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คํานํา 

 
 โรงเรียนสารบรรณ มีภารกิจหน้าท่ีในการฝึกหัดศึกษาอบรมวิชางานสารบรรณและธุรการ 
และวิชาการพิมพ์ ให้แก่กําลังพลกองทัพเรือ ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนําไปปฏิบัติงานให้หน่วย      
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากให้ความรู้ โรงเรียนสารบรรณมีหน้าท่ีฝึกอบรมผู้เข้ารับการอบรมให้มีคุณลักษณะ
ของการเป็นทหารเรือตามขีดสมรรถนะหลักท่ีข้าราชการกองทัพเรือพึงมี ตลอดจนปรับปรุงหลักสูตรและตํารา
เรียนวิชาต่าง ๆ ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 

 คู่มือปฏิบัติงานเล่มนี้จัดทําข้ึนเพ่ือใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการทํางาน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้
ทราบถึงข้ันตอนการทํางานท่ีชัดเจน สร้างความม่ันใจในการทํางาน ทําให้มีการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพและมี
มาตรฐานในการทํางาน ท้ังยังช่วยให้ผู้บริหารสามารถติดตามงานได้ทุกข้ันตอน รวมท้ังเป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และเผยแพร่องค์ความรู้ภายในองค์กร ก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนากระบวนงานเพ่ือส่งผลผลิตและ
ผลลัพธ์ท่ีดีแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 คณะทํางานจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนากําลังพล หลักสูตรตามโครงการศึกษา 
อบรม ฯ ประจําปี ของโรงเรียนสารบรรณ  ได้รวบรวมรายละเอียดหน้าท่ีของกําลังพลโรงเรียนสารบรรณ     
ตามคําสั่งกรมสารบรรณทหารเรือ (เฉพาะ) ท่ี ๑/๒๕๕๖ เรื่อง อัตรากรมสารบรรณทหารเรือ และเรียบเรียง
กระบวนการและวิธีปฏิบัติงานของกําลังพลรายบุคคลจากประสบการณ์การทํางาน 

  คณะทํางานขอขอบคุณกําลังพลโรงเรียนสารบรรณทุกท่านท่ีได้ร่วมมือร่วมใจกันระดม
ความคิด และเสียสละเวลาเพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ วิธีการปฏิบัติงาน ปัญหา และวิธีแก้ไขปัญหา ทําให้คู่มือ
การปฏิบัติงานฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ สามารถให้ผู้มาปฏิบัติหน้าท่ีคนต่อไปนําไปใช้ประโยชน์ เพ่ือให้การ
ดําเนินงานของโรงเรียนสารบรรณ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป 
 
                                 คณะทํางานจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนากําลังพล 
   โรงเรียนสารบรรณ กรมสารบรรณทหารเรือ 
           พฤษภาคม ๒๕๕๙ 



 

สารบัญ 
 หน้า 

บทท่ี ๑ บทนํา ๑ 

 วัตถุประสงค์ ๑ 

 ขอบเขต ๑ 

 คําจํากัดความ ๑ 

 หน้าท่ีรับผิดชอบตามตําแหน่งงาน ๔ 

บทท่ี ๒ ผังกระบวนงาน (Flowchart)  ๙ 

 โครงสร้างตามสายงานบังคับบัญชา ๙ 

 แผนผังกระบวนงานหลัก (Core Process) ๑๐ 

 แผนผังกระบวนงานรอง (Sub Process) ๑๒ 

 หน้าท่ีรับผิดชอบงานหลัก ๓๕ 

บทท่ี ๓ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) ๓๖ 

 ตารางการปฏิบัติงานในกระบวนงานพัฒนากําลังพล ๓๖ 

ภาคผนวก 

ก. ใบบันทึกการปฏิบัติงาน 
ข. รายการองค์ความรู้ท่ีจําเป็นในการปฏิบัติงาน 
ค. หลักสูตรและห้วงเวลาท่ี รร.สบ.สบ.ทร. เปิดอบรม และโครงสร้างหลักสูตร 
ง. รูปภาพการปฏิบัติงาน 
จ. องค์ความรู้พร้อมแบบฟอร์มท่ีใช้ในกระบวนงาน (แยกเล่ม) 

 

 



 ๑  
 

 

 

บทท่ี ๑ 
 

หลักการและเหตุผล 
  จากการท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) ให้ส่วนราชการ 
นําเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  มาใช้เป็นเครื่องมือในการผลักดันให้ส่วนราชการปรับปรุง
องค์การและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระดับมาตรฐานเทียบเท่าสากล โดยพัฒนาให้องค์กร
ภาครัฐมีกระบวนการการทํางาน และผลปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งข้ึน ดังนั้น เพ่ือพัฒนา
รูปแบบ วิธีการบริหาร และกระบวนการทํางานภายในโรงเรียนสารบรรณ ให้เป็นไปตามแนวทางของสํานักงาน 
ก.พ.ร. และเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายของกรมสารบรรณทหารเรือ จึงได้
จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานสําหรับให้หน่วยงานถือเป็นเครื่องมือสําคัญในการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน และ
ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของกําลังพลในโรงเรียนสารบรรณ 
 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือจัดเก็บข้อมูลความรู้เก่ียวกับแนวทาง ข้ันตอน และวิธีปฏิบัติงาน 
 ๒. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจข้ันตอนการปฏิบัติงานของกระบวนงานต่าง ๆ ว่าควร
จะทําอะไรก่อนและหลัง และควรปฏิบัติงานอย่างไร เม่ือใด กับใคร  
 ๓. เพ่ือให้การปฏิบัติงานได้มาตรฐานเป็นตามเป้าหมายของโรงเรียนสารบรรณ สอดคล้องกับ
นโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายของกรมสารบรรณทหารเรือ คือทําให้ได้ผู้สําเร็จการอบรมท่ีมีคุณภาพ 
 ๔. เพ่ือใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการทํางาน 
 ๕. เพ่ือให้ผู้บริหารติดตามงานได้ทุกข้ันตอน 
 
ขอบเขต 
  โรงเรียนสารบรรณเปิดหลักสูตร ๒ ประเภท คือ หลักสูตรอาชีพเพ่ือเลื่อนฐานะ (ชั้นจ่าเอก
และชั้นพันจ่าเอก) พรรคพิเศษ เหล่าทหารสารบรรณ ซ่ึงเปิดการอบรมตามระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการเลื่อน
ฐานะนายทหารประทวน  และหลักสูตรอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ซ่ึงเปิดให้แก่ลูกจ้าง พนักงานราชการ 
นายทหารประทวนและสัญญาบัตร ยศจ่าตรีถึงนาวาตรี ทุกพรรค - เหล่า ท่ีปฏิบัติงานด้านสารบรรณและ
ธุรการ  ของหน่วย ให้มีความรู้ สามารถปฏิบัติงานให้หน่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  โรงเรียนสารบรรณจึง
ได้จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนากําลังพลเล่มนี้ข้ึน โดยรวบรวมข้ันตอนการปฏิบัติอย่างละเอียดซ่ึง
สามารถใช้ได้กับทุกหลักสูตร โดยครอบคลุมข้ันตอนการดําเนินการของส่วนบังคับบัญชา แผนกปกครอง  
แผนกศึกษา และแผนกบริการ ต้ังแต่การดําเนินการก่อนเปิด ระหว่าง และหลังปิดการอบรม พร้อม
รายละเอียดปัญหา และวิธีแก้ไข ซ่ึงผู้ปฏิบัติงานคนต่อไปสามารถใช้เป็นคู่มือและปฏิบัติงานได้ทันที 
 
คําจํากัดความ  
  “หลักสูตร ของ รร.สบ.สบ.ทร.”  หมายถึง  หลักสูตรท่ีโรงเรียนสารบรรณเปิดอบรม ประกอบด้วย 
หลักสูตรอาชีพเพ่ือเลื่อนฐานะชั้น จ.อ. และ ชั้น พ.จ.อ. พรรค พศ. เหล่า สบ.  หลักสูตรอาชีพเพ่ือเลื่อนฐานะชั้น 
จ.อ. และ ชั้น พ.จ.อ. พรรค พศ. เหล่า สบ.(วิชาการพิมพ์) หลักสูตรนายทหารสารบรรณชั้นนายเรือ  หลักสูตร
นายทหารสารบรรณชั้นนายนาวา และหลักสูตรการธุรการ 



 ๒  
 

 

 

  “โครงการศึกษาอบรม”  หมายถึง  แผนเปิดการศึกษา อบรม หลักสูตรต่าง ๆ และการ
สัมมนาประจําปีสําหรับกําลังพล ทร. ของ สบ.ทร.ซ่ึงบรรจุไว้ในโครงการศึกษา อบรม ประชุม และสัมมนา 
ประจําปี ของหน่วยต่าง ๆ ใน ทร.  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนากําลังพลให้มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน และเพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่งท่ีสูงข้ึน  
  “คุณสมบัติ” หมายถึง เกณฑ์การพิจารณาว่ากําลังพลจะได้รับอนุมัติให้เข้ารับการอบรม
หรือไม่ ประกอบด้วย ระยะเวลาการครองยศ การติดยศ คะแนนความเหมาะสม และอ่ืน ๆ ตามระเบียบ ทร. 
ว่าด้วยการเลื่อนฐานะนายทหารประทวน พ.ศ.๒๕๕๗  
  “ผู้เข้ารับการอบรม”  หมายถึง  กําลังพลของกองทัพเรือ สป.หรือ สร.ท่ีได้รับอนุมัติให้เข้ารับ
การศึกษาอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของ รร.สบ.สบ.ทร. ตามแนวทางการรับราชการ หรือหลักสูตรเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ 
  “การสอบความรู้ก่อนการอบรม (Pretest)” หมายถึง การให้ผู้เข้ารับการอบรมสอบก่อนรับ
การศึกษาอบรม เพ่ือนําผลการสอบความรู้หลังการศึกษาอบรมมาเปรียบเทียบว่ามีความรู้เพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด  
  “Cross check”  หมายถึง  การตรวจข้อสอบ ๒ ครั้ง โดยใช้ผู้ตรวจ ๒ คน เพ่ือเป็นการตรวจทาน
ความถูกต้อง  
  “ครูช่วยสอน” หมายถึง ข้าราชการสังกัดกองทัพเรือซ่ึงบรรจุในตําแหน่งอัตราครู หรือท่ีมิใช่
ตําแหน่งอัตราครู ซ่ึงกรมสารบรรณทหารเรือพิจารณาเห็นว่าเป็นผู้มีคามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์  
ในวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียนสารบรรณ และได้เชิญมาถ่ายทอดความรู้ และฝึกอบรมให้แก่ 
ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของโรงเรียนสารบรรณ 
  “วิทยากรบรรยายพิเศษ” หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างในและนอกกระทรวงกลาโหม 
บุคคลภายนอก หรือผู้ท่ีเกษียณอายุราชการ ท่ีมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องราวท่ีน่าสนใจสมควรให้ผู้เข้ารับ
การอบรมได้รับทราบ และ สบ.ทร.เชิญมาบรรยายในชั่วโมงบรรยายพิเศษหลักสูตรต่าง ๆ ของโรงเรียนสารบรรณ 
  “ทําเนียบครู” หมายถึง เอกสารท่ีรวบรวมรายชื่อครูช่วยสอน/วิทยากรประจําหลักสูตรต่าง ๆ 
ของ รร.สบ.สบ.ทร. โดยมีข้อมูลรายละเอียดเก่ียวกับ การศึกษา คุณวุฒิ ตําแหน่งหน้าท่ี วิชาท่ีสอน สถานท่ี
ทํางาน ท่ีพักอาศัย และหมายเลขโทรศัพท์    
  “คะแนนความเหมาะสม”  หมายถึง คะแนนท่ีผู้เข้ารับการอบรมได้รับจากการปฏิบัติตนตาม
แบบธรรมเนียมทหาร ซ่ึงแผนกปกครอง รร.สบ.สบ.ทร.พิจารณาให้โดยมีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  
  “คะแนนความประพฤติ”  หมายถึง คะแนนท่ีผู้เข้ารับการอบรมได้รับจากการประพฤติตน
ระหว่างการอบรม ตามระเบียบ รร.สบ.สบ.ทร.ว่าด้วยการปกครองบังคับบัญชาผู้เข้ารับการอบรม พ.ศ.๒๕๕๗ 
ซ่ึงแผนกปกครอง รร.สบ.สบ.ทร. ผู้พิจารณาให้โดยมีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
  “งานมอบ” หมายถึง การกําหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมกระทํากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอน โดยดําเนินการเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
  “การวัดผลการศึกษา” หมายถึง การให้คะแนนจากการเรียนรู้หรือความสามารถในการศึกษา
ของผู้เข้ารับการอบรม โดยการสอบ หรือ งานมอบ 
  “คะแนนดิบ” หมายถึง คะแนนข้ันต้นซ่ึงได้จากการวัดผลการศึกษา 
  “การประเมินผลการศึกษา” หมายถึง กระบวนการแปลงคะแนนดิบจากการวัดผลการศึกษา
รายวิชา เพ่ือตัดสินว่าผลการศึกษาของผู้เข้ารับการอบรมแต่ละคนอยู่ในระดับคะแนนใด 
  “ระดับคะแนน” หมายถึง ตัวเลข ๐ – ๔ ซ่ึงแสดงผลการศึกษาอบรมของผู้เข้ารับการอบรม
แต่ละคนภายในกลุ่มตามผลการสอบในแต่ละวิชาหรือในผลรวมของทุกวิชาตามหลักสูตร 
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  “ระดับคะแนนเฉลี่ย” หมายถึง ตัวเลขแสดงผลการศึกษาอบรมของผู้เข้ารับการอบรม โดย
คํานวณจากผลรวมของระดับคะแนนแต่ละวิชาคูณด้วยหน่วยกิจรายวิชา แล้วหารด้วยผลรวมของหน่วยกิจ
ท้ังหมด 
  “เวลาเรียน”  หมายถึง  ระยะเวลาการเข้ารับการอบรม ซ่ึงผู้เข้ารับการอบรมมีสิทธิ์ลากิจและ
ลาป่วยตลอดหลักสูตร จํานวนวันท่ีรับการอบรมคิดเป็นเรือนร้อยแล้วจะต้องไม่น้อยกว่า ๗๕   
  “รายงานประจําตัวนักเรียน”  หมายถึง  แบบรายงานความประพฤติของผู้เข้ารับการอบรมซ่ึง
แผนกปกครอง รร.สบ.สบ.ทร. จะเป็นผู้ประเมินในแบบรายงาน  
  “ทะเบียนประกาศนียบัตร” หมายถึง เอกสารท่ีบันทึกหมายเลขประกาศนียบัตรและรายชื่อ
ผู้สําเร็จการอบรม เลขท่ีในประกาศนียบัตรของผู้สําเร็จการอบรม  
  “ผู้สําเร็จการอบรม”  หมายถึง ผู้เข้ารับการอบรมท่ีมีเวลาเรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๗๕  ระดับคะแนนวิชาหลักไม่ตํ่ากว่า ๑ ระดับคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ตํ่ากว่า ๑.๕ คะแนนความประพฤติ   
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ คะแนนความเหมาะสมไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๕ 
  “แบบ ยศ.๖” หมายถึง แบบกรอกคะแนนตามระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรือว่าด้วยการ
ดําเนินการศึกษาของสถานศึกษาซ่ึงมิได้จัดการศึกษาเป็นภาค พ.ศ.๒๕๕๑ ซ่ึงแสดงระดับคะแนนรายวิชา ระดับ
คะแนนเฉลี่ย คะแนนความประพฤติ คะแนนความเหมาะสม เวลาเรียน และผลการตัดสินได้/ตก ของผู้เข้ารับ
การอบรมทุกนาย  
  “แบบ ยศ.๗”  หมายถึง แบบแจ้งผลการศึกษาอบรมของผู้สําเร็จการอบรมต่อหน่วยต้นสังกัด
ตามระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรือว่าด้วยการดําเนินการศึกษาของสถานศึกษาซ่ึงมิได้จัดการศึกษาเป็นภาค 
พ.ศ.๒๕๕๑ โดยแสดงระดับคะแนนเฉลี่ยรายวิชาและคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรของผู้สําเร็จการอบรม 
  “การประกันคุณภาพการฝึกอบรม”  หมายถึง  กิจกรรมหรือการปฏิบัติใด ๆ ท่ีดําเนินการ
ตามระบบ ข้อกําหนด และหลักเกณฑ์ท่ีวางไว้ เพ่ือให้เชื่อม่ันว่าผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจะมีศักยภาพ มีคุณภาพ 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่อไป 
  “รายงานการประเมินตนเอง (Self Access Report หรือ SAR)” หมายถึง  การประเมินราย
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ ตามหลักเกณฑ์และคู่มือประกันคุณภาพการฝึกอบรมของ ทร. พ.ศ.๒๕๕๗ จัดทําข้ึนเพ่ือ
การประเมินคุณภาพการฝึกอบรมของหน่วย 
  “มาตรฐาน” หมายถึง  ข้อกําหนดหรือข้ันตอนท่ีจัดทําข้ึนซ่ึงเป็นท่ียอมรับกันท่ัวไปสําหรับการ
ดําเนินงาน/กิจกรรม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และคู่มือประกันคุณภาพการฝึกอบรมของ ทร. พ.ศ.๒๕๕๗ 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน/กิจกรรม และมุ่งให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
  “ตัวบ่งชี้” หมายถึง  ข้อมูลท่ีแสดงให้เห็นว่าการดําเนินกิจกรรมในแต่ละมาตรฐานคุณภาพ 
เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด 
  “การวิเคราะห์ข้อสอบ”  หมายถึง  การตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบเป็นรายข้อ เพ่ือ
พิจารณาว่าข้อสอบแต่ละข้อนั้นมีระดับความยากหรือค่าความง่ายเพียงใด ผลการวิเคราะห์จะทําให้ทราบว่า
ข้อสอบแต่ละข้อมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด ข้อสอบท่ีมีคุณภาพจะสามารถนําไปวัดและประเมินผลได้
อย่างเท่ียงตรงและเชื่อม่ันได้ ข้อสอบท่ีดีควรมีค่าความยากง่ายของข้อสอบท้ังฉบับประมาณอยู่ระหว่าง .๒๐ – .๘๐  
  “ความเท่ียงตรง (Validity)” หมายถึง คุณภาพของเครื่องมือวัดท่ีสามารถวัดในสิ่งท่ีต้องการ
วัดได้อย่างถูกต้อง 
  “ความเชื่อม่ัน (Reliability)” หมายถึง ความคงเส้นคงวาในการวัด หรือกล่าวได้ว่า ผลการวัด
คงท่ีไม่ว่าจะใช้วัดก่ีครั้งก็ตามกับกลุ่มเดิม 
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  “เครื่องช่วยการศึกษา” หมายถึง วัสดุอุปกรณ์ท่ีนํามาใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอน เพ่ือช่วย
ให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีความเข้าใจในบทเรียนได้ดียิ่งข้ึน ช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ   
  “ปัจจัยนําเข้า (Input)” หมายถึง ข้อมูลหรือสิ่งต่าง ๆ เช่น นโยบาย/แผนกลยุทธ์ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล แผนการพัฒนากําลังพล รูปแบบการเรียนรู้ หลักสูตรการฝึกอบรม เนื้อหาวิชา 
การเรียนการสอนผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิทยากร ครูผู้สอน วัสดุสิ่งของ เครื่องช่วยการศึกษา สิ่งอํานวยความ
สะดวก งบประมาณ ค่าใช้จ่าย สภาพแวดล้อม รวมถึงเวลาและสถานท่ีท่ีจําเป็นต้องใช้ในการฝึกอบรม 
  “กระบวนการ (Process)” หมายถึง ข้ันตอน วิธีการท่ีใช้ในการจัดการฝึกอบรมต้ังแต่เริ่มต้น
จนเสร็จสิ้นเพ่ือทําให้เกิดผลบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และคู่มือประกัน
คุณภาพการฝึกอบรม 
  “ผลลัพธ์ (outcome)” หมายถึง ผลท่ีได้รับจากการจัดการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์และคู่มือ
ประกันคุณภาพการฝึกอบรม เช่น ความรู้ ทักษะ และทัศนะคติของผู้เข้ารับการอบรม ซ่ึงตรงตามวัตถุประสงค์
ท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร/โครงการศึกษาอบรม    
  “ผลผลิต (output)”  หมายถึง  ผู้สําเร็จการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของ รร.สบ.สบ.ทร. 
  “เงินทดรองจ่าย”  หมายถึง  เงินท่ี รร.สบ.สบ.ทร.เบิกยืมจาก กง.ทร. (ผ่าน กผค.สบ.ทร.)เพ่ือ
นํามาใช้จ่ายในการจัดการอบรมหลักสูตรให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และเม่ือหมดระยะเวลาการยืม
จะต้องเบิกผลักใช้ตามระเบียบ  
 
