำ)  

 

B1 
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ก2 

 
 

(2) การสร้าง/เรียนรู้คุณลักษณะผู้น่าและหลักปฏิบัติของผู้น่า เป็นขั้นตอนที่อยู่ในช่วงกำรเป็น นรจ.ชั้นปีที่ 1 
หน่วยรับผิดชอบ  กองนักเรียน โรงเรียนชุมพลทหำรเรือ ยศ.ทร.  

ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก่าหนด ผู้รับผิดชอบ 
เวลา (วัน) ข้อก่าหนด 

1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ตรวจสอบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ/คำ่นิยม/แบบธรรมเนียม
ประเพณีทหำรเรือ/วินัยทหำร/ระเบียบ
ปฏิบัติต่ำง ๆ ที่ นรจ. ต้องประพฤติปฏิบัต ิ

3 1. พรบ.วินัยทหำร 
2. ค่ำนิยมทหำรเรือ 
3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
4. แผนพัฒนำ นรจ. 
5. อทร.7102 ภำวะผู้น ำ 
6.  อทร.7401 กำรฝึกบุคคล 
ท่ำมือเปล่ำและท่ำอำวุธ  
พ.ศ.2538 
7. ระเบียบปฏิบัติต่ำง ๆ ของ  
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

กองนักเรียน 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 จัดท ำ (ร่ำง) แนวทำงกำรปฏิบัตใินกำรสร้ำง/
เรยีนรูค้ณุลักษณะผู้น ำและหลกัปฏบิัติของ
ผู้น ำ ทีมุ่่งเน้นกำรปฏิบตัิที่ท ำให้รู้จกั
คุณลักษณะผู้น ำจำกกำรปฏิบตัิด้วยตนเอง 
และจำกกำรสังเกตพฤติกรรมของ นรจ.ช้ันปี
ที ่1 รวมทั้งพฤติกรรมของครูปกครองโดย
ต้องกำรให้ นรจ.ชั้นปีที่ 1 มีขีดสมรรถนะ
หลัก 4 ด้ำน คือ  
1. ลักษณะท่ำทำงควำมเป็นทหำร 
2. กำรปฏิบัติตน 
3. ควำมสมบรูณ์แข็งแรงของร่ำงกำย 
4. ทักษะควำมรู้วิชำชีพทหำรเรือและ       
ขนบธรรมเนยีมประเพณีทหำรเรือ 

5 1. พรบ.วินัยทหำร 
2. ค่ำนิยมทหำรเรือ 
3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
4. แผนพัฒนำ นรจ. 
5. อทร.7102 ภำวะผู้น ำ 
6.  อทร.7401 กำรฝึกบุคคล 
ท่ำมือเปล่ำและท่ำอำวุธ  
พ.ศ.2538 
7. ระเบียบปฏิบัติต่ำง ๆ ของ  
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

กองนักเรียน 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

A2 

จัดท ำ (ร่ำง) แนวทำงกำรปฏิบัติในกำรสร้ำง/
เรียนรู้คุณลักษณะผู้น ำและหลักปฏิบัติของผู้น ำ 

(กำรปฏิบัติประจ ำวัน) 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ/
ค่ำนิยม/แบบธรรมเนียมประเพณทีหำรเรือ/วินัย

ทหำร/ระเบียบปฏิบัตติ่ำง ๆ 
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ก2 

ข2 

ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก่าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก่าหนด 

3 
 
 
 
 

 
 
 
 

 เสนอขออนุมัติ (ร่ำง) แนวทำงกำรปฏิบัติใน
กำรสร้ำง/เรียนรู้คุณลักษณะผู้น ำและหลัก
ปฏิบัติของผู้น ำ ให้ ตร.กนร.รร.ชุมพลฯ 
ยศ.ทร. พิจำรณำอนุมตั ิ

1  กองนักเรียน 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

4 
 
 
 
 

 

