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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 
  CP1.1.3  กระบวนกำรวัด ประเมินผล และตัดสินผลกำรศึกษำ 
   CP1.1.3.3 กระบวนการวัดและประเมินผลภาคปฏิบัติ (ภาคสนาม/ภาคทะเล) 

หน่วยรับผิดชอบ  กองนักเรียนและกองกำรศึกษำ โรงเรียนชุมพลทหำรเรือ ยศ.ทร. 
ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 

 
รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก่าหนด ผู้รับ 

ผิดชอบ เวลา 
(วัน) 

ข้อก่าหนด 
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 ตรวจสอบรำยละเอียดโครงสรำ้งหลักสูตร
นักเรียนจ่ำ/ปฏิทินกำรศึกษำประจ ำปี/ 
ค ำสั่งกำรฝึกฯ/หลักสูตรกำรศึกษำภำคปฏิบตัิ
ทำงใช้กำรในทะเล รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. พ.ศ.
2551 

5  กศษ.ฯ และ กนร.ฯ 
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 ประเภทของกำรฝึกปฏิบตั ิ
1. กำรฝึกหมูร่บของ นรจ.ช้ันปีท่ี 1และ 2 
บำงส่วน (กนร.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.) ใน ก.พ. 
2. กำรฝึกหลักสูตรกำรปฏิบัติงำนใต้น้ ำของ 
นรจ.ชั้นปีที่ 2 ท่ีผ่ำนกำรคัดเลือก (กนร.รร.ชุม
พลฯ ยศ.ทร.) ใน ม.ค. - ก.พ. (45 วัน) 
3. กำรฝึกภำคปฏิบัติทำงใช้กำรในทะเลของ 
นรจ.ช้ันปีท่ี 1 และ นรจ.ชั้นปีที่ 2 นว.ส. 
นว.ป. (กร.) และ กล. (กนร.รร.ชุมพลฯ 
ยศ.ทร.) ใน ก.พ.-มี.ค. 
 

15 1. ค ำสั่งกำรฝึก 
2. ระเบียบ ยศ.ทร. 
ว่ำด้วยกำรสอบควำมรู้ 
พ.ศ.2551 
 

กองอ ำนวยกำรฝึก  

A 
โครงสร้ำงหลักสูตรนักเรียนจ่ำ/ปฏิทิน 

กำรศึกษำประจ ำปี/ค ำสั่งกำรฝึกฯ 
 

รวบรวมและจดัเตรียมข้อมลู แนวทำงกำรวัด 
และประเมินผลกำรฝึกปฏิบัติ และแบบฟอร์มที่ใช้ใน

กำรประเมินผลกำรฝึกในแตล่ะประเภท 
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ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก่าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา 

(วัน) 
ข้อก่าหนด 

 
 
 
 
 
 
 

 4. กำรฝึกปฏิบตัิตำมหน่วยสำยวิทยำกำรของ 
นรจ.ชั้นปีที่ 2 นว.ป. (สอ.รฝ.) นว.สห. 
นว.สพ. และ กล. (ช่ำง บ.) (กศษ.รร.ชุมพลฯ 
ยศ.ทร.) ใน ก.พ.-มี.ค. 
รวบรวมข้อมลูและขอรับกำรสนับสนุน 
1. รวบรวมรำยชื่อ นรจ.จ ำแนกตำมชั้นปี 
พรรค-เหล่ำ และเรือ/หน่วยสำยวทิยำกำร 
2. จัดท ำแนวทำงกำรวัดและประเมินกำรฝึก 
3. จัดท ำแบบฟอร์มที่ใช้ในกำรประเมินผลกำร
ฝึก ตำมหัวข้อกำรฝึก และคะแนนใน 
แต่ละหัวข้อ และตำมที่หลักสูตรก ำหนด 
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 1. ประชุมช้ีแจงวิธีกำรให้คะแนน ในครำว
เดียวกันกับกำรประชุมเตรยีมกำรก่อนกำรฝึก
ปฏิบัติของแต่ละประเภท 
2. ผู้ที่ท ำหน้ำท่ีให้คะแนนประเมินผลกำรฝึก 
   - กำรฝึกหมู่รบของ นรจ.ช้ันปีท่ี 1 และ 2 : 
ครูฝึกในค ำสั่งกำรฝึก 
   - กำรฝึกหลักสตูรปฏิบัติงำนใตน้้ ำ ของ 
นรจ.ชั้นปีที ่2 : ครูฝึกของ นสร.กร. 
   - กำรฝึกภำคปฏิบตัิทำงใช้กำรในทะเลของ 
นรจ.ชั้นปีที่ 1 และ 2 : นำยทหำรประจ ำเรือ
ของ กร. 
   - กำรฝึกปฏิบัติตำมหน่วยสำยวทิยำกำรของ 
นรจ.ชั้นปีที่ 2 : ครูฝึกของหน่วยสำยวิทยำกำร
นั้น ๆ  

1  กองอ ำนวยกำรฝึก ประชุมชี้แจงวิธีกำรให้คะแนนประเมินผล 
กำรฝึกให้กับผู้ที่ท ำหน้ำท่ีประเมินผล 