หน้าที่ความรับผิดชอบตามตําแหน่งงาน 

  ๑. ส่วนบังคับบัญชา 
      ๑.๑ ผู้อํานวยการโรงเรียนสารบรรณ (น.อ.พิเศษ/สบ.ป.) ปกครองบังคับบัญชา และ
รับผิดชอบการปฏิบัติงานของโรงเรียนสารบรรณ (ลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติ คือ ควบคุม กํากับดูแลการปฏิบัติ
ท้ังปวงของ รร.สบ.สบ.ทร. รับผิดชอบการปรับปรุงหลักสูตร และการเสนอความต้องการเปิดการอบรมเพ่ือ
จัดทําโครงการศึกษาอบรมของ รร.สบ.สบ.ทร.) 
   ๑.๒ รองผู้อํานวยการโรงเรียนสารบรรณ (น.อ./สบ.ป.) ช่วยเหลือในการปกครอง       
บังคับบัญชา และปฏิบัติงานตามท่ีผู้อํานวยการจะมอบหมาย และดูแลด้านสวัสดิการของข้าราชการ และ
ลูกจ้างประจํา (ลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติ คือ กลั่นกรองงานและหนังสือท่ีจะเสนอให้ผู้บังคับบัญชาลงนาม) 
   ๑.๓ นายทหารประจําโรงเรียนสารบรรณ (น.ต./สบ.) ดําเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณ 
งานธุรการ บัญชีพล การเงิน งบประมาณ และเอกสารท่ีกําหนดชั้นความลับของโรงเรียน และอ่ืน ๆ ตามท่ี
ได้รับมอบหมาย (ลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติ คือ ควบคุมการปฏิบัติในการรับ - ส่งหนังสือ/เอกสาร ตรวจสอบ
ความถูกต้องของหนังสือ/เอกสารท่ีจะเสนอผู้อํานวยการ) 
   ๑.๔ เสมียนโรงเรียนสารบรรณ (พ.จ.อ.พิเศษ/สบ.) ช่วยเหลือนายทหารประจําโรงเรียน
สารบรรณในการดําเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานบัญชีพล การรับข้าราชการเข้ารับการอบรม 
การส่งตัวผู้สําเร็จการอบรมกลับเม่ือเสร็จสิ้นการอบรม และพิมพ์หนังสือ (ลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติ คือ รับ - ส่ง
หนังสือของโรงเรียน และแยกเรื่องให้แผนกต่าง ๆ ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือ/เอกสารท่ีจะเสนอ
ผู้อํานวยการ รวมท้ังรับ - ส่งหนังสือของโรงเรียนทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์) 
   ๑.๕ เสมียนโรงเรียนสารบรรณ (จ.อ./สบ.) รับ – ส่งหนังสือ และพิมพ์หนังสือ (ลักษณะ
งานท่ีต้องปฏิบัติ คือ ปฏิบัติงานด้านเอกสารและหนังสือในโรงเรียนสารบรรณ) 
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   ๑.๖ เสมียนโรงเรียนสารบรรณ (จ.อ./สบ.ระงับการบรรจุ) รับ – ส่งหนังสือ และพิมพ์
หนังสือ (ลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติ คือ ปฏิบัติงานด้านเอกสารและหนังสือในโรงเรียนสารบรรณ) 

  ๒. แผนกปกครอง 
 ๒.๑ หัวหน้าแผนก (น.ท./สบ.ป.) ปกครองบังคับบัญชาและกํากับดูแลงานของแผนก  
ปฐมนิเทศนักเรียนหลักสูตรต่าง ๆ ประเมินคุณลักษณะและความสามารถของนายทหารนักเรียนหลักสูตร
นายทหารสารบรรณชั้นนายเรือและนายนาวา และอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย (ลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติ คือ 
ควบคุม กํากับดูแลงานของแผนก และปกครองบังคับบัญชานักเรียนหลักสูตรต่าง ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย)
 ๒.๒ ประจําแผนก (น.ต./สบ.ป.) ช่วยเหลือหัวหน้าแผนกในการควบคุม กํากับดูแลงานของ
แผนก ปกครองบังคับบัญชานักเรียนหลักสูตรต่าง ๆ รับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับการเปิด - ปิดหลักสูตร 
พร้อมร่างโอวาทสําหรับประธานในพิธี ประเมินคุณลักษณะและความสามารถของนักเรียนหลักสูตรต่าง ๆ และ
อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย (ลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติ คือ ช่วยเหลือหัวหน้าแผนกในการควบคุม กํากับดูแลงาน
ของแผนก และปกครองบังคับบัญชานักเรียนหลักสูตรต่าง ๆ) 
 ๒.๓ ประจําแผนก (ร.อ./สบ.ป.ระงับการบรรจุ) ช่วยเหลือหัวหน้าแผนกในการปกครอง
บังคับบัญชานักเรียนหลักสูตรต่าง ๆ  ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรอาชีพเพ่ือเลื่อนฐานะชั้น 
พ.จ.อ. และ จ.อ. ประเมินคุณลักษณะและความสามารถของนักเรียนหลักสูตรอาชีพชั้น พ.จ.อ. ดําเนินการ
เก่ียวกับงานพิธีการต่าง ๆ ทําหน้าท่ีนายทะเบียนประกาศนียบัตรของผู้สําเร็จการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ และ 
อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย (ลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติ คือ ช่วยเหลือในการปกครองบังคับบัญชานักเรียน
หลักสูตรต่าง ๆ และงานของแผนก) 
 ๒.๔ ประจําแผนก (ร.อ./สบ.ปัจจุบันช่วยปฏิบัติราชการส่วนบังคับบัญชา สบ.ทร.) 
ช่วยเหลือหัวหน้าแผนกในการปกครองบังคับบัญชานักเรียนหลักสูตรต่าง ๆ จัดทําป้ายชื่อนักเรียน แต่งต้ัง
นักเรียนปกครองบังคับบัญชา/กรรมการนักเรียน ดําเนินการเก่ียวกับทะเบียนประวัติ และการประเมิน
คุณลักษณะและความสามารถของนักเรียนหลักสูตรอาชีพเพ่ือเลื่อนฐานะชั้น จ.อ. และนักเรียนหลักสูตรการ
ธุรการ และอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย (ลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติ คือ ช่วยเหลือในการปกครองบังคับบัญชา
นักเรียนหลักสูตรต่าง ๆ และงานของแผนก) 
   ๒.๕ เสมียน (พ.จ.อ./สบ.) ดําเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณ งานธุรการ และงานพัสดุ   
ของแผนก และพิมพ์หนังสือ (ลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติ คือปฏิบัติงานด้านเอกสาร งานพัสดุ และพิมพ์หนังสือ) 
   ๒.๖ เสมียน (จ.อ./สบ.ระงับการบรรจุ) รับ – ส่งหนังสือ ช่วยเหลือการดําเนินการเก่ียวกับ
งานสารบรรณ งานธุรการ งานพัสดุของแผนก และพิมพ์หนังสือ (ลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติ คือปฏิบัติงานด้าน
เอกสาร งานพัสดุ และพิมพ์หนังสือ) 
   ๒.๗ เสมียน (จ.อ./สบ.ระงับการบรรจุ) รับ – ส่งหนังสือ ช่วยเหลือการดําเนินการเก่ียวกับ
งานสารบรรณ งานธุรการ งานพัสดุของแผนก และพิมพ์หนังสือ (ลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติ คือปฏิบัติงานด้าน
เอกสาร งานพัสดุ และพิมพ์หนังสือ) 