 ส ำเนำแจกจำ่ยให้หน่วยเกีย่วข้อง 1  กองนักเรียน 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. ก ำกับดูแลกำรปฏิบตัิของ นรจ.ช้ันปีท่ี 1  
เพื่อสร้ำง/เรียนรู้คณุลักษณะผู้น ำและหลัก
ปฏิบัติของผู้น ำให้มีขดีสมรรถนะหลัก 
4 ด้ำน 
    1.1 ลักษณะท่ำทำงควำมเป็นทหำร 
    1.2 กำรปฏิบัติตน 
    1.3 ควำมสมบูรณ์แข็งแรงของร่ำงกำย 
    1.4 ทักษะควำมรู้วิชำชีพทหำรเรือและ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีทหำรเรือ 
2. ก ำกับดูแลพร้อมอบรมแนะน ำ
คุณลักษณะของผู้น ำท่ีดี รวมถึงหลักปฏิบัติ
ของผู้น ำ โดย นรจ.ชั้นปีท่ี 1 จะเรยีนรู้ได้
จำกกำรประพฤติปฏิบตัิตนเอง และจำกกำร
สังเกตพฤติกรรมของ นรจ.ช้ันปีท่ี 2  

11 เดือน 
(มิ.ย.-เม.ย.) 

1. พรบ.วินัยทหำร 
2. ค่ำนิยมทหำรเรือ 
3. แผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
4. แผนพัฒนำ นรจ. 
5. อทร.7102 ภำวะผู้น ำ 
6.  อทร.7401 กำรฝึกบุคคล 
ท่ำมือเปล่ำและท่ำอำวุธ  
พ.ศ.2538 
7. ระเบียบปฏิบัติต่ำง ๆ ของ  
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

กองนักเรียน 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

ตร.กนร.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

ปฏิบัติตำมแนวทำงกำรปฏิบตัิในกำรสร้ำง/เรียนรู้
คุณลักษณะผู้น ำและหลักปฏิบัติของผู้น ำ 

(กำรปฏิบัติประจ ำวัน) 

ลักษณะท่ำทำง 
ควำมเป็นทหำร 

ควำมสมบรูณ์แข็งแรง 
ของร่ำงกำย 

ทักษะควำมรู้วิชำชีพ
ทหำรเรือและ

ขนบธรรมเนียมประเพณี
ทหำรเรือ 

ไม่อนุมัต ิ

อนุมัต ิ

แนวทำงกำรปฏิบัติในกำรสร้ำง/เรยีนรู้
คุณลักษณะผู้น ำและหลักปฏิบัติของผู้น ำ 

(กำรปฏิบัติประจ ำวัน) 

กำรปฏิบัตติน 
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ข2 

ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก่าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก่าหนด 

  ก ำกับดูแลพร้อมอบรมแนะน ำคุณลักษณะ
ของผู้น ำท่ีดี รวมถึงหลักปฏิบัติของผู้น ำโดย 
นรจ.ช้ันปีท่ี 1 จะเรียนรู้ไดจ้ำกกำรประพฤติ
ปฏิบัติตนเอง และจำกกำรสังเกตพฤติกรรม
ของ นรจ.ช้ันปีท่ี 2 และครูปกครอง ซึ่ง 
นรจ.ชั้นปีที่ 2 และครูปกครอง จึงต้อง
ประพฤติปฏบิัติตนเป็นตัวอย่ำงทีด่ี ตำม
คุณลักษณะผู้น ำ 14 ข้อ และหลักปฏิบัติของ
ผู้น ำ 11 ข้อ 

   

6 
 
 
 
 
 

 ตรวจสอบและประเมินผลกำรปฏบิัติ         
ตำมแบบประเมินประจ ำวัน โดยนำยทหำร
เวรปกครองประจ ำวัน หำกกำรปฏิบัติของ 
นรจ.ช้ันปีท่ี 1 มีข้อต้องแก้ไขปรับปรุงให้
ด ำเนินกำรแกไ้ขโดยทันที หรือน ำไปปฏิบตัิ
ในวันถัดไป 

ทุกวัน 
(มิ.ย. - เม.ย.) 

แบบประเมิน นรจ. ส ำหรับ
นำยทหำรเวร ปกครอง
ประจ ำวัน 

กองนักเรียน 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

7 
 
 

 
 

ให้คะแนนควำมเหมำะสมในกำรเป็นทหำรและ
กำรตัดคะแนนควำมประพฤติของ นรจ.ช้ันปี 
ที่ 1 ซึ่งเป็นเครื่องวัดควำมประพฤติ และ
ปฏิบัติตนของ นรจ. แต่ละด้ำนในด้ำนต่ำง ๆ  

5 
(ม.ค.) 