กำรฝึกปฏิบัติในแตล่ะประเภท 
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ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก่าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก่าหนด 
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 1. หัวข้อกำรประเมินกำรฝึกหมู่รบ (21 วัน) 
   - รูปขบวนรบ/ท่ำสัญญำณและบุคคลท ำ
กำรบ 
   - กำรใช้แผนที่และเข็มทิศ 
   - ยุทธวิธีเบื้องต้น/กำรลำดตระเวน/กำรเดิน
แผนที่เข็มทิศ 
   - กำรซุ่มโจมตี/กำรต่อต้ำนกำรซุ่มโจมตี 
   - กำรด ำรงชีพในป่ำ/กำรเข้ำตี/กำรตั้งรับ 
2. หัวข้อกำรประเมินกำรฝึกหลักสูตรปฏิบัติงำน
ใต้น้ ำ (45 วัน) 
   - กำรออกก ำลังกำยและต่อสู้ป้องกันตัว 
   - ประวัติ นสร.กร. กับภำรกิจของ นทต. 
จู่โจม 
   - กำรปฐมพยำบำล/กำรด ำรงชีพในทะเล 
   - กำรช่วยชีวิตคนตกน้ ำ/กำรช่วยเหลือ 
นักด ำน้ ำ 
   - กำรด ำน้ ำด้วยเครื่องช่วยหำยใจใต้น้ ำ 
วงจรเปิด 
   - กำรปฏิบัติกำรด ำน้ ำด้วยเครื่องช่วยหำยใจ
ใต้น้ ำวงจรเปิด 
3. หัวข้อกำรประเมินกำรฝึกภำคปฏิบัติทำงใช้
กำรในทะเล รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. พ.ศ.2551  
(30 วัน) 
   - กำรปกครอง (นว.ส. นว.ป.) 
   - กำรเรือ (นว.ส./นว.ป./นว.ญ.) 
   - กำรสถำนีเรือ (นว.ส./นว.ป./นว.ญ.) 
 

30 1. ค ำสั่งกำรฝึก 
2. ระเบียบ ยศ.ทร. 
ว่ำด้วยกำรสอบควำมรู้ 
พ.ศ.2551 
 

กองอ ำนวยกำรฝึก 

ผู้ทีท่ ำหน้ำที่ให้คะแนนประเมินผลกำรฝึก 
ปฏิบัติให้คะแนนประเมินกำรฝึกของ นรจ. 

ตำมหัวข้อท่ีก ำหนด 
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ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก่าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก่าหนด 

     - เดินเรือ/กำรอำวุธ/สัญญำณ (นว.ส./นว.ป.) 
   - กำรสื่อสำร (นว.ญ.) 
   - เครื่องจักรในเรือ/เครื่องจักรช่วย/กำรกล
ทั่วไป (กล.) 
   - เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำและกำรใช้ไฟฟ้ำในเรือ 
(กล.) 
   - กำรป้องกันควำมเสียหำยในเรือ (กล.) 
   - พลศึกษำ (นรจ.ทั้งหมด) 
4. หัวข้อกำรประเมินกำรฝึกปฏิบัติตำมหน่วย
สำยวทิยำกำร (30 น) 
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 1. ผู้ที่รับผิดชอบประเมินผลกำรฝกึหมู่รบและ
กำรฝึกปฏิบัติงำนใต้น้ ำ รำยงำนสรุปผล
ประเมินกำรฝึก ให้ผู้บังคับบัญชำตำมค ำสั่ง
กำรฝึกทรำบ 
2. นำยทหำรรวบรวมคะแนน รวบรวมคะแนน
กำรฝึกภำคทำงใช้กำรในทะเล และคะแนน
กำรฝึกปฏิบัติตำมหน่วยสำยวิทยำกำร และ
รำยงำนสรุปผลประเมินกำรฝึก เสนอ ผบ.มฝ. 
และ ผอ.กฝ. ทรำบและน ำส่งคะแนนให้กับ 
กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. เพื่อประมวลผล
ต่อไป 

3 1. ค ำสั่งกำรฝึก 
2. ระเบียบ ยศ.ทร. 
ว่ำด้วยกำรสอบควำมรู้ 
พ.ศ.2551 
 

กองอ ำนวยกำรฝึก รวบรวมและสรุปผลประเมินกำรฝกึปฏิบัต ิ
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ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก่าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก่าหนด 
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 ค ำนวณหำค่ำเฉลีย่เป็นเรือนร้อย เฉพำะ
คะแนนกำรฝึกภำคทำงใช้กำรในทะเล และ
คะแนนกำรฝึกปฏิบัตติำมหน่วยสำยวิทยำกำร  

10 1. ค ำสั่งกำรฝึก 
2. ระเบียบ ยศ.ทร. 
ว่ำด้วยกำรสอบควำมรู้ 
พ.ศ.2551 
 

แผนกทดสอบทำง
กำรศึกษำ กศษ. 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
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 น ำส่งคะแนนกำรฝึกภำคทำงใช้กำรในทะเล
และคะแนนกำรฝึกปฏิบัตติำมหนว่ยสำย
วิทยำกำรของ นรจ. เป็นรำยบุคล 

1  แผนกทดสอบทำง
กำรศึกษำ กศษ. 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

  รวมระยะเวลำ (วันรำชกำร) 70   
 
Link คู่มือปฏิบัติงาน 
10-EDU-WM-CP1.1.3.3 กระบวนการวัดและประเมินผลภาคปฏิบัติ (ภาคสนาม/ภาคทะเล) 
 

รวมคะแนนจำกทุกหัวข้อกำรประเมินของ  
นรจ.แตล่ะนำย ค ำนวณหำคำ่เฉลีย่เป็นร้อยละ 

ของ นรจ. เป็นรำยบุคคล   

ส่งผลประเมินกำรฝึกภำคปฏิบัติ ให้
กรรมกำรรวมคะแนน ด ำเนินกำรต่อไป 

B 

http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/wm-pdf/10-wm-cp1.1.3.3.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/wm-pdf/10-wm-cp1.1.3.3.pdf