  ๓. แผนกศึกษา 
   ๓.๑ หัวหน้าแผนก (น.ท./สบ.ป.) ปกครองบังคับบัญชานักเรียนและรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานของแผนกศึกษา ปฐมนิเทศนักเรียนหลักสูตรต่าง ๆ แก้ไขปรับปรุงหลักสูตรต่าง ๆ ให้เหมาะสม  
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และทันสมัย เสนอความต้องการโครงการศึกษา อบรม ประชุม และสัมมนาในและนอก ทร. จัดทํางบประมาณ
การศึกษาอบรมหลักสูตรต่าง ๆ สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการศึกษา ฯ ของ ทร. ให้ กพ.ทร. 
ทราบ  และอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย (ลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติ คือ ควบคุม กํากับดูแลกําลังพล และการ
ดําเนินการเก่ียวกับหลักสูตรต่าง ๆ ของแผนกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย) 
   ๓.๒ ประจําแผนก (น.ต./สบ.ป.) ช่วยเหลือหัวหน้าแผนกในการปกครองบังคับบัญชา 
กําลังพลของแผนก ช่วยเหลือในการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรต่าง ๆ ให้เหมาะสมและทันสมัย เสนอความ
ต้องการโครงการศึกษา อบรม ประชุม และสัมมนาในและนอก ทร.  จัดทําตารางสอนและเปลี่ยนชั่วโมงการ
สอนของครู ควบคุมการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ จัดทํางบประมาณการศึกษาอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ดําเนินการ
เก่ียวกับวัดผลและประเมินผลการศึกษาทุกหลักสูตร แจ้งผลการศึกษาทุกหลักสูตรให้ ยศ.ทร. กพ.ทร. และ
หน่วยต้นสังกัดของผู้สําเร็จการอบรมทราบ และอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย (ลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติ คือ 
ช่วยเหลือควบคุม กํากับดูแลกําลังพล การปฏิบัติงาน และเตรียมความพร้อมในการเปิด - ปิดหลักสูตรต่าง ๆ)   
   ๓.๓ ประจําแผนก (น.ต./สบ.ป.ปัจจุบันช่วยปฏิบัติราชการ สน.ผบ.ทร.) ค้นคว้าปรับปรุง
หลักสูตร และเนื้อหาวิชาท่ีสอนให้ทันสมัย จัดทําข้อสอบ ดําเนินการเก่ียวกับการสอน การขอครูช่วยสอน     
ครูบรรยายพิเศษ และการแต่งต้ังครูช่วยสอน และเสนอ ยศ.ทร.ตรวจสอบชั่วโมงการสอนของครูช่วยสอน    
จัดท่ีนั่งศึกษาของหน่วยนอก ทร. ท่ีขอรับการสนับสนุนท่ีนั่งศึกษา ดําเนินการเก่ียวกับการนํานักเรียนไปศึกษา 
ดูงานนอกสถานท่ี ทําหน้าท่ีบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน และอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย (ลักษณะงานท่ีต้อง
ปฏิบัติ คือ เตรียมการต่าง ๆ ให้พร้อมสําหรับการศึกษาอบรมทุกหลักสูตร) 
   ๓.๔ ประจําแผนก (ร.อ./สบ.ป.ปัจจุบันว่างการบรรจุ) ช่วยเหลือในการจัดทําข้อสอบและ
การสอบ การวัดผล และประเมินผลการศึกษา การแจ้งผลการศึกษาทุกหลักสูตรให้ ยศ.ทร. กพ.ทร.และหน่วย
ต้นสังกัดของผู้สําเร็จการอบรมทราบ การจัดทําตารางสอนและเปลี่ยนชั่วโมงการสอนของครู ค้นคว้าปรับปรุง
หลักสูตรและเนื้อหาวิชาท่ีสอนให้ทันสมัย จัดหาโล่รางวัลและใบเกียรติบัตร ควบคุมดูแลการใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ และอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย (ลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติ คือ เตรียมการต่าง ๆ ให้พร้อม
สําหรับการศึกษาอบรมทุกหลักสูตร รวมท้ังควบคุมดูแลการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์) 
   ๓.๕ ประจําแผนก (ร.อ./สบ.ป.) ช่วยเหลือในการจัดทําข้อสอบและการสอบ ค้นคว้า
ปรับปรุงหลักสูตรและเนื้อหาวิชาท่ีสอนให้ทันสมัย เสนอความต้องการตํารา อุปกรณ์การพิมพ์ และบรรณสาร
เก่ียวกับการศึกษาประจําปี ควบคุมดูแลการจัดทําตํารา คู่มือการเรียนการสอนและหนังสือของห้องสมุด
โรงเรียน ควบคุมดูแลการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย (ลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติ คือ  
เตรียมการต่าง ๆ ให้พร้อมสําหรับการศึกษาอบรมทุกหลักสูตร รวมท้ังควบคุมดูแลการจัดทําตํารา และคู่มือ 
การเรียนการสอน) 
    ๓.๖ ประจําแผนก (ร.อ./สบ.) ช่วยเหลือในการขอครูช่วยสอน ครูบรรยายพิเศษ         
การแต่งต้ังครูช่วยสอน และเสนอ ยศ.ทร. ตรวจสอบชั่วโมงการสอนของครูช่วยสอน ช่วยเหลือในการจัดทํา
ข้อสอบ และดําเนินการเก่ียวกับการสอบ ช่วยเหลือการดําเนินการเก่ียวกับการนํานักเรียนไปศึกษาดูงาน    
นอกสถานท่ี ค้นคว้าปรับปรุงเนื้อหาวิชาท่ีสอนให้ทันสมัย ค้นคว้าปรับปรุงหลักสูตรและควบคุมดูแลพัสดุ
เครื่องช่วยการศึกษาของแผนก ควบคุมดูแลการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
(ลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติ คือ เตรียมการต่าง ๆ ให้พร้อมสําหรับการเปิดหลักสูตร รวมท้ังควบคุมดูแลพัสดุ
เครื่องช่วยการศึกษา) 
   ๓.๗ เสมียน (พ.จ.อ./สบ.) ดําเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณ งานธุรการ และงานพัสดุของ
แผนก เก็บรักษาตําราและคู่มือการเรียนการสอน ทําหน้าท่ีผู้ช่วยบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน พิมพ์หนังสือ 



 ๗  
 

 

 

และเอกสารประกอบการสอน (ลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติ คือ ปฏิบัติงานด้านเอกสาร งานพัสดุ และการพิมพ์
หนังสือ) 
   ๓.๘ เสมียน (จ.อ./สบ.ระงับการบรรจุ) ช่วยเหลือการดําเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณ 
งานธุรการ และงานพัสดุของแผนก รับ – ส่งหนังสือ ช่วยเหลือการเก็บรักษาตําราและคู่มือการเรียนการสอน 
พิมพ์หนังสือ และเอกสารประกอบการเรียนการสอน (ลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติ คือ ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
ด้านเอกสาร งานพัสดุ และพิมพ์หนังสือ) 
   ๓.๙ เสมียน (จ.อ./สบ.ระงับการบรรจุ) ช่วยเหลือการดําเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณ 
งานธุรการ และงานพัสดุของแผนก รับ – ส่งหนังสือ ช่วยเหลือการเก็บรักษาตําราและคู่มือการเรียนการสอน 
พิมพ์หนังสือและเอกสารประกอบการสอน (ลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติ คือ ช่วยเหลือการปฏิบัติงานด้านเอกสาร
งานพัสดุ และพิมพ์หนังสือ)    

  ๔. แผนกบริการ 
   ๔.๑ หัวหน้าแผนก (น.ต./สบ.) ปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของ
แผนก จัดทําความต้องการงบประมาณทางด้านพัสดุสาย พธ. การจัดเลี้ยงต่าง ๆ ของโรงเรียน เป็นเจ้าหน้าท่ี
พัสดุของโรงเรียน ปฐมนิเทศ และอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย (ลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติ คือ ควบคุม กํากับ 
ดูแลกําลังพลและงานของแผนกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เสนอความต้องการงบประมาณทางด้านพัสดุสาย 
พธ. กํากับดูแลการเบิก - จ่ายพัสดุ อุปกรณ์การศึกษา และพัสดุท่ัวไปสาย พธ.) 
   ๔.๒ ประจําแผนก (ร.อ./สบ.ระงับการบรรจุ) ช่วยเหลือหัวหน้าแผนกในการปกครองบังคับ
บัญชากําลังพลในแผนก การจัดทําความต้องการงบประมาณทางด้านพัสดุสาย พธ. เตรียมพิธีเปิด - ปิด
การศึกษาอบรม ดําเนินการเก่ียวกับงานพัสดุและงานบริการของโรงเรียน เบิกเงินค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิด  
การจัดเลี้ยงต่าง ๆ และค่าหนังสือพิมพ์ ซ่อมบํารุงวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพใช้งาน ควบคุมดูแล
ครุภัณฑ์ประจําสํานักงาน ความเรียบร้อยของอาคารและสถานท่ีซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียน การผลิต
เอกสารประกอบการเรียน และพนักงานรักษาสถานท่ี และอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย (ลักษณะงานท่ีต้อง
ปฏิบัติคือ ช่วยเหลือในการเสนอความต้องการงบประมาณทางด้านพัสดุสาย พธ. ช่วยเหลือกํากับดูแลการ    
เบิก – จ่ายพัสดุอุปกรณ์การศึกษาและพัสดุท่ัวไปสาย พธ. ช่วยเหลือควบคุมกํากับดูแลกําลังพล และงานของ
แผนกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย) 
   ๔.๓ เจ้าหน้าท่ีบริการ (พ.จ.อ./พธ.) ช่วยเหลือในการดําเนินการเก่ียวกับงานพัสดุของ
โรงเรียน การจัดทํางบประมาณทางด้านพัสดุสาย พธ. รายงานการซ่อมบํารุงวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานและเป็น จนท.บริการของโรงเรียน  ขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ท่ีใช้ในพิธีเปิด – ปิดการศึกษา
อบรมหลักสูตรต่าง ๆ และช่วยเหลือในการดูแลความเรียบร้อยของอาคารสถานท่ีในความรับผิดชอบของ
โรงเรียน (ลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติ เบิกจ่ายเก่ียวกับพัสดุสาย พธ. เสนอความต้องการงบประมาณทางด้าน
พัสดุสาย พธ. รายงานซ่อมบํารุงวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ท่ี
ใช้ในพิธีเปิด – ปิดการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ และช่วยเหลือในการดูแลความเรียบร้อยอาคารสถานท่ีในความ
รับผิดชอบของโรงเรียน) 
   ๔.๔ เสมียน (พ.จ.อ./สบ.) ช่วยเหลือเก่ียวกับงานสารบรรณและงานธุรการ การดําเนินการ
ผลิตเอกสารประกอบการสอน ดูแลความเรียบร้อยของอาคารและสถานท่ีซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียน 
ทําหน้าท่ี จนท.บริการเครื่องช่วยการศึกษา และพิมพ์หนังสือ) 



 ๘  
 

 

 

   ๔.๔ เสมียน (จ.อ./สบ.) ช่วยเหลือเก่ียวกับงานสารบรรณและงานธุรการ การผลิตเอกสาร
ประกอบการสอน ดูแลความเรียบร้อยของอาคารและสถานท่ีซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียน ทําหน้าท่ี 
จนท.บริการเครื่องช่วยการศึกษา และพิมพ์หนังสือ 
   ๔.๕ เสมียน (จ.อ./สบ.ระงับการบรรจุ) ช่วยเหลือเก่ียวกับงานสารบรรณและงานธุรการ 
การผลิตเอกสารประกอบการสอน ดูแลความเรียบร้อยของอาคารและสถานท่ีซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของ
โรงเรียน ทําหน้าท่ี จนท.บริการเครื่องช่วยการศึกษา และพิมพ์หนังสือ 
   ๔.๕ พลบริการ (พลทหาร/พธ.) ช่วยเหลือในการส่งเอกสารเก่ียวกับงานสารบรรณและงาน
ธุรการ การผลิตเอกสารประกอบการสอน ดูแลความเรียบร้อยของอาคารและสถานท่ีซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบ
ของโรงเรียน ทําหน้าท่ี จนท.บริการเครื่องช่วยการศึกษา 
   ๔.๕ พลบริการ (พลทหาร/พธ.ระงับการบรรจุ) ช่วยเหลือเก่ียวกับงานสารบรรณและงาน
ธุรการ การผลิตเอกสารประกอบการสอน ดูแลความเรียบร้อยของอาคารและสถานท่ีซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบ
ของโรงเรียน ทําหน้าท่ี จนท.บริการเครื่องช่วยการศึกษา 
   ๔.๖ พนักงานสถานท่ี (ลูกจ้างประจํา) ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของอาคารและสถานท่ี
ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียน และทําหน้าท่ี จนท.บริการ 



๙ 

 

บทท่ี ๒ 

ผังกระบวนงาน (Flowchart) 
 

โครงสร้างตามสายการบังคับบัญชา  

 

 

 

 

 

 

    ผอ.รร.สบ.สบ.ทร. (น.อ.พ./สบ.ป.) หัวหน้าแผนก (น.ท./สบ.ป.)  หัวหน้าแผนก (น.ท./สบ.ป.) หัวหน้าแผนก (น.ต./สบ.) 

    รอง ผอ.รร.สบ.ทร. (น.อ./สบ.ป.) ประจําแผนก (น.ต./สบ.ป.) ประจําแผนก (น.ต./สบ.ป. ๒๓) ประจําแผนก (ร.อ./สบ.๑) 

     นายทหารประจําโรงเรียน (น.ต./สบ.) ประจําแผนก (ร.อ./ สบ.ป.๑) ประจําแผนก (ร.อ./สบ.ป. ๒๔) เจ้าหน้าท่ีบริการ (พ.จ.อ./พธ.) 

     เสมียน (พ.จ.อ.พิเศษ/สบ.)  ประจําแผนก (ร.อ./สบ.๓) ประจําแผนก (ร.อ./สบ.)  เสมียน (พ.จ.อ./สบ.) 

     เสมียน (จ.อ./สบ. ๒๑) เสมียน (พ.จ.อ./สบ.) เสมียน (พ.จ.อ./สบ.)       เสมียน (จ.อ./สบ. ๒๑)  

     เสมียน (จ.อ./สบ. ๒๒)  เสมียน (จ.อ./สบ. ๒๒)     

 หมายเหตุ  ๑  ระงับบรรจุ ๑ อัตรา   
   ๒  ระงับบรรจุ ๒ อัตรา   
   ๓   ช่วยปฏิบัติราชการหน่วยอ่ืน ๑ อัตรา  
   ๔  ว่างบรรจุ ๑ อัตรา 
      

 
  

สบ.ทร. 

รร.สบ.สบ.ทร. 

แผนกปกครอง ส่วนบังคับบัญชา แผนกศึกษา แผนกบริการ 



๑๐ 

 

แผนผังกระบวนงานหลัก (Core Process) : กระบวนงานพัฒนากําลังพล 
 

ท่ี ผังกระบวนงานหลัก กระบวนงานรอง 
มาตรฐาน 

เวลา 
ข้อกําหนดของ
กระบวนการ 

แผนก
รับผิดชอบ 

๑  - เสนอความต้องการงบประมาณ
ในโครงการ ศึกษาอบรม โดย
พิจารณาทบทวนโครงการในปีท่ี
ผ่านมา 
 

๑ เดือน - มาตรการประหยัด  
งบประมาณของ ทร. 
- หลักสูตร 

- ศึกษา 

๒  - ตรวจสอบคุณสมบัติ และคะแนน
ความเหมาะสม ตามท่ี กผค.สบ.ทร. 
รวบรวมความต้องการจัดส่งข้าราชการ
เข้ารับการอบรมฯ เพ่ือขออนุมัติ
จาก จก.สบ.ทร.ให้ เ ข้ารับการ
อบรม  
 

๖ – ๑๒ 
ชม. 