1. ระเบียบ ทร.ว่ำด้วย
กำรศึกษำ พ.ศ.2530 
2. ระเบียบ ยศ.ทร.ว่ำด้วย
คะแนนประจ ำตัวนักเรียนทหำร 
พ.ศ.2530 

กองนักเรียน 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จัดท ำ (ร่ำง) รำยงำนสรุปผลกำรสร้ำง/เรียนรู้
คุณลักษณะผู้น ำและหลักปฏิบัติของผู้น ำ โดย
รำยงำนเป็นคะแนนประจ ำตัวนักเรียนทหำร
ของ นรจ.ช้ันปีท่ี 1 รำยบุคคล เสนอ 
ผบ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. พิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบ 

10 
(ม.ค.) 

 กองนักเรียน 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

ค2 

ประเมินผลกำรสร้ำง/เรียนรู้คุณลักษณะผู้น ำ
และหลักปฏิบัติของผู้น ำ 

 
 

 

นำยทหำรเวรปกครองประจ ำวันตรวจสอบและ
ประเมินผลกำรปฏิบัติประจ ำวัน 

 

จัดท ำ (ร่ำง) รำยงำนสรุปผลกำรสร้ำง/เรียนรู้
คุณลักษณะผู้น ำและหลักปฏิบัติของผู้น ำ (คะแนน

ประจ ำตัวนักเรียนทหำรของ นรจ.ช้ันปีท่ี 1 รำยบุคคล) 
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ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก่าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก่าหนด 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เสนอรำยงำนสรุปผลกำรกำรสร้ำง/เรียนรู้
คุณลักษณะผู้น ำและหลักปฏิบัติของผู้น ำ  
(คะแนนประจ ำตัวนักเรยีนทหำรของ นรจ.
ช้ันปีท่ี 1) ให้ ผบ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 

1 
(ก.พ.) 

 กองนักเรียน 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

10 
 
 
 
 
 
 

 เสนอ กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. ใช้
ประกอบกำรวดัและประเมินในกระบวนกำร 
CP1.1.3 ต่อไป 

1 
(ก.พ.) 

 กองนักเรียน 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

  รวมระยะเวลำ (วัน) 340   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผบ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

เห็นชอบ 

ค2 

รำยงำนสรุปผลกำรกำรสร้ำง/เรียนรู้คุณลักษณะ
ผู้น ำและหลักปฏิบัติของผู้น ำ (คะแนนประจ ำตัว

นักเรียนทหำรของ นรจ.ช้ันปีท่ี 1) 
B2 

ไม่เห็นชอบ 
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ก3 

 
 
 

(3) การสร้างความเป็นผู้น่าในตนเอง เป็นขั้นตอนที่อยู่ในช่วงกำรเป็น นรจ.ชั้นปีที ่2 
หน่วยรับผิดชอบ  กองนักเรียน โรงเรียนชุมพลทหำรเรือ ยศ.ทร.  

ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก่าหนด ผู้รับผิดชอบ 
เวลา (วัน) ข้อก่าหนด 

1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ตรวจสอบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ/คำ่นิยม/แบบธรรมเนียม
ประเพณีทหำรเรือ/วินัยทหำร/ระเบียบ
ปฏิบัติต่ำง ๆ ที่ นรจ. ต้องประพฤติปฏิบัต ิ

3 
(เม.ย.) 

1. พรบ.วินัยทหำร 
2. ค่ำนิยมทหำรเรือ 
3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
4. แผนพัฒนำ นรจ. 
5. อทร.7102 ภำวะผู้น ำ 
6.  อทร.7401 กำรฝึกบุคคล 
ท่ำมือเปล่ำและท่ำอำวุธ  
พ.ศ.2538 
7. ระเบียบปฏิบัติต่ำง ๆ ของ  
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

กองนักเรียน 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 จัดท ำ (ร่ำง) แนวทำงกำรปฏิบัติประจ ำวัน 
โดยมุ่งเน้นกำรปฏิบตัิที่ท ำให้ นรจ.ช้ันปีท่ี 2
มคีวำมเป็นผู้น ำ รวมทั้งมีขดีสมรรถนะหลัก 
4 ด้ำน คือ 
1. ลักษณะท่ำทำงควำมเป็นทหำร 
2. กำรปฏิบัติตน 
3. ควำมสมบรูณ์แข็งแรงของร่ำงกำย 
4. ทักษะควำมรู้วิชำชีพทหำรเรือและ       
ขนบธรรมเนยีมประเพณีทหำรเรือ 

5 
(เม.ย.) 

