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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 
   CP1.1.3.4  กระบวนการวัดและประเมินผลการปลูกฝัง/สร้างความเป็นทหารเรือ 

หน่วยรับผิดชอบ กองนักเรียน โรงเรียนชุมพลทหำรเรือ ยศ.ทร. 
 

ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก่าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก่าหนด 

1 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 1. ตรวจสอบรำยละเอียดโครงสร้ำงหลักสูตร 
นรจ./ปฏิทินกำรศึกษำประจ ำปีของ นรจ./
ระเบียบ ทร.ว่ำด้วยกำรศึกษำ พ.ศ.2530/
ระเบียบ ยศ.ทร.ว่ำด้วยคะแนนประจ ำตัว
นักเรียนทหำร พ.ศ.2530 
2. คะแนนประจ ำตัว นรจ.แบ่งออกเป็น  
2 ประเภท  
   2.1 คะแนนควำมประพฤติ ในหนึ่งปี
กำรศึกษำ นรจ.จะมีคะแนนควำมประพฤติ 
200 คะแนน  เมื่อ นรจ.ประพฤตผิิดจะถูก
ลงโทษตัดคะแนนตำมควำมผิดนั้น ๆ   
   2.2 คะแนนควำมเหมำะสมในกำรเป็น
ทหำร แบ่งเป็น 2 ประเภท  
        2.2.1 คะแนนควำมเหมำะสมในกำร
เป็นทหำรภำคทฤษฎี นรจ.จะมีคะแนนเต็ม 
200 คะแนน แบ่งเป็นภำคกำรศึกษำละ 100 

10  
(มิ.ย.) 

1. ระเบียบ ทร.ว่ำด้วย
กำรศึกษำ พ.ศ.2530  
(หมวด 3 คะแนน
ประจ ำตัวนักเรียน
ทหำร) 
2. ระเบียบ ยศ.ทร. 
ว่ำด้วยคะแนนประจ ำตัว
นักเรียนทหำร พ.ศ.
2530 
 

กองนักเรียน  
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
 A 

1 

โครงสร้ำงหลักสูตร นรจ./ปฏิทิน
กำรศึกษำประจ ำปี/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน 
มาตรฐานเวลาและข้อก่าหนด ผู้รับ 

ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก่าหนด 
  คะแนน (ภำคต้น และภำคปลำย)  

         2.2.2 คะแนนควำมเหมำะสมในกำร
เป็นทหำรภำคปฏิบตัิ มีคะแนนเตม็ 400 
คะแนน 
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 1. จัดท ำแบบกำรให้คะแนนควำมเหมำะสม
ในกำรเป็นทหำรภำคทฤษฎ ี
2. จัดท ำส ำเนำแบบกำรให้คะแนนควำม
เหมำะสมฯ แจกใหภ้ำคด ำเนินกำรให้
คะแนน หัวข้อกำรให้คะแนนควำมเหมำะสม 
มี 20 หัวข้อ 
   - กำรท ำงำน 
   - ก ำลังใจ 
   - ปฏิภำณไหวพริบ 
   - ควำมมีวินัย/กำรตดัสินใจ 
   - ควำมริเริ่ม  
   - กำรเป็นผู้น ำ 
   - ควำมสุขุมรอบคอบ 
   - กำรรู้จักกำลเทศะ 
   - กำรประสำนงำนและควำมร่วมมือ 
   - ควำมส ำนึกในหน้ำท่ี 
   - ควำมขยันหมั่นเพียร 
   - ควำมจงรักภักด ี
   - ควำมสะอำดเรียบร้อยในกำรแต่งกำย 
   - ลักษณะควำมเป็นทหำร 
   - ควำมเอื้อเฟื้อ   
   - กำรตรงต่อเวลำ 
   - ควำมสำมัคคีและควำมรักหมูค่ณะ 

10 
-ภำคต้นใน 
ส.ค. 
-ภำคปลำย 
ใน ธ.ค. 

 

ตำมระเบียบ ยศ.ทร. 
ว่ำด้วยคะแนนประจ ำตัว
นักเรียนทหำร ผนวก ค.
หัวข้อกำรให้คะแนน
ควำมเหมำะสมในกำร
เป็นทหำรภำคทฤษฎี  

ประจ ำกองนักเรยีน  
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
 

จัดท ำแบบกำรให้คะแนนควำมเหมำะสม 
ในกำรเป็นทหำร ตำมหัวข้อที่ก ำหนด 

ในระเบียบ 
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ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน 
มาตรฐานเวลาและข้อก่าหนด ผู้รับ 

ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก่าหนด 
     - ควำมเสียสละ 

   - ควำมมีวินัย 
   - ควำมซื่อสัตย์   
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 กำรให้คะแนนควำมเหมำะสมในกำรเป็น
ทหำรของ นรจ. ด ำเนินกำรโดย ภำค 1-6  
คะแนนแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 
1. คะแนนควำมเหมำะสมในกำรเป็นทหำร
ภำคทฤษฎี โดยผู้บังคับบญัชำให้คะแนน 
นรจ. และ นรจ.ในช้ันเดียวกัน (เวน้ตนเอง) 
ให้คะแนนกันเอง มี  (200 คะแนน) 
ประกอบด้วย  
    1.1 ภำคต้น 100 คะแนน 
    1.2. ภำคปลำย 100 คะแนน 
2. คะแนนควำมเหมำะสมในกำรเป็นทหำร
ภำคปฏิบตัิ (100 คะแนน) ประกอบด้วย 
    2.1 กำรฝึกกำรปฏิบัติทำงใช้กำรในทะเล 
    2.2 กำรฝึกปฏิบัติงำนตำมหน่วยสำย
วิทยำกำร 
3. กองอ ำนวยกำรฝึก (มฝ.นรจ./กฝ.นรจ.) 
จัดท ำหัวข้อกำรตดัคะแนนควำมเหมำะสมใน
กำรเป็นทหำรตำมระเบยีบ ยศ.ทร. โดยให้
เรือฝึกและหน่วยสำยวิทยำกำรฝึกเป็นผู้ให้
คะแนน 
4. น ำคะแนนควำมเหมำะสมฯ ในภำคทฤษฎี 
(ภำคต้นและภำคปลำย) กับคะแนนควำม
เหมำะสมฯ ภำคปฏิบัติมำค ำนวณหำค่ำเฉลีย่
เป็นเรือนร้อย 

20 
ส.ค./ธ.ค. 