- ระเบียบ ทร.ว่าด้วย
การเลื่อนฐานะนายทหาร 
ประทวน พ.ศ.๒๕๕๗ 

- ปกครอง 

๓  - เตรียมตารางสอน 
- เตรียมเอกสาร ตํารา เครื่องช่วย
การศึกษา 
- เตรียมสถานท่ี วัสดุ  อุปกรณ์ 
และสิ่งอํานวยความสะดวก 
- จัดทําบัตรแสดงตนของผู้เข้ารับ
การอบรม 
- จัดจ้างประกอบเลี้ ยงอาหาร
กลางวัน 
 

๒  
สัปดาห์ 
ก่อนเปิด
การอบรม 

- มาตรการประหยัด 
  งบประมาณของ ทร. 
- จํ า น ว น ช่ั ว โ ม ง ใ น
หลักสูตร ฯ 

- ศึกษา 
- ศึกษา 
 
- บริการ 
 
- ปกครอง 
 
- บริการ 

๔  - เสนอรายช่ือครูช่วยสอน เพ่ือขอ
อนุมัติแต่งตั้งจาก จก.สบ.ทร. 
 
 
 
 
 

๑ สัปดาห์
ก่อนเปิด
การอบรม 

- ยศ.ทร.ตรวจสอบ
จํานวนช่ัวโมงสอนแล้ว 

- ศึกษา 

๕  - เสนอขออนุมัติกําหนดพิธีเปิด
หลักสูตรฯ 
- สถานท่ีเปิดหลักสูตร เครื่องขยาย
เสียง  และช่างภาพ 
 
 
 
 
 
 

๑ สัปดาห์ - โครงการศึกษาฯ 
- เพลงมหาฤกษ์ 

- ปกครอง 
 
- บริการ 

จัดคนเข้ารบัการศึกษา 

ขออนุมัติครู
ช่วยสอน 

พิธีเปิดหลักสูตรฯ 

เตรียมเปิดหลักสูตร 

จัดทําโครงการศึกษา ฯ 



๑๑ 

 

ท่ี ผังกระบวนงานหลัก กระบวนงานย่อย 
มาตรฐาน 

เวลา 
ข้อกําหนดของ
กระบวนการ 

แผนก
รับผิดชอบ 

๖  - ปฐมนิเทศหลักสูตร 
- จัดการเรยีน การสอน 
- จัดบรรยายพิเศษ 
- จัดศึกษาดูกิจการนอกหน่วย 
- ประเมินผลการเรียน การสอน 
หลักสูตร และความพึงพอใจ 
- ประเมินคุณภาพข้อสอบ  
- เบิกยืม และผลักใช้ 
 

๔๐ วัน 
ทําการ 

- จํ า น ว น ช่ั ว โ ม ง ใ น
หลักสูตรฯ 

ศึกษา 
 
 
 
 
บก.รร.สบ. 
บก.รร.สบ. 

๗  - เสนอผลการอบรม โดย จก.สบ.ทร.
ตัดสินผลการศึกษา และลงนามใน
ประกาศนียบัตร 
 
 
 

๑  
สัปดาห์
ก่อนปิด

การอบรม 

- เกณฑ์การสําเร็จการ
อบรมตามระ เ บี ยบ 
ยศ.ทร. ว่าด้วยการ
ดําเนินการศึกษา ของ
สถานศึกษาซ่ึงมิได้จัด
กา ร ศึกษา เ ป็ นภ าค 
พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไข
เพ่ิมเติม 
 

ศึกษา 

๘  - เสนอขออนุมัติ กําหนดพิธีปิด
หลักสูตรฯ 
- หนังสือส่งตัวกลับต้นสังกัด 
- สถานท่ีเปิดหลักสูตร เครื่อง
ขยายเสียง และช่างภาพ 
 

๑  
สัปดาห์ 
ก่อนเปิด
การอบรม 

- โครงการศึกษาฯ 
 

ปกครอง 
บก.รร.สบ. 
บริการ 

๙  - ให้หน่วยต้นสังกัดประเมินผู้สําเร็จ
การอบรม และผู้สําเร็จการอบรม
ประเมินตนเอง   

๑ เดือน - หลักเกณฑ์และคู่มือ 
  ประกันคุณภาพการ
ฝึกอบรมของ ทร. พ.ศ.
๒๕๕๗ (หลังจากปิด
การอบรมแล้ว ๑ เดือน) 
 

ศึกษา 

๑๐  - สรุปผลการจัดอบรม และแจ้งผล
อบรมให้ ยศ.ทร. กพ.ทร. ทราบ 
และหน่วยต้นสังกัด 
- เสนอแนะการปรับปรุงหลักสตูร 
- จัดทํารายงานประกันคุณภาพการ
ฝึกอบรม 
- จัดทํารายงานประจําตัวของผูเ้ข้า
รับการอบรม 
- ส่งสําเนาทะเบียน
ประกาศนียบัตร ให้ ยศ.ทร. ทราบ 
 

๓ วัน 
 
 
 

๒ สัปดาห์ 
 
 
 

๒ วัน 
 

- หลักเกณฑ์และคู่มือ 
  ประกันคุณภาพการ  
  ฝึกอบรมของ ทร.  
  พ.ศ.๒๕๕๗ 
 
 
- ระเบียบ ยศ.ทร.ว่าด้วย
การดําเนินการศึกษา
ของสถานศึกษาซ่ึงมิได้
จัดการศึกษาเป็นภาค 
พ.ศ.๒๕๔๘.และแก้ไข
เพ่ิมเติม 

 
 
 ศึกษา 
 
 
 
ปกครอง 
 
ปกครอง 

จัดการฝึกอบรม 

ตัดสินผล
การศึกษา 

ติดตามผลผูส้ําเร็จการ
อบรม 

พิธีปิดหลักสตูรฯ 

รายงานผล 
การเปิดหลักสูตร 



๑๒ 

 

 
แผนผังกระบวนงานรอง (Sub Process)  

๑. กระบวนการจัดทําโครงการศึกษา ฯ  
 

  
   
 
 
 
 
 
 
 
  

สํารวจความต้องการ 
ท่ีน่ังอบรมหลักสตูรต่าง ๆ 

กําหนดหลักสูตรท่ีจะเปิดการอบรม 

จัดทําโครงการพร้อมกําหนดรายละเอียดการอบรม 
และค่าใช้จ่าย 

 

สบ.ทร. เห็นชอบ 

(จก.สบ.ทร. ลงนาม) 
 

เสนอ สบ.ทร. (ผ่าน กผค.สบ.ทร.) 

เสนอ กพ.ทร. 
(คณะกรรมการโครงการศึกษาของ ทร.) 

คณะกรรมการโครงการ
ศึกษา ทร. เห็นชอบ 

ทร. อนุมัติโครงการศึกษา 



๑๓ 

 

 ๒. กระบวนการจัดคนเข้าการรับการศึกษา 
  

กผค.สบ.ทร. รวบรวมรายช่ือผู้เข้ารับการอบรม 

กผค.สบ.ทร. เสนออขออนุมัตริายช่ือผู้เข้ารับการอบรม 

ทร. อนุมัติรายช่ือผู้เข้ารับการอบรม 

      จก.สบ.ทร.อนุมัติ  
ทําการแทน 

รร.สบ.สบ.ทร. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม 



๑๔ 

 

 ๓. กระบวนการเตรียมเปิดหลักสูตร 
  ๓.๑ กระบวนการจัดตารางสอน 
  

ตรวจ จํานวนวัน จํานวนช่ัวโมง และวันหยดุราชการ 

ในระหว่างเปิดการอบรม 

กําหนดหัวข้อวิชาลงในช่วงเวลาท่ีเปิดการอบรม 

(ตามลําดับการจัด) 

จัดครูช่วยสอนในแต่ละวิชา 

(ไม่เกิน ๑๒ ชม.ต่อสัปดาห์) 

จัดทําบันทึกพร้อมตารางสอน 

เสนอ ผอ.รร.สบ.สบ.ทร. อนุมัต ิ

 

ผอ. อนุมัติ และลงนาม 
 

สําเนาแจกจ่ายสาํเนาให้หน่วย และครูช่วยสอน 
 



๑๕ 

 

  ๓.๒ กระบวนการเตรียมเอกสาร ตํารา  
 

  

ตรวจสภาพ และนับจํานวน เอกสาร ตํารา 

คัดแยกเอกสาร/ตํารารายวิชา 

จัดเอกสาร/วิชา ตามรายบุคคล 

จัดทําใหม่ ในกรณีท่ีไม่มี  
จัดทําเพ่ืม เมื่อ  - ชํารุด  
 - ไม่เพียงพอกับจํานวนผู้เข้ารับการอบรม 

 

ตรวจสอบเอกสาร ตําราแต่ละรายวิชา  

เตรียมความพร้อมในการแจกจ่าย 
 



๑๖ 

 

  ๓.๓ กระบวนการเตรียมเคร่ืองช่วยการศึกษา 
  

ทดลองใช้งานคอมพิวเตอร์ และโปรเจคเตอร ์
เพ่ือความพร้อม 

 

ตรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ (จอ เคสคอม เมาส์ 
คีย์บอร์ด)  และเครื่องโปรเจคเตอร์ 

(คอมพิวเตอร์) 

- ห้องเรียน ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนการอบรม 
- ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ก่อนเปิดหลักสตูร ๑ สัปดาห์ 

ตรวจสอบเครื่องช่วยการศึกษา 

เครื่องช่วยการศึกษาพร้อมในใช้งาน 
 



๑๗ 

 

  ๓.๔ กระบวนการเตรียมสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ์ และส่ิงอํานวยความสะดวก 
 

  

ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศ และปรับปรุงให้พร้อมใช้งาน 

ตรวจนับ และดูความเรยีบร้อยของเก้าอ้ี และอุปกรณ์ต่าง ๆ 

เตรียมตัวอักษรติดในพิธีเปิด 
 

เตรียมชุดโตะ๊หมู่ ธงชาติ และพระบรมฉายาลักษณ ์
 

ตรวจความเรียบร้อยของสถานท่ี 
 

ตรวจการจัดและความสะอาดของสถานท่ี  
วัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวก 

 



๑๘ 

 

  ๓.๕ กระบวนการจัดทําบัตรแสดงตนของผู้เข้ารับการอบรม 
 
  

     แจกแจงรายช่ือผู้เข้าอบรม (จากอนุมัติ ทร.) 

ทําบันทึก เสนอ กรพ.สบ.ทร. จัดพิมพ์บัตรแสดงตน 

บัตรแสดงตน 

กรพ.สบ.ทร. ดําเนินการจัดพิมพ์บัตรแสดงตน 

ตรวจทานรายช่ือ 
 



๑๙ 

 

  ๓.๖ กระบวนการจัดจ้างประกอบเล้ียงอาหารกลางวัน 
 
  

เสนอแต่งตั้งกรรมการตรวจการจัดเลี้ยง 
 

   ขออนุมัติจัดจ้าง 
 

จัดหาผู้ประกอบการจัดเลี้ยง 

อาหารกลางวัน (ตกลงราคา) 
 

         อนมุตัิจัดจ้างเลี้ยงอาหารกลางวัน 
 



๒๐ 

 

 ๔. กระบวนการขออนุมัติครูช่วยสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอ สบ.ทร. (ผ่าน กผค.สบ.ทร) 

เสนอ สบ.ทร. (ผ่าน กผค.สบ.ทร.)  
ขออนุมัติแต่งตั้งครูช่วยสอน 

เสนอ ยศ.ทร. ตรวจสอบช่ัวโมงสอน  

ยศ.ทร. ตอบผลการตรวจสอบช่ัวโมงสอน  

เสนอ สบ.ทร. ขอรับการสนับสนุนครูช่วยสอน 

เสนอหน่วย 
ให้การสนับสนุน 

ประสานครูช่วยสอน และหน่วยเก่ียวข้อง 

คัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ  
เป็นครูช่วยสอน ในแตล่ะวิชา 

ตรวจสอบหัวข้อวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรท่ีเปิด 

ทร. อนุมัติเปิดการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ 

 (จก.สบ.ทร. รับคําสั่ง ผบ.ทร.) 

รวบรวมรายช่ือครูช่วยสอนพร้อม จํานวนช่ัวโมงสอน 
 

สบ.ทร.อนุมตั ิ

อนุมัติแต่งตั้งครูช่วยสอน 



๒๑ 

 

๕. กระบวนการพิธีเปิดหลักสูตร 

  ๕.๑ กระบวนการขออนุมัติพิธีเปิดการศึกษา 
 
  

ตรวจแผนกําหนดการอบรม 
 

จัดทําบันทึกขออนุมัติพิธีเปิด พร้อมรายช่ือผูเ้ข้ารับการอบรม กําหนดการ  
โอวาทประธาน คํากล่าว ผอ.รร.สบ.สบ.ทร. ผังตําแหน่งต่าง ๆ 

 

เสนอ สบ.ทร. (ผ่าน กผค.สบ.ทร.) 
 

จก.สบ.ทร. พิจารณากําหนดวันเวลา พร้อมรับเป็นประธาน  
หรือมอบหมายผู้แทน จก.สบ.ทร. 

 

จก.สบ.ทร. อนุมตั ิ

อนุมัติพิธีเปิด 
 



๒๒ 

 

  ๕.๒ กระบวนการพิธีเปิดการศึกษา 
 

  

จัดเตรียมห้องทําพิธีเปิด  
ทําความสะอาด ติดข้อความในพิธี

เตรียมเครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน 
 

จัดชุดโตะ๊หมู่บูชา ธงชาติ และ 

พระบรมฉายาลักษณ ์
 

จัดช่างภาพ และทดสอบอุปกรณ ์
 

เสนอ ขส.ทร.ขอรับการสนับสนุนรถยนต์
โดยสาร (รถตู้) 

 

จัดผู้ควบคุมรถ 
 

ซักซ้อมพิธีเปิด 

 



๒๓ 

 

 ๖. กระบวนการจัดการฝึกอบรม  
  ๖.๑ กระบวนการปฐมนิเทศหลักสูตร 
 
  

     แผนกศึกษาปฐมนิเทศ 

แผนกบริการปฐมนิเทศ 
 

ดําเนินการแจกตํารา/อ่ืนๆ 
 

ทดสอบความรู ้
 

เตรียมภาชนะ /อุปกรณ ์

ของผู้อบรม 
 

 แผนกปกครองปฐมนิเทศ 
 

ถ่ายรูปผูเ้ข้ารับการอบรมติดบัตร 
 

ซักซ้อมการแถวผู้อบรม 
 

แนะนําอาจารยป์ระจําโรงเรียน 

ผู้เข้ารับการอบรมพร้อม 



๒๔ 

 

  ๖.๒ กระบวนการจัดการบรรยายพิเศษ 
 
 
 
 
 
  

พิจารณาคัดเลือกผู้บรรยาย  
 

เสนอ สบ.ทร. ให้ความเห็นชอบจัดบรรยายพิเศษ  
และขอรับการสนับสนุนผู้บรรยาย 

 

สบ.ทร. 
เห็นชอบ  

อนมุตัิจดับรรยายพิเศษ 

เลือกหัวข้อการบรรยายพิเศษ

ประสานผู้บรรยาย 

และหน่วยผู้บรรยาย 



๒๕ 

 

  ๖.๓ กระบวนการจัดศึกษาดูกิจการนอกหน่วย 
  

นักเรียนเสนอความต้องการสถานท่ีดูกิจการนอกหน่วย 
 

ผอ.รร.สบ.ฯ เห็นชอบ 

ประสานหน่วย สถานท่ีดูงาน 
 

เสนอ สบ.ทร. ขออนุมัติ ทร. ไปดกิูจการ 

นอกหน่วย (กรณีดูงานตา่งจังหวัด)  
 

ทร.อนุมัติ (จก.สบ.ทร.  
รับคําสั่ง ผบ.ทร.) 