1. พรบ.วินัยทหำร 
2. ค่ำนิยมทหำรเรือ 
3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
4. แผนพัฒนำ นรจ. 
5. อทร.7102 ภำวะผู้น ำ 
6.  อทร.7401 กำรฝึกบุคคล 
ท่ำมือเปล่ำและท่ำอำวุธ  
พ.ศ.2538 
7. ระเบียบปฏิบัติต่ำง ๆ ของ  
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

กองนักเรียน 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

 

จัดท ำ (ร่ำง) แนวทำงกำรปฏิบัติในกำรสร้ำง 
ผู้น ำในตนเอง (กำรปฏิบตัิประจ ำวนั) 

A3 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ/
ค่ำนิยม/แบบธรรมเนียมประเพณทีหำรเรือ/วินัย

ทหำร/ระเบียบปฏิบัตติ่ำง ๆ 

 



11 
 

ตร.กนร.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

ข3 

 
 

ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก่าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก่าหนด 

3 
 
 
 
 

 
 
 

 เสนอขออนุมัติ (ร่ำง) แนวทำงกำรปฏิบัติใน
กำรสร้ำงผู้น ำในตนเอง ให้ ตร.กนร. 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. พิจำรณำอนุมตัิ 

1 
(เม.ย.) 

 กองนักเรียน 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

4 
 
 
 
 

 ส ำเนำแจกจำ่ยให้หน่วยเกีย่วข้อง 1 
(เม.ย.) 

 กองนักเรียน 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติของ นรจ.ช้ันปีท่ี 2        
ในกำรสร้ำงควำมเป็นผู้น ำในตนเอง รวมทั้ง
ต้องมีขีดสมรรถนะหลัก 4 ด้ำน คอื 
    1.1 ลักษณะท่ำทำงควำมเป็นทหำร 
    1.2 กำรปฏิบัติตน 
    1.3 ควำมสมบูรณ์แข็งแรงของร่ำงกำย 
    1.4 ทักษะควำมรู้วิชำชีพทหำรเรือและ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีทหำรเรือ 
2. ก ำกับดูแลอบรมแนะน ำเกี่ยวกบัควำม
เป็นผู้น ำตำมคณุลักษณะผู้น ำ 14 ข้อ และ
หลักปฏิบตัิของผู้น ำ 11 ข้อ และให้ นรจ.ชั้น
ปีท่ี 2 ได้เป็นผู้น ำของ นรจ.ช้ันปีท่ี 1 
ส ำหรับกำรปฏิบตัิต่ำง ๆ ใน รร.ชุมพลฯ 
ยศ.ทร. 

ทุกวัน 
ตลอดทั้งป ี
(พ.ค. - เม.ย.) 

1. พรบ.วินัยทหำร 
2. ค่ำนิยมทหำรเรือ 
3. แผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
4. แผนพัฒนำ นรจ. 
5. อทร.7102 ภำวะผู้น ำ 
6.  อทร.7401 กำรฝึกบุคคล 
ท่ำมือเปล่ำและท่ำอำวุธ  
พ.ศ.2538 
7. ระเบียบปฏิบัติต่ำง ๆ ของ  
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

กองนักเรียน 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

ไม่อนุมัต ิ

อนุมัต ิ

ก3 

แนวทำงกำรปฏิบัติในกำรสร้ำงผู้น ำในตนเอง 
(กำรปฏิบัติประจ ำวัน) 

 

ปฏิบัติตำมแนวทำงกำรปฏิบตัิในกำรสร้ำงผู้น ำ 
ในตนเอง (กำรปฏิบัติประจ ำวัน) 

 