1. ระเบียบ ยศ.ทร. 
ว่ำด้วยคะแนนประจ ำตัว
นักเรียนทหำร และ
ก ำหนดให้ด ำเนินกำรให้
เสร็จสิ้นก่อนสิ้นภำค
กำรศึกษำ 1 สัปดำห ์
2. ระเบียบ ยศ.ทร. 
ว่ำด้วยคะแนนประจ ำตัว
นักเรียนทหำร พ.ศ.
2530 ผนวก ฌ. เกณฑ์
กำรตัดคะแนนควำม
เหมำะสมในกำรเป็น
ทหำรในกำรศึกษำ
ภำคปฏิบตัิ  

1. นำยภำค กอง
นักเรียน 
2. มฝ.นรจ. 
3. กฝ.นรจ. 
 
 
 
 
 
 

ด ำเนินกำรใหค้ะแนนควำมเหมำะสมใน
กำรเป็นทหำรของ นรจ. 

คะแนนควำมเหมำะสมในกำร
เป็นทหำรภำคทฤษฎีคะแนน

เต็ม 200 คะแนน  
(ภำคต้น 100 คะแนน 
ภำคปลำย 100คะแนน 

คะแนนควำมเหมำะสม 
ในกำรเป็นทหำรภำคปฏิบตัิ  
คะแนนเตม็ 400 คะแนน 
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ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก่าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก่าหนด 
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1. คะแนนควำมเหมำะสมในกำรเป็นทหำร
ภำคทฤษฎี เสนอ ตร.กนร.รร.ชุมพลฯ 
ยศ.ทร. 
2. คะแนนควำมเหมำะสมในกำรเป็นทหำร
ภำคปฏิบตัิ เสนอ ผบ.มฝ.นรจ./ผอ.กฝ.นรจ. 

5  1. นำยภำค กอง
นักเรียน 
2. มฝ.นรจ. 
3. กฝ.นรจ. 
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  5  1. นำยภำค กอง
นักเรียน 
2. มฝ.นรจ. 
3. กฝ.นรจ. 
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  2  1. นำยภำค กอง
นักเรียน 
2. มฝ.นรจ. 
3. กฝ.นรจ. 

 

จัดท ำ( ร่ำง) รำยงำนสรุปผล
คะแนนประจ ำตัวนักเรียน

ทหำรภำคทฤษฎ ี

จัดท ำ (ร่ำง) รำยงำนสรุปผล
คะแนนประจ ำตัวนักเรียน
ทหำรภำคปฏิบัต ิ

ไม่อนุมัต ิ ไม่อนุมัต ิ

จัดท ำ( ร่ำง) รำยงำนสรุปผล
คะแนนประจ ำตัวนักเรียน

ทหำรภำคทฤษฎ ี

จัดท ำ (ร่ำง) รำยงำนสรุปผล
คะแนนประจ ำตัวนักเรียน

ทหำรภำคปฏิบัต ิ

ต้นเรือ 
กองนักเรียน 

 

ผบ.มฝ.นรจ./ 
ผอ.กฝ.นรจ. 

 
อนุมัต ิอนุมัต ิ

รำยงำนสรุปผลคะแนน
ประจ ำตัวนักเรียนทหำร

ภำคทฤษฎ ี

รำยงำนสรุปผลคะแนน
ประจ ำตัวนักเรียนทหำร

ภำคปฏิบตั ิ
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Link คู่มือปฏิบัติงาน 
11-EDU-WM-CP1.1.3.4 กระบวนการวัดและประเมินผลการปลูกฝัง/สร้างความเป็นทหารเรือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก่าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก่าหนด 
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 1. กนร.ฯ ส่งผลคะแนนประจ ำตัว นรจ. 
(คะแนนควำมเหมำะสมฯ และคะแนนควำม
ประพฤติ) ให้ กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
ด ำเนินกำรต่อไป 
2. กองอ ำนวยกำรฝึก (มฝ.นรจ./กฝ.นรจ.) 
ส่งผลคะแนนประจ ำตัว นรจ. (คะแนนควำม
เหมำะสมฯ และคะแนนควำมประพฤติ) ให้ 
กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.ด ำเนินกำรต่อไป 

1 1. ใน ส.ค. และ ธ.ค. 
ของปีกำรศึกษำ 
2. เมื่อสิ้นภำคกำรฝึก
ภำคปฏิบตัิทำงใช้กำรใน
ทะเล/กำรฝึกปฏิบตัิตำม
หน่วยสำยวิทยำกำร 

1. ประจ ำ กนร. 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
2. นำยทหำรรวบรวม
คะแนน (มฝ.นรจ. 
และ กฝ.นรจ.) 

  รวมระยะเวลำ (วันรำชกำร) 53   

B 
1 

รำยงำนสรุปผลกำรประเมินควำมเป็นทหำร 
(คะแนนประจ ำตัว นรจ.) 

http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/wm-pdf/11-wm-cp1.1.3.4.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/wm-pdf/11-wm-cp1.1.3.4.pdf