 

เสนอบันทึกขอรับการสนับสนุนจาก  
ขส.ทร.และหน่วยท่ีขอดูกิจการ  

 

พิจารณาเลือกสถานท่ีดูกิจการ 

ดูกิจการนอกหน่วย 



๒๖ 

 

  ๖.๔ กระบวนการประเมินความพึงพอใจหลักสูตร 
 
  

รวบรวมแบบประเมิน  
 

รายงานผลประเมินให้ สบ.ทร. ทราบ 
 

ปรับปรุงในหัวข้อท่ีเห็นควร 

แจกแบบประเมิน ฯ 
(ก่อนปิดการอบรม ๑ สัปดาห์) 

 

วิเคราะห์ข้อมลู 



๒๗ 

 

  ๖.๕ กระบวนการประเมินคุณภาพข้อสอบ (เฉพาะข้อสอบเลือกสอบ) 
  

บันทึกคําตอบลงใน 

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ 

 

จัดส่งผลการวิเคราะห์ให้อาจารย์ผูส้อน
วิชาน้ันเพ่ือปรับปรุงข้อสอบ 

 

บันทึกข้อสอบท่ีอาจารย์ได้ปรับปรงุแล้ว
ในคลังข้อสอบ 

 

รวบรวมใบตอบข้อสอบ 

วิเคราะห์ข้อมลู 

ตรวจความถูกต้องในการบันทึก 



๒๘ 

 

  ๖.๖ กระบวนการเบิกผลักใช้เงินยืม 
  

รวบรวมหลักฐานการใช้เงิน 

(ใบสําคัญรับเงิน / ใบยืมเงิน) 

จัดทําบันทึก ขออนุมัติเบิกเงินผลกัใช้เงินยืม  
และบนัทกึเสนอ กง.ทร. 

 

เสนอ สบ.ทร. (ผ่าน กผค.สบ.ทร.) ให้ จก.สบ.ทร. พิจารณา 

อนุมัติ และลงนามในบันทึกเสนอ กง.ทร. 
 

จก.สบ.ทร. อนุมตัิ และลงนาม 
ในบันทึกเสนอ กง.ทร. 

 

กง.ทร.อนุมัต ิ
 

เมื่อสิ้นสุดห้วงระยะเวลา 

ยืมเงิน(30วัน นับจากวันยืม) 
 



๒๙ 

 

 ๗. กระบวนการตัดสินผลการศึกษา 
 
  รับข้อสอบจากครูช่วยสอน ก่อนการสอนครั้งสุดท้าย 

ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดทําต้นฉบับข้อสอบ 

ผลิตข้อสอบ 
 

สอบวัดความรู ้
 

ตรวจนับคะแนน 
 

กรอกคะแนนลงใน (แบบ ยศ.๖) 
 

 เสนอ จก.สบ.ทร. ตัดสินผลการอบรม 

หลังจากจบการอบรม ๒ สัปดาห์ 

รายงานผลให้ ยศ.ทร.  
ทราบตามแบบ ยศ.๖ 

 

คณะกรรมการจัดทําข้อสอบ รร.สบ.ฯ 
ตรวจความถูกต้อง 

ผ่านเกณฑ์ 

จก.สบ.ทร. ลงนามตดัสินผล



๓๐ 

 

 ๘. กระบวนการพิธีปิดหลกัสูตร 
  ๘.๑ กระบวนการขออนุมัติพิธีปิดหลักสูตร 
  

ตรวจแผนกําหนดปิดการอบรม  

ทําบันทึกขออนุมัติพิธีปิดการอบรม พร้อมกําหนดการ  
โอวาทประธาน คํากล่าว ผอ.รร.สบ.สบ.ทร. ผังตําแหน่งต่าง ๆ 

 

เสนอ สบ.ทร. (ผ่าน กผค.สบ.ทร.) 
 

จก.สบ.ทร. อนุมตัิกําหนด วัน 
เวลา พร้อมรับเป็นประธาน 

หรือมอบหมายผู้แทน 
 

จัดทําหนังสือเชิญผู้แทนหน่วยร่วมพิธีปิด  
 

ผู้รับมอบอํานาจลงนาม 
 

หน่วยต้นสังกัดผู้รับการอบรม 
 



๓๑ 

 

   ๘.๒ กระบวนการหนังสือส่งตัวกลับต้นสังกัด 

  

แจกหนังสือส่งตัวให้ผูเ้ข้ารับการอบรมในวันปิดหลักสตูรฯ 
 

บก.รร.สบ.ฯ รวบรวมรายช่ือผู้สาํเร็จการศึกษา 

จัดทําหนังสือส่งตัว 
               

สบ.ทร. ลงนามหนังสือส่งตัว 
               



๓๒ 

 

  ๘.๓ กระบวนการเตรียมสถานท่ีปิดหลักสูตร เคร่ืองขยายเสียง และช่างภาพ และอ่ืนๆ 

  

สบ.ทร. อนุมัติพิธีปิดหลักสูตร 
 

จัดเตรียมห้องทําพิธีปิด ทําความสะอาด 
 

ติดข้อความในพิธีปิด 
 

เตรียมเครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน / ช่างภาพ 
 

ชุดโต๊ะหมู่บูชา พร้อมธงชาติ และ
พระบรมฉายาลักษณ ์

- เสนอ พธ.ทร ขอรับการสนับสนุนจัดเลีย้งอาหารว่าง 
                   และเครื่องดื่ม 

- เสนอ ขส.ทร. ขอรับการสนับสนุนรถยนต์โดยสารขนาด 
                   เล็ก (รถตู้) 

 

พร้อมปิดการอบรม 
 



๓๓ 

 

  ๙. กระบวนการติดตามผลผู้สําเร็จการศึกษา 
  

เสนอหนังสือถึงหน่วยต้นสังกัดผูส้าํเร็จการอบรมเพ่ือส่งแบบประเมนิดังน้ี 

- ส่งแบบประเมินให้ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าแผนกข้ึนไป เพ่ือประเมิน
ผู้สําเร็จการอบรม  
- ส่งแบบประเมินให้ผูส้ําเรจ็การอบรม เพ่ือประเมินตนเอง 
                (หลังจากกลับไปปฏบัิติงานประมาณ ๑ เดือน) 

รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมลู 
 

รวบรวมรายช่ือ ตําแหน่ง และสังกัด  
ของผู้สําเรจ็การฝึกอบรม 

 

รายงานผลประเมินให้ สบ.ทร. ทราบ 
 



๓๔ 

 

 ๑๐. กระบวนการรายงานผลการเปิดหลักสูตร 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกตัดสินผลการศึกษา 
 

เสนอ หน่วยต้นสังกัดผูส้ําเร็จการศึกษา เพ่ือ 
รายงานผลประจําตัวนักเรียน (แบบ ยศ.๗) 

- เสนอ ยศ.ทร.รายงานผลการอบรม 

- เสนอ กพ.ทร. เพ่ือหมายประวัติ)  
               (แบบ ยศ.๖) 
 

รร.สบ.สบ.ทร. หมายประวัติ 
ผู้สําเร็จการอบรมทางระบบ 

 

ทร.รับทราบผลการเปิดหลักสูตร 
 



๓๕ 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบงานหลัก 
  แผนกปกครอง มีหน้าท่ีดําเนินการเก่ียวกับการปกครองบังคับบัญชา การประเมินคุณลักษณะ 
และความสามารถของนักเรียนหลักสูตรต่าง ๆ การทะเบียนประวัติ และงานพิธีการต่าง ๆ  
  แผนกศึกษา มีหน้าท่ีวางแผนควบคุมและดําเนินการให้การศึกษาฝึกหัดและอบรมแก่นักเรียน
ให้เป็นไปตามหลักสูตรท่ีกําหนดไว้ ค้นคว้าปรับปรุงหลักสูตรการสอนให้ทันสมัย ดําเนินการเก่ียวกับแผนการ
ศึกษาและความต้องการสนับสนุนการศึกษา 
  แผนกบริการ มีหน้าท่ีเก่ียวกับการบริการ การสนับสนุนภารกิจของโรงเรียน การพลาธิการ 
การโยธา การซ่อมบํารุงและการบริการอ่ืน ๆ 

 



๓๖ 
 

บทที่ ๓ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) 

ตารางการปฏิบัติในกระบวนการพัฒนากําลังพล 
กระบวนงานรอง : กระบวนการเตรียมการฝึกอบรม 

 
ลําดับ กระบวนงานย่อย เวลา ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ องค์ความรู้ที่จําเป็น 

๑ จัดทําโครงการ
ศึกษาอบรม 

๑ 
เดือน 

ทบทวนโครงการศึกษาอบรมประจําปี 
๑. ประมาณ ส.ค. หน่วยเจ้าภาพกลยุทธ์ (กพ.ทร.) มีหนังสือแจ้งให้หน่วยต่าง ๆ เสนอความ
ต้องการบรรจุหลักสูตรในโครงการศึกษา อบรม ประชุม และสัมมนาของหน่วย ประจําปี 
เพื่อรวบรวมเป็นร่างโครงการศึกษาของ ทร. ของปีงบประมาณล่วงหน้า ๒ ปี  
 
๒. กผค.สบ.ทร. สํารวจจํานวนที่นั่งศึกษาอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของ รร.สบ.สบ.ทร. จาก 
นขต.ทร. แล้ว จะส่งข้อมูลให้ รร.สบ.สบ.ทร. ภายใน ก.ค.และผู้จัดทําโครงการฯ ต้องติดตาม
แนวทางการรับราชการของกําลังพล พรรค พศ. เหล่า สบ.  จาก คําสั่งการย้ายสังกัดและ
เปลี่ยนพรรคเหล่า คําสั่งการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ เป็นต้น รวมทั้งตรวจสอบจํานวนที่นั่ง
ศึกษาอบรมที่ให้การสนับสนุนแก่หน่วยนอก ทร. ซึ่ง กพ.ทร.จะมีหนังสือสอบถามการสนับสนุน
ที่นั่งศึกษามาก่อน เพื่อใช้ประกอบในการจัดทําแผนเปิดการอบรมและประมาณการค่าใช้จ่าย
ของแต่ละหลักสูตร  
 
๓. ทบทวนโครงการศึกษาของปี งป.ปัจจุบัน ได้แก่ จํานวนผู้เข้ารับการอบรมในปีปัจจุบัน 
ประมาณการไว้ และจํานวนผู้เข้ารับการอบรมจริง  ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับ
จํานวนเงินที่ได้รับ เพียงพอและเหมาะสมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ  ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของการบริหารกิจกรรมและโครงการรวมทั้งความเป็นไปได้ด้านงบประมาณและ
ค่าใช้จ่ายที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์และคุ้มค่าให้ได้มากที่สุด 

แผนกศึกษา  -ระเบียบ ทร.ว่าด้วยการเลื่อน
ฐานะนายทหารประทวน 
พ.ศ.๒๕๕๗ 
- แผนการผลิตและพัฒนา
บุคลากรของ ทร. 
- มาตรการประหยัด งป.
ของ ทร. 
- แผนยุทธศาสตร์ สบ.ทร. พ.ศ.
๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 
- แผนปฏิบัติราชการประจําปี
ของ สบ.ทร. 
- คู่มือการบริหารงานตาม
โครงการศึกษา คณะทํางาน
การจัดการความรู้ของ รร.สบ.
สบ.ทร. ประจําปี ๒๕๕๗ 
 



๓๗ 
 

ลําดับ กระบวนงานย่อย เวลา ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ องค์ความรู้ที่จําเป็น 
   ๔. จัดทําร่างโครงการศึกษาอบรมประจําปี ศึกษาหลักเกณฑ์ แนวทาง และมาตรการต่าง ๆ 

ที่กําหนดให้ใช้ในการพิจารณาบรรจุหลักสูตรและเสนอโครงการศึกษา พร้อมกรอบวงเงิน
งบประมาณค่าใช้จ่ายของแต่ละหลักสูตรที่จะบรรจุในร่างโครงการศึกษาและชี้แจงแนว
ทางการจัดทําโครงการศึกษาฯ ในที่ประชุม รร.สบ.สบ.ทร. ประจําเดือน (ก.ย. หรือ ต.ค.) 
เพื่อให้แผนกต่าง ๆ ร่วมพิจารณา ทราบ และเสนอแนะข้อคิดเห็น ประกอบการตัดสินใจ 
 
๕. จัดลําดับความสําคัญของหลักสูตรที่จะบรรจุในร่างโครงการศึกษา โดยพิจารณาบรรจุ
หลักสูตรตามแนวทางการรับราชการ (อาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ. และ พ.จ.อ.) ก่อน 
สําหรับหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ (นายทหารสารบรรณชั้นนายเรือ ชั้นนายนาวา และการ
ธุรการ) ให้คํานึงถึงเหตุผลความต้องการที่นั่งศึกษา ระยะเวลาการอบรม และความ
เหมาะสมตามนโยบาย 
 
๖. กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ลงในแบบฟอร์มที่กําหนดให้เสร็จเรียบร้อยภายใน  ๑ เดือน 
ได้แก่ หลักสูตร ความจําเป็น ระยะเวลา กําหนดการศึกษา จํานวน ชั้นยศ ผู้ เข้ารับ
การศึกษา พร้อมทั้งจํานวนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (ในกลุ่มที่ ๑ และ ๒)   
 
๗. เสนอร่างโครงการศึกษาอบรมประจําปี เสนอร่างโครงการศึกษาฯ ประจําปี ต่อ กผค.
สบ.ทร. ภายใน ต.ค. เพื่อให้ สบ.ทร.พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอเรื่องต่อไปยัง 
กพ.ทร. ภายในเดือน พ.ย. เพื่อนําไปพิจารณาในห้วงการประชุมของคณะกรรมการพัฒนา
กําลังพลและการจัดการความรู้ของ ทร. ครั้งที่ ๑ ประมาณเดือน มี.ค. และครั้งที่ ๒ 
ประมาณเดือน มิ.ย. ของปีงบประมาณปัจจุบัน กรณีไม่มีการปรับ/แก้ไขร่างโครงการศึกษาที่
เสนอไว้ ให้ยืนยันร่างโครงการดังกล่าว หากมีการให้ปรับ/แก้ไขร่างโครงการศึกษาที่เสนอไว้  
ให้พิจารณาทบทวนปรับ/แก้ไข และเสนอโครงการศึกษา ต่อ กผค.สบ.ทร. อีกครั้ง  
 

แผนกศึกษา  - คู่ มือนักเรี ยน/นายทหาร
นักเรียนหลักสูตรของ รร.สบ.
สบ.ทร. 
- โปรแกรมประมวลผล Word  
และ Excel ปัญหา จํานวน
ผู้เข้ารับการอบรมเกินจากที่
ประมาณการไว้ โดยเฉพาะ
หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อน
ฐานะชั้น จ.อ. และ พ.จ.อ. 
วิธีแก้ไข คํานึงถึงความ
จําเ ป็นของสิทธิ กําลั งพล 
หลักสูตร และค่าใช้จ่าย ต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้กรอบ
วงเ งิน ที่ เ พียงพอต่อการ
บริหารจัดการเป็นสําคัญ และ
สามารถประสานงานเ พื่อ
เสนอขอเพิ่มเติม/ปรับแต่ง
ค่าใช้จ่ายที่เ กี่ยวข้อง กับ 
สบ .ทร . (แผนกแผนการ
ศึ ก ษ า )  แ ล ะ  ก พ . ท ร . 
(กศษ.สพพ.)  