ลักษณะท่ำทำง 
ควำมเป็นทหำร 

กำรปฏิบัตติน 

ควำมสมบรูณ์แข็งแรง 
ของร่ำงกำย 

ทักษะควำมรู้วิชำชีพ
ทหำรเรือและ

ขนบธรรมเนียมประเพณี
ทหำรเรือ 
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ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก่าหนด ผู้รับผิดชอบ 
เวลา (วัน) ข้อก่าหนด 

6 
 
 
 
 
 
 

 ตรวจสอบและประเมินผลกำรปฏบิัติ         
ตำมแบบประเมินประจ ำวัน โดยนำยทหำร
เวรปกครองประจ ำวัน หำกกำรปฏิบัติของ 
นรจ.ช้ันปีท่ี 2 มีข้อต้องแก้ไขปรับปรุงให้
ด ำเนินกำรแกไ้ขโดยทันที หรือน ำไปปฏิบตัิ
ในวันถัดไป 

ทุกวัน 
พ.ค. - เม.ย.) 

แบบประเมิน นรจ. ส ำหรับ
นำยทหำรเวร ปกครอง
ประจ ำวัน 

กองนักเรียน 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

7 
 
 

 
 

ให้คะแนนควำมเหมำะสมในกำรเป็นทหำร
และกำรตัดคะแนนควำมประพฤตขิอง นรจ.
ช้ันปีท่ี 2 ซึ่งเป็นเครื่องวัดควำมประพฤติ 
และปฏิบัติตนของ นรจ. แต่ละด้ำนในด้ำน
ต่ำง ๆ  

5 
(ม.ค.) 

1. ระเบียบ ทร.ว่ำด้วยกำรศึกษำ 
พ.ศ.2530 
2. ระเบียบ ยศ.ทร.ว่ำด้วย
คะแนนประจ ำตัวนักเรียนทหำร 
พ.ศ.2530 

กองนักเรียน 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

8 
 
 
 
 
 
 

 จัดท ำ (ร่ำง) รำยงำนสรุปผลกำรสร้ำงผู้น ำใน
ตนเอง โดยรำยงำนเป็นคะแนนประจ ำตัว
นักเรียนทหำรของ นรจ.ช้ันปีท่ี 2 รำยบุคคล 
เสนอ ผบ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. พิจำรณำให้
ควำมเห็นชอบ 

10 
(ม.ค.) 

 กองนักเรียน 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เสนอรำยงำนสรุปผลกำรสร้ำงผู้น ำในตนเอง 
(คะแนนประจ ำตัวนักเรียนทหำรของ  
นรจ.ช้ันปีที่ 2 รำยบุคคล) ให้ ผบ.รร.ชุมพลฯ 
ยศ.ทร. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 

1 
(ก.พ.) 

 กองนักเรียน 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

 

นำยทหำรเวรปกครองประจ ำวันตรวจสอบและ
ประเมินผลกำรปฏิบัติประจ ำวัน 

 

ข3 

ประเมินผลกำรสร้ำงผู้น ำในตนเอง   
 

 

จัดท ำ (ร่ำง) รำยงำนสรุปผลกำรสร้ำงผู้น ำในตนเอง 
(คะแนนประจ ำตัวนักเรยีนทหำรของ  

นรจ.ชั้นปีที่ 2 รำยบุคคล) 

ไม่เห็นชอบ 

ผบ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

เห็นชอบ 

ค3 
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ค3 

ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก่าหนด ผู้รับผิดชอบ 
เวลา (วัน) ข้อก่าหนด 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เสนอ กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. ใช้
ประกอบกำรวดัและประเมินในกระบวนกำร 
CP1.1.3 ต่อไป 

1 
(เม.ย.) 

 กองนักเรียน 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

  รวมระยะเวลำ (วัน) 365   
 

 

Link คู่มือปฏิบัติงาน 
07-EDU-WM-CP1.1.2.3.2 กระบวนการสร้างความเป็นผู้น่า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B3 
รำยงำนสรุปผลกำรสร้ำงผู้น ำในตนเอง 
(คะแนนประจ ำตัวนักเรยีนทหำรของ  

นรจ.ช้ันปีท่ี 2 รำยบุคคล) 
 

http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/pmqa6-60_28_march_60/07-EDU-WM-CP1.1.2.3.2.pdf