๓๘ 
 

ลําดับ กระบวนงานย่อย เวลา ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ องค์ความรู้ที่จําเป็น 
   ๘. เมื่อ กผค.สบ.ทร. ให้เสนอคําของบประมาณ/แผนปฏิบัติราชการประจําปีของหน่วย ใน 

ก.ย. ให้บรรจุโครงการศึกษาอบรม พร้อมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของปีงบประมาณถัดไป เป็น
รายการ/กิจกรรม ที่จะดําเนินการในแผนปฏิบัติราชการประจําปี เพื่อดําเนินการต่อไป 
 
๙. ทร.อนุมัติโครงการศึกษา อบรมประจําปีของ ทร. ของปีงบประมาณถัดไป (ดําเนินการ
ก่อนล่วงหน้าแล้ว) ได้รับการอนุมัติภายในเดือน ก.ย. เพื่อให้ดําเนินงาน/กิจกรรมต่าง ๆ ใน
หลักสูตรตามแผนงาน/โครงการ 
 
๑๐. จัดทํารายงานความก้าวหน้าตามโครงการศึกษา อบรม ประชุม และสัมมนา ประจําปี 
เสนอ สบ.ทร. (ผ่าน กผค.สบ.ทร.) เพื่อรายงานต่อ ทร. ตามกําหนดเวลา 
 

แผนกศึกษา เป็นกรณีเร่งด่วนให้ทันเวลา
ก่อนที่ ทร.จะอนุมัติ
โครงการ หากเป็นหลักสูตร
เพิ่มพูนความรู้ ให้บริหาร
จัดการงบประมาณให้
เพียงพอตามวงเงินที่ได้รับ
อนุมัติไว้เดิม 

๒ ตรวจสอบ
คุณสมบัติผู้เข้า
รับอบรม 

๒ วนั ๑. ก่อนเปิดหลักสูตรประมาณ ๒ สัปดาห์ กผค.สบ.ทร. ส่งรายชื่อผู้ที่จะเข้ารับการอบรม
พร้อมแบบรายงานคุณสมบัติ และคะแนนความเหมาะสมให้ รร.สบ.สบ.ทร.ตรวจสอบ   
 
๒. ผู้ที่จะเข้ารับการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก หากกําเนิดจากนักเรียน
จ่า และนักเรียนดุริยางค์ ถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหาร เมื่อติดยศจ่าเอก
แล้วสามารถเข้าเรียนได้เลยโดยไม่ต้องพิจารณาการครองยศจ่าเอกว่าครองยศถึง ๖ เดือน 
หรือไม่ สําหรับผู้ ที่กําเนิดจากข้าราชการกลาโหมพลเรือนหรือสมัครต่อจากพลทหาร
ประจําการ ต้องครองยศจ่าเอกไม่น้อยกว่า ๖ เดือน โดยให้นับถึงสิ้นเดือนกันยายน ก่อน
ปีงบประมาณจะเข้ารับการอบรม และต้องมีคะแนนความเหมาะสมที่หน่วยต้นสังกัดส่งมาไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
 
๓. ผู้ ที่จะเข้ารับการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอกหากกําเนิดจาก
นักเรียนจ่าและนักเรียนดุริยางค์ ถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหาร เมื่อติดยศ

แผนกปกครอง - ระเบียบ ทร. ว่าด้วยการ
เ ลื่ อ น ฐ า น ะ น า ย ท ห า ร
ประทวน พ.ศ.๒๕๕๗  
- ภาษาไทย  
 
ปัญหา  คุณสมบัติของผู้จะ
เข้ารับการอบรมไม่ชัดเจน 
และบางครั้งหน่วยต้นสังกัด
สะกด ยศ ชื่อ สกุล มาผิด  
 
วิธีแก้ไข ประสานแผนก
กําลั งพลของหน่วย ที่ส่ ง
รายชื่อผู้ เข้ารับการอบรม



๓๙ 
 

ลําดับ กระบวนงานย่อย เวลา ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ องค์ความรู้ที่จําเป็น 
พันจ่าเอกแล้วสามารถเข้าเรียนหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอกได้เลย ไม่ต้อง
พิจารณาการครองยศว่ามียศพันจ่าเอกครบ ๑ ปี ๖ เดือน หรือไม่ ทั้งนี้ ต้องมีเวลารับ
ราชการเป็นนายทหารประทวนมาไม่น้อยกว่า ๗ ปี ๖ เดือน สําหรับผู้ ที่กําเนิดจาก
ข้าราชการกลาโหมพลเรือน หรือสมัครต่อจากพลทหารประจําการ ต้องครองยศพันจ่าเอกไม่
น้อยกว่า ๑ ปี ๖ เดือน โดยให้นับถึงสิ้นเดือนกันยายนของปีงบประมาณที่จะเข้ารับการอบรม 
ทั้งนี้ ต้องมีเวลารับราชการเป็นนายทหารประทวนไม่น้อยกว่า ๑๑ ปี ๖ เดือน  และต้องมี
คะแนนความเหมาะสมที่หน่วยต้นสังกัดส่งมาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
 
๔. เมื่อตรวจคุณสมบัติผู้ที่จะเข้ารับการอบรมเรียบร้อยแล้ว เสนอผลการตรวจสอบให้ กผค.
สบ.ทร. (ต่อท้ายบันทึก กผค.สบ.ทร. หรือ ทําบันทึกแยกต่างหาก) 

เพื่อขอรายละเอียดคุณสมบัติ
เพิ่มเติมเพื่อความชัดเจน 
และตรวจสอบ ยศ ชื่อ สกุล 
ในระบบภายในกําลังพลของ 
ทร. 

๓. จัดตารางสอน ๑ 
สัปดาห์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. จัดหาครูช่วยสอน สํารวจดูว่าหลักสูตรที่จะเปิดมีวิชาใดบ้างและต้องการครูช่วยสอนวิชา
ละกี่คน โดยเปิดทําเนียบครูช่วยสอนซึ่งประกอบด้วยข้าราชการสังกัด สบ.ทร. และสังกัด
หน่วยอื่นเพื่อคัดเลือก และจัดทํากําหนดการอบรมและชอบเขตเนื้อหาของแต่ละวิชาไว้ 
 
๒. ประสานหน่วยหรือครูในเบื้องต้นว่าสามารถมาสอนได้ แล้วจึงจัดทําบันทึกขอรับการ
สนับสนุนครูช่วยสอนไปยังหน่วยต้นสังกัดของครูช่วยสอนที่คัดเลือกไว้แล้ว พร้อมแนบ
กําหนดการอบรมและชอบเขตเนื้อหาของแต่ละวิชา วิชาใดมีครูมากกว่า ๑ คน ให้แจ้งด้วย
ว่าสอนหัวข้อใดบ้าง 
 
๓. จัดตารางสอน เมื่อหน่วยต้นสังกัดส่งรายชื่อครูช่วยสอนมาให้ จึงเริ่มจัดตารางสอนโดย
พิมพ์ตารางว่างสําหรับจัดตารางสอน และลงวัน เดือน ปี และวันหยุด  ต่าง ๆ ในตารางตาม
กําหนดการเปิดอบรม ให้จัดภาคเช้าสําหรับรายงานตัว รับเอกสารตํารา ปฐมนิเทศ ถ่ายรูปผู้
เข้ารับการอบรม ภาคบ่ายสําหรับจัดสอบก่อนศึกษาอบรมวิชาสารบรรณ ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ วันสุดท้ายเป็นพิธีปิด 

แผนกศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-บันทึก กพ.ทร. ลง ๒๒ มิ.ย.
๑๕ เรื่อง การพิจารณาจัดครู
ช่วยสอนในโรงเรียนต่าง ๆ 
ใน ทร. และบันทึก กพ.ทร. 
ลง ๑๖ ก.ค.๔๗ เรื่อง การ
จัดครูช่ วยสอนหลักสูตร 
ต่าง ๆ ของ สรส. 
-ภาษาไทย คอมพิวเตอร์
เบื้องต้น  การพิมพ์หนังสือ 
    
ปัญหา ๑ จํานวนวันไม่ครบ
ตามโครงสร้างหลักสูตร 
เ นื่องจากมีการประกาศ
วันหยุดเพิ่ม หรือคํานวณวัน



๔๐ 
 

ลําดับ กระบวนงานย่อย เวลา ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ องค์ความรู้ที่จําเป็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔. เขียนชื่อวิชาที่มีจํานวนชั่วโมงมากที่สุด ๑ ครั้ง/สัปดาห์ ไปจนวันสุดท้าย หากยังมี ชม.
เหลือ ให้กลับมาสัปดาห์แรก แล้วจึงกํากับด้วยชั่วโมงที่/จํานวนชั่วโมงทั้งหมด เช่น ๓/๓๖ 
หมายถึงวิชานี้มี ๓๖ ชั่วโมง ครั้งนี้เป็น ๓ ชั่วโมงแรก พร้อมชื่อครูประจําวิชาที่ถูกต้อง โดย
จัดวิชาบรรยายไว้ช่วงเช้า วิชาปฏิบัติไว้ช่วงบ่าย จัดวิชาพลศึกษา และวิชาทหาร สัปดาห์เว้น
สัปดาห์ หรือสองสัปดาห์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเปลี่ยนบรรยากาศไปอบรมนอกห้องเรียน
ได้ตลอดหลักสูตร 
 
๕. เขียนวิชาต่อไปในลักษณะเดียวกับวิชาแรกแต่ให้ดูว่าวิชาใดควรจะเรียนก่อนหลัง เช่น 
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ควรเรียนก่อนวิชาพิมพ์หนังสือราชการ และสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
วิชาการเขียนหนังสือราชการควรเรียนเมื่อเรียนสารบรรณไปได้เกินครึ่ง (รอให้จบก่อนไม่ได้
เนื่องจากครั้งสุดท้ายของวิชานี้อยู่ใกล้ปิดหลักสูตร)  หากจํานวนชั่วโมงในสัปดาห์แรกหมดแล้ว 
จึงเริ่มวิชาใหม่ในสัปดาห์ต่อไป 
 
๖. วิชาภาษาอังกฤษใน ๑ ครั้ง มีครู ๒ คน (เรียนแยกกลุ่มตามพื้นความรู้) หากจําเป็นต้อง
จัดวิชาบรรยายในช่วงบ่าย ให้พิจารณาจัดภาษาอังกฤษ เนื่องจากเรียนกลุ่มเล็ก ครูสามารถ
ดูแลได้ทั่วถึง มีการฝึกทักษะต่าง ๆ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน เป็นการเรียนพร้อมฝึกปฏิบัติ 
 
๗. จัด ๑ ชม. สุดท้ายของแต่ละวิชาเป็น ชม.สอบวัดผล โดยกํากับในตารางสอนรายวิชาใน
การสอนก่อนครั้งสุดท้าย (สามชั่วโมงสุดท้าย) ว่า “ส่งข้อสอบ” เพื่อให้ครูทราบล่วงหน้า 
สามารถบริหารจัดการเวลาและออกข้อสอบได้ทัน และส่งข้อสอบให้เจ้าหน้าที่จัดทําข้อสอบ
เพื่อจัดทําและผลิตต่อไป 
 
๘. จัดดูงาน และบรรยายพิเศษไว้ท้ายหลักสูตรเมื่อสอบรายวิชาหมดแล้ว เพื่อให้เวลา
เจ้าหน้าที่ประมวลผลสอบดําเนินการโดยไม่ต้องเร่งรีบ โดยจัดดูงานได้ทุกวัน เว้นวันจันทร์ 
และวันศุกร์ เนื่องจากจะกระทบต่อการเดินทางมาและกลับของผู้เข้ารับการอบรม 

แผนกศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผิดเมื่อจัดทําโครงการ 
 
วิธีแก้ไข ลดจํานวนชั่วโมง
วิชาสัมพันธ์กับวิชาหลักที่
สําคัญน้อยตามลําดับ คือ 
พล ศึกษา  ทหาร  ภาษา 
อังกฤษ และพัสดุ จนครบ
จํานวนชั่วโมงที่ขาด แล้วจัด
ตามขั้นตอน 
 
ปัญหา ๒ บางหน่วยส่งชื่อ
ครูช่วยสอนไม่ตรงตามที่
ประสานไว้ 
วิธีแก้ไข ก่อนจัดตารางสอน 
ประสานหน่วยอีกครั้งเพื่อ
ยืนยันชื่อครู หากจัดไปแล้ว
ก็ปรับแก้ตารางสอนใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 

ลําดับ กระบวนงานย่อย เวลา ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ องค์ความรู้ที่จําเป็น 
 
 
 
 
 

 
๑ 

สัปดาห์ 
 

๙. เมื่อจัดครบแล้ว ตรวจสอบดูความเรียบร้อยถูกต้อง นับจํานวนชั่วโมงให้ครบถ้วน ยศ ชื่อ 
สกุล ครูช่วยสอนไม่ผิด วิชาต่าง ๆ จัดตามลําดับและสัมพันธ์กัน และสมเหตุสมผล นําเรียน 
ผอ.รร.สบ.สบ.ทร.อนุมัติให้สําเนาแจกจ่ายครูช่วยสอน (เฉพาะหน้าที่เกี่ยวข้องกับครูแต่ละ
คน พร้อมไฮไลท์ ชื่อครู ชื่อวิชา วันเวลาที่สอน และหมายเหตุ การแลกชั่วโมงสอนว่าให้แลก
กับครูที่สอนในสัปดาห์เดียวกัน) 
 
๑๐. ขออนุมัติแต่งตั้งครูช่วยสอน จัดทําบันทึกเสนอ ยศ.ทร.โดยแนบรายชื่อครูช่วยสอน
และจํานวนชั่วโมงการสอนของครูแต่ละคนใน ๑ สัปดาห์ ให้ ยศ.ทร. ตรวจสอบจํานวน
ชั่วโมงกับสถานศึกษาอื่นว่าไม่เกิน ๑๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และเป็นไปตามข้อกําหนด 
 
๑๑. จัดทําบันทึกเสนอ กผค.สบ.ทร. ขออนุมัติแต่งตั้งครูช่วยสอน พร้อมแนบรายชื่อครูช่วย
สอน และผลการตรวจสอบชั่วโมงการสอนจาก ยศ.ทร. เพื่อเสนอ จก.สบ.ทร.ลงนามโดยรับ
คําสั่ง ผบ.ทร.ตามมอบอํานาจ   
 

แผนกศึกษา   
 
 
 
 
 
(๑๐-๑๑) ปัญหา  บางครั้ง 
ยศ.ทร.แจ้งผลการตรวจสอบ
ชั่วโมงการสอนล่าช้า ทําให้
ต้องรอเนื่องจากเป็นเอกสาร
ประกอบที่สําคัญ  
วิธีแก้ไข  ประสาน จนท. 
ยศ.ทร.ขอสําเนาบันทึกแจ้ง
ผลมาก่อน 

๔ จัดเตรียมเอกสาร 
ตํารา 

๒ 
สัปดาห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ก่อนเปิดการอบรม อย่างน้อย ๒ สัปดาห์ ตรวจสอบจํานวน และ สภาพความพร้อมใช้
ของเอกสาร ตํารา ซึ่งเก็บไว้ในตู้หนังสือ - ตํารา หากพบว่าชํารุด ฉีกขาด  จะรีบซ่อมแซมให้
คืนสภาพ หากจํานวนไม่ครบต้องรีบจัดทําเพิ่มเติมทันที และจัดชุดสําหรับผู้เข้ารับการอบรม
แต่ละคนใส่ไว้ในช่องใส่เอกสารซึ่งติดหมายเลขและชื่อของผู้เข้ารับการอบรมไว้พร้อมแล้ว 
 
๒. จัดทําแบบบันทึกการรับ – ส่งคืนตํารา เพื่อกํากับและติดตามระหว่างการอบรม (ให้ส่งคืน 
ตํารา และเอกสารในสัปดาห์สุดท้ายของการอบรมแต่ละหลักสูตร หากได้รับหนังสือ ตํารา 
คืนไม่ครบ ให้ติดตามทวงถามจนกว่าจะได้ครบถ้วน หรือหากชํารุด   สูญหาย ให้จัดหา
ทดแทน) 
 

แผนกศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 
 

ลําดับ กระบวนงานย่อย เวลา ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ องค์ความรู้ที่จําเป็น 
 
 
 

 
๑ 

สัปดาห์ 
 
 
 
 

๓. หากเป็นเอกสารประกอบการเรียนเพิ่มเติมในรูปแบบไฟล์ข้อมูลนําเสนอของครูผู้สอน จะ
สนับสนุนจัดทําแจกจ่ายให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม โดยให้ครูผู้สอนส่งไฟล์ข้อมูลก่อนทําการ
สอนล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วันทําการ 
 
๔. จัดทํารายชื่อผู้เข้ารับการอบรมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เมื่อ ทร.อนุมัติรายชื่อผู้เข้ารับการ
อบรมแล้ว ตรวจสอบความถูกต้องของ ยศ ชื่อ สกุล สังกัด โดยตรวจสอบความถูกต้องในระบบ 
งานกําลังพลกองทัพเรือ อีกครั้ง และพิมพ์รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมในแบบบันทึกรายชื่อและ
เวลาเรียนของผู้เข้ารับการอบรมเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมลงลายมือชื่อและเวลาทั้งภาคเช้า
และภาคบ่าย 

๕. จัดทําสมุดบันทึกการลาชั่วกาล แบบฟอร์มการลาต่าง ๆ สมุดแบบบันทึกสถิติการลา 
แบบฟอร์มการให้คะแนนความเหมาะสม คะแนนความประพฤติ เพื่อใช้ในการเก็บสถิติ และ
เก็บคะแนนของผู้เข้ารับการอบรม และตรวจสอบจํานวนคู่มือนักเรียน คํากล่าวการรายงานตน 
และการรายงานต่าง ๆ ในการปฏิบัติของผู้เข้ารับการอบรมเพื่อแจกในวันเปิดการอบรม 
 
๖. จัดทําบอร์ดประกาศของหลักสูตร ประกอบด้วย กรอบเพื่อติดรูปแสดงตนและสังกัดของผู้
เข้ารับการอบรม ผังที่นั่งพร้อมรายชื่อของผู้เข้ารับการอบรม 
 

แผนกศึกษา  
 
 
 
แผนกปกครอง 
 

 
 
 
 
-ระเบียบ รร.สบ.สบ.ทร. ว่า
ด้วยการปกครองบังคับบัญชา
ผู้เข้ารับการอบรม พ.ศ.๒๕๕๗ 
 
ปัญหา บางครั้งคู่มือนักเรียน
ชํารุด  
วิธีแก้ไข แจ้งแผนกศึกษา 
จัดทําคู่มือนักเรียนเพิ่มเติม 
หรือปรับปรุงให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้ 
 

๕ เตรียมอุปกรณ์
เครื่องช่วย
การศึกษา และ
วัสดุ อุปกรณ์ 

๓ วัน 
 
 
 
 
 

๑. ห้องเรียนคอมพิวเตอร์กลาง รร.สบ.สบ.ทร.  ตรวจสอบความพร้อมการใช้งานของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ โดยเปิดทดลองใช้รายเครื่อง รวมถึงอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต  ไฟฟ้าส่อง
สว่าง เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์เครื่องช่วยการศึกษา โต๊ะ และเก้าอี้ ตลอดจนความ
สะอาดภายในห้องเรียนคอมพิวเตอร์ สําหรับการศึกษาอบรมวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น วิชาการ
พิมพ์หนังสือราชการด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และวิชาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
หากพบว่าไม่พร้อมใช้ รีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อประสานผู้เกี่ยวข้องมาดําเนินการ 

แผนกศึกษา  
 
 
 
 
 

-ความรู้ เ บื้องต้นเ กี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ 
-การบํารุ งรักษาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ในสํานักงาน
เบื้องต้น  
 



๔๓ 
 

ลําดับ กระบวนงานย่อย เวลา ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ องค์ความรู้ที่จําเป็น 
๒ วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ 
สัปดาห์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ 
สัปดาห์ 

๒. ห้องเรียน รร.สบ.สบ.ทร. ติดตั้งคอมพิวเตอร์ จํานวน ๑ ชุดเคื่อง เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์และ
จอรับภาพ เครื่องขยายเสียง และไมโครโฟนในห้องเรียน พร้อมทดลองใช้งานอุปกรณ์เครื่องช่วย
การศึกษาต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อเปิดการอบรมแล้วอุปกรณ์ดังกล่าวจะสามารถสนับสนุน
การศึกษาอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๓. ห้องเรียนพิมพ์ดีด ตรวจสอบจํานวน ความสะอาด และความพร้อมใช้ของเครื่องพิมพ์ดีด 
คู่มือฝึกพิมพ์ โต๊ะ เก้าอี้ ไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องปรับอากาศ หากพบปัญหาข้อขัดข้อง รีบ
รายงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการปรับปรุง แก้ไขให้พร้อมรองรับผู้เข้ารับการอบรม 
 
๔. เบิกพัสดุสาย พธ. ภายในวงเงินจัดสรร โดยตรวจสอบวงเงินจัดสรรพัสดุตามอนุมัติ
โครงการ ศึกษา อบรม ว่าได้รับอนุมัติจาก ทร. หรือยัง เมื่ออนุมัติแล้วจึงเบิกพัสดุ ทาง
เว็บไซต์ของ พธ.ทร. ด้วยระบบ e – supply โดยใช้ password ที่ทาง พธ.ทร.กําหนดให้ 
แล้วพิมพ์รายการและจํานวนของพัสดุที่ต้องการนํามาใช้ในโครงการ ศึกษา อบรม  จากนั้น
พิมพ์ใบเบิกพัสดุออกมาจากในระบบ e – supply จํานวน ๓ ฉบับ (ตัวจริง ๑ , สําเนา ๒) นํา
ใบเบิกพัสดุที่พิมพ์ออกมาเสนอผู้บังคับบัญชา  ลงนามตามลําดับชั้นจนถึง พธ.ทร. เมื่อ
ผู้บังคับบัญชาลงนามในใบเบิกพัสดุเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งใบเบิกพัสดุในระบบ e – supply ถึง 
พธ.ทร. เพื่อให้อนุมัติใบสั่งจ่ายพัสดุดังกล่าว และตรวจสอบในระบบ e – supply ว่า 
พธ.ทร. อนุมัติสั่งจ่ายพัสดุแล้วให้นําใบเบิกพัสดุที่ ผู้บังคับบัญชา ลงนามแล้ว ( ตัวจริง ๑ , 
สําเนา ๑ ) ไปขอรับพัสดุได้ตามคลังต่าง ๆ ที่ขอเบิกพัสดุ 
 
๕. เบิกพัสดุสาย ยศ. เพื่อนํามาใช้ตามอนุมัติโครงการ ศึกษา อบรม ประจําปีที่ ทร. อนุมัติ 
ภายในวงเงินจัดสรรที่กําหนดโดยตรวจสอบวงเงินจัดสรรพัสดุตามอนุมัติโครงการ ศึกษาอบรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(๔-๕) แผนก
บริการ  
 

ปัญหา  คอมพิวเตอร์ติดไวรัส 
ชํารุด ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ
ระบบอินเทอร์เน็ต แสงสว่าง
ไม่เพียงพอ เครื่องปรับอากาศ
ไม่ทําความเย็น 
วิธีแก้ไข แก้ปัญหาเองก่อน 
หากเกินขีดความสามารถ 
จะประสาน จนท.จากแผนก
กรรมวิธีข้อมูล กสบ.สบ.ทร.
หรือจาก สสท.ทร.  และ 
ชย.ทร.มาตรวจสอบ แก้ไข 
และซ่อมบํารุง 
 
(๔-๕)-ระเบียบกองทัพเรือ
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๕๓  
-คําแนะนําว่าด้วยวงเงินจัดสรร 
พธ.ทร. พ.ศ.๒๕๓ 
-คําแนะนําว่าด้วยการพัสดุ 
พธ.ทร. 
-คําแนะนําว่าด้วยการปฎิบัติ
ในการเบิกจ่ายพัสดุสาย 
พธ.ทร. 



๔๔ 
 

ลําดับ กระบวนงานย่อย เวลา ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ องค์ความรู้ที่จําเป็น 
   ว่าได้รับอนุมัติจาก ทร.  หรือยัง เมื่อวงเงินจัดสรร ฯ อนุมัติแล้วจึงดําเนินการเบิกพัสดุ พิมพ์

รายการและจํานวนของพัสดุสาย ยศ. ที่ต้องการนํามาใช้ในโครงการ ศึกษา อบรม ด้วยใบ
เบิกพัสดุแบบเก่าพิมพ์ใบเบิกพัสดุแบบเก่าออกมา จํานวน ๓ ฉบับ ( ตัวจริง ๑ , สําเนา ๒ ) 
จากนั้นนําใบเบิกพัสดุแบบเก่าที่พิมพ์ออกมาเสนอ ผู้บังคับบัญชา ลงนามตามลําดับชั้นจนถึง 
ยศ.ทร. เมื่อผู้บังคับบัญชาลงนามในใบเบิกพัสดุแบบเก่าเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งใบเบิกพัสดุแบบ
เก่า ( ตัวจริง ๑ , สําเนา ๑ ) ถึง ยศ.ทร. เพื่อให้อนุมัติใบสั่งจ่ายพัสดุดังกล่าว และเก็บสําเนา
ที่เหลืออีก ๑ ใบไว้ที่หน่วย ตรวจสอบว่า ยศ.ทร. อนุมัติสั่งจ่ายพัสดุแล้ว นําสําเนาใบเบิก
พัสดุแบบเก่าที่เก็บไว้ที่หน่วย ไปขอรับพัสดุที่ได้เบิกไว้ 
 

แผนกบริการ   
 

ปัญหา วงเงินจัดสรรยังไม่
อนุมัติก็ไม่สามารถเบิกพัสดุ
ได้ 
วิธีแก้ไข ไปติดต่อขอยืมพัสดุ
มาใช้ก่อนเป็นกรณีพิเศษ
และเมื่อวงเงินจัดสรรอนุมัติ
จึงเบิกผลักใช้ 
 

๖ เตรียมสถานที่ 
สิ่งอํานวยความ
สะดวก 

๑ – ๒ 
วัน 
 
 
 
 

๓ – ๖ 
ชั่วโมง 

๑. ดูแลความสะอาดเรียบร้อย ห้องเรียน ห้องพักผ่อน ห้องน้ํา ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 
ห้องเรียนพิมพ์ดีด ห้องรับประทานอาหาร 
 
๒. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง น้ําประปา เครื่องกรองน้ํา ตู้น้ําเย็น เก้าอี้ฟังบรรยาย และ
ประสาน จนท.จาก ชย.ทร.มาตรวจสอบและทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศตามวงรอบ 
 
๓. จัดเตรียมสถานที่เปิดหลักสูตร เครื่องขยายเสียง และช่างภาพประสานเบื้องต้นกับ 
จนท. กบศ.ยศ.ทร.กําหนดวันขอรับการสนับสนุนการถ่ายรูปให้แก่ผู้เข้ารับอบรม พร้อมจํานวน 
และจัดทําบันทึกเรื่องการขอรับการสนับสนุนถ่ายรูปผู้เข้ารับการอบรม  เสนอ ยศ.ทร. โดย         
รอง จก.สบ.ทร. ลงนาม 
 
๔. เตรียมอุปกรณ์สําหรับพิธีเปิดหลักสูตร จัดทําฉากพิธีโดยประสานขอรับการสนับสนุนการ
ตัดตัวอักษรจาก ยศ.ทร. ตั้งโต๊ะหมู่บูชา ติดตั้งเครื่องเสียง ไมโครโฟนจํานวนสองจุดสําหรับ
ประธาน และ ผอ.รร.สบ.สบ.ทร. โดยเปิดทดลองเสียงให้เรียบร้อย และเปิดรอไว้ เครื่อง
คอมพิวเตอร์สําหรับเปิดเพลงมหาฤกษ์ (ทันทีที่ประธานกล่าวจบ)   

แผนกบริการ   
 
 
 
 
 
แผนกปกครอง 
 
 
 
 
แผนกบริการ 
 

 
 
 
 
 
 
ปัญหา บางครั้ง จนท. กบศ.
ยศ.ทร. ติดราชการ 
วิธีแก้ไข ประสาน กบศ.ยศ.ทร.
กําหนดวันก่อนล่วงหน้า 
 
 
 
 
 



๔๕ 
 

ลําดับ กระบวนงานย่อย เวลา ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ องค์ความรู้ที่จําเป็น 
๗ จัดทําบัตรแสดง

ตนของผู้เข้ารับ
การอบรม  

๓ – ๖ 
ชั่วโมง 

๑. เมื่อ ทร.อนุมัติรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของ รร.สบ.สบ.ทร.แล้ว ตรวจสอบ
ยศ ชื่อ สกุล ตัวสะกดให้ถูกต้อง พร้อมกับพิมพ์ใบรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม และพิมพ์แบบ
ตัวอย่างรูปแบบข้อความบัตรแสดงตน ซึ่งบัตรมีขนาด กว้าง ๙ ซ.ม. ยาว ๕.๕  ซ.ม.โดยมีชื่อ
หลักสูตร ชื่อผู้เข้ารับการอบรม และสังกัด ตามแบบตัวอย่างบัตร 
 
๒. ทําบันทึก เสนอ กรพ.สบ.ทร. เพื่อขอรับการสนับสนุนจัดทําบัตรแสดงตน พร้อมทั้งแนบ
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม และรายละเอียดรูปแบบตัวอย่างบัตรแสดงตน โดย หน.ปกครอง 
รร.สบ.สบ.ทร.ลงนามตรวจถูกต้อง เสนอ ผอ.รร.สบ.สบ.ทร. ลงนามบันทึก เสนอ กรพ.
สบ.ทร. 
 

แผนกปกครอง - ระเบียบ รร.สบ.สบ.ทร. 
ว่า ด้วยการการปกครอง
บังคับบัญชาผู้ เ ข้ารับการ
อบรม พ.ศ.๒๕๕๗  
 
ปัญหา รายชื่ อ นัก เรี ยน 
และข้อความตัวสะกดผิด  
วิธีแก้ไข เพิ่มความระมัดระวัง
ในการตรวจสอบ 

๘ ขออนุมัติจัดเลี้ยง
อาหารมื้อ
กลางวัน 

๓ ชม. ๑. เตรียมหลักฐานในการจัดจ้างประกอบเลี้ยงอาหารมื้อกลางวัน เ มื่อ ทร. (โดย  
จก.สบ.ทร.รับคําสั่ง ผบ.ทร.) อนุมัติให้ข้าราชการเข้ารับการอบรมแล้ว ตรวจสอบจํานวน 
ผู้เข้ารับการอบรม รวมเจ้าหน้าที่ของ รร.สบ.สบ.ทร. จํานวน ๔ นาย  
 
๒. ทําบันทึกเสนอ สบ.ทร. ผ่าน กผค.สบ.ทร.เพื่อให้ จก.สบ.ทร.อนุมัติโดยแนบผนวก
รายละเอียดในการคํานวณ (จํานวนของผู้เข้ารับการอบรม ระยะเวลา และอัตราการจัดเลี้ยง  
สําหรับเจ้าหน้าที่ รร.สบ.สบ.ทร.จํานวน ๔ นาย ให้ระบุ ยศ ชื่อ สกุล ด้วย) 
 
๓. กรณีที่มีหน่วยนอก ทร. ฝากข้าราชการเข้ารับการอบรม ต้องมีหนังสือแจ้งหน่วยต้นสังกัด
ด้วย เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเบิกค่าอาหารจากหน่วยต้นสังกัด โดยจะต้องระบุชื่อหลักสูตร 
ระยะเวลาจํานวนผู้เข้ารับการอบรม อัตราค่าอาหารที่จ่ายจริง 
 

บก.รร.สบ. -มาตรการประหยัด งป.ของ 
ทร. 
 
ปัญหา หลักสูตรแรกของปี 
งป.อนุมัติโครงการศึกษาฯ 
จะออกมาล่าช้า 
วิธีแก้ไข แนบเห็นชอบการ
บรรจุหลักสูตรในโครงการ
ศึกษาฯ ของคณะกรรมการฯ 
ไปก่อน 



๔๖ 
 

ลําดับ กระบวนงานย่อย เวลา ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ องค์ความรู้ที่จําเป็น 
๙. จัดจ้างประกอบ

เลี้ยงอาหาร
กลางวัน 

๑ วัน เมื่อ จก.สบ.ทร.อนุมัติจัดเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันแล้ว รีบจัดหาผู้ประกอบการจัดเลี้ยงอาหาร
กลางวัน โดยทําบันทึกเสนอ รร.สบ.สบ.ทร. เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการจัดเลี้ยง 
โดย ผอ.รร.สบ.สบ.ทร. ลงนามอนุมัติ พร้อมกับเตรียมเอกสาร ใบสั่งจ้าง ค่าใช้จ่ายการจัด
เลี้ยง ฯ และ สัญญาการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน 
 

แผนกบริการ -มาตรการประหยัด งป.ของ 
ทร. 
 

๑๐ ขอยืมเงินทดรอง
จ่ายค่าอาหารมื้อ
กลางวัน งวดที่ ๑ 

๑ 
ชั่วโมง 

๑. เมื่อ จก.สบ.ทร.อนุมัติจัดเลี้ยงอาหารแล้ว จัดทําบันทึกเสนอ สบ.ทร.(ผ่าน กผค.สบ.ทร.) 
เสนอ กง.ทร.เพื่อยืมเงินทดรองจ่ายงวดที่ ๑  โดย รอง จก.สบ.ทร.ทําการแทน จก.สบ.ทร. 
 
๒. คํานวณค่าจัดเลี้ยง (รวมเจ้าหน้าที่ จํานวน ๔ นาย และท้ายผนวก ให้ระบุ ยศ ชื่อ สกุล 
ด้วย) ยืมสําหรับจํานวนวันทําการครึ่งหนึ่งของหลักสูตร   
 
๓. แนบ (๑) อนุมัติโครงการศึกษา (๒)อนุมัติ จก.สบ.ทร. จัดเลี้ยงอาหารมื้อกลางวัน        
(๓) ใบยืมเงินพร้อมระบุจํานวนเงิน (๔) อนุมัติ จก.สบ.ทร.รับคําสั่ง ผบ.ทร.ให้ข้าราชการ   
เข้ารับการอบรม 

บก.รร.สบ.  -มาตรการประหยัด งป.ของ 
ทร. 
ปัญหา เรื่องอาจจะล่าช้า
เพราะต้องเสนอผ่าน กผค.
สบ .ทร .  (ผู้ ถื อ  งป .ของ
หน่วย) พิจารณาก่อน   
วิธีแก้ไข ใช้เงินสํารองของ 
รร.สบ.สบ.ทร.จ่ายผู้ประกอบ 
การไปก่อน เมื่อเงินออกแล้ว
เบิกนํามาใช้คืน  

๑๑ ขอยืมเงินทดรอง
จ่ายค่าสอน   
งวดที่ ๑ 

๑  
ชั่วโมง 

เมื่อ ทร. ( จก.สบ.ทร.รับคําสั่ง ผบ.ทร.) อนุมัติให้ข้าราชการเข้ารับการอบรมแล้ว ให้จัดทํา
บันทึกเสนอ สบ.ทร. (ผ่าน กผค.สบ.ทร.) เพื่อเสนอ กง.ทร.โดย รอง จก.สบ.ทร.ลงนามโดย
ทําการแทน จก.สบ.ทร. ขอยืมเงินค่าสอน งวดที่ ๑ โดยนับจํานวนชั่วโมงจากตารางสอนถึง
วันที่ต้องการยืม  

บก.รร.สบ.  -มาตรการประหยัด งป.ของ 
ทร. 
ปัญหา เงินออกไม่ทัน  
วิธีแก้ไข  ใช้เงินสํารองของ 
รร.สบ.สบ.ทร.จ่ายไปก่อน 
เมื่อเงินออกแล้วเบิกนํามา 
ใช้คืน 
 



๔๗ 
 

ลําดับ กระบวนงานย่อย เวลา ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ องค์ความรู้ที่จําเป็น 
๑๒ ขออนุมัติพิธีเปิด

การอบรม 
๓ วัน  

 
๑. เมื่อ ทร.อนุมัติรายชื่อผู้จะเข้ารับการอบรมแล้ว ให้ทําบันทึกขออนุมัติกําหนดพิธีเปิดการ
อบรมในวันแรกของการเปิดการอบรม เริ่มพิธีประมาณ ๑๐๐๐  ณ ห้องเรียน (๑) รร.สบ.
สบ.ทร. การแต่งกาย เครื่องแบบหมายเลข ๒  โดยเรียนเชิญ จก.สบ.ทร. หรือผู้ที่ จก.สบ.ทร. 
มอบหมายเป็นประธานในพิธี รอง จก.สบ.ทร. หน.นขต.สบ.ทร. เข้าร่วมพิธี พร้อมแนบ
โอวาท จก.สบ.ทร. กําหนดการพิธี และผังสถานที่ประกอบพิธี 
 
๒. จัดทําข่าวราชนาวีเสนอหน่วย ที่ส่งข้าราชการเข้ารับการอบรม เพื่อแจ้งการปฏิบัติของ 
ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ สถานที่รายงานตัว  เวลานัดหมายเพื่อรายงานตัว วันประกอบพิธี 
โดย รอง จก.สบ.ทร.ที่กํากับดูแล รร.สบ.สบ.ทร.เป็นผู้ลงนามรับรองข่าว 
 
๓. เมื่อ จก.สบ.ทร. อนุมัติกําหนดพิธีเปิดหลักสูตรการอบรม และกําหนดผู้เป็นประธานใน
พิธีแล้ว ขยายโอวาทให้ชัดเจน ใส่ปกคํากล่าวโอวาท เสนอผู้ที่มาเป็นประธานในพิธี ฯ และ
จัดทําคํากล่าวรายงานสําหรับ ผอ.รร.สบ.สบ.ทร. 
 

แผนกปกครอง 
 

- ระเบียบ สบ.ทร. ว่าด้วย
พิธีเปิด – ปิดหลักสูตรการ
อบรม พ.ศ.๒๕๕๑ 
-ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษา 
ไทย และงานสารบรรณ 
 
ปัญหา การแจ้งข่าวราชนาวี
เรื่องการปฏิบัติผู้เข้ารับการ
อบรม ผู้ จะเ ข้ ารับอบรม
ไม่ได้รับแจ้ง  
วิธีแก้ไข ประสานหน่วยต่างๆ 
แจ้งผู้เข้าอบรมทางโทรศัพท์
อีกครั้ง 

 



๔๘ 
 

กระบวนงานรอง : กระบวนการฝึกศึกษาอบรมตามหลักสูตร 
 

ลําดับ กระบวนงานย่อย เวลา ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ องค์ความรู้ที่จําเป็น 
๑ เปิดการอบรม 

 
๑ 

ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑ 

ชั่วโมง 
 

๑. ผู้เข้ารับการอบรมมารายงานตัว ในวันเปิดการอบรมวันแรก ผู้เข้ารับการอบรมต้องมา
รายงานตัวให้ตรงตามเวลานัดหมาย โดยลงชื่อในแบบบันทึกรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม บริเวณ
หน้าห้องแผนกปกครอง รร.สบ.สบ.ทร. ชั้น ๓ อาคาร รร.สบ.สบ.ทร.  
 
๒. ผู้เข้ารับการอบรมตรวจสอบความถูกต้องของ ยศ ชื่อ สกุล สังกัด ของตนเองให้ถูกต้อง ถ้ามี
สะกดผิดให้แจ้ง แผนกปกครอง รร.สบ.สบ.ทร. ทราบเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง 
 
๓. ผู้เข้ารับการอบรมตรวจสอบรายละเอียดการปฏิบัติต่าง ๆ ที่บอร์ดประกาศหน้าห้องเรียน ๑  
รับบัตรแสดงตน คู่มือนักเรียน เอกสาร ตําราวิชาต่าง ๆ ที่อยู่ในช่องใส่เอกสารหน้าห้องเรียน ๒ 
และรับฟังคําชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติในพิธีเปิดที่ห้องเรียน ๑ ระหว่างรอพิธีเปิด ให้พักรอใน
ห้องเรียน ๒ 
 
๔. จัดผู้เข้ารับการอบรมออกเป็น ๕ – ๖ แถว แถวละ ๖ - ๗ คน ตามความเหมาะสมของจํานวน 
ชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติในพิธีเปิด และซักซ้อมการปฏิบัติ 
 
๕. ผอ.รร.สบ.สบ.ทร. รอง ผอ.รร.สบ.สบ.ทร. และ หัวหน้าแผนกต่าง ๆ รอต้อนรับประธาน
และผู้เข้าร่วมพิธีซึ่ง รร.สบ.สบ.ทร.จัดรถตู้ไปรับ บริเวณชั้นล่างหน้าอาคาร เมื่อประธาน
เดินทางมาถึง ผอ.รร.สบ.สบ.ทร. รายงานตัว นายทหารเวรรายงานเหตุการณ์ และเชิญพักรอ
เวลาที่ห้อง ผอ.รร.สบ.สบ.ทร. และรับประทานอาหารว่าง 
 
 
 

แผนกปกครอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนกปกครอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ระเบียบ รร.สบ.สบ.ทร. 
ว่าด้วยการการปกครอง ฯ 
พ.ศ.๒๕๕๗  
 
ปัญหา ผู้เข้ารับการอบรม
ไม่มารายงานตัว  
วิธีแก้ไข แจ้งหน่วยต้น
สังกัด  
 
 
 
 
-ระเบียบ สบ.ทร. ว่าด้วย
พิธีเปิด – ปิดหลักสูตร
การอบรม พ.ศ.๒๕๕๑ 
 
ปัญหา  บางครั้งผู้ร่วมพิธี
ไม่มาร่วมพิธี 
วิธีแก้ไข จัดข้าราชการ 
รร.สบ.สบ.ทร. เข้าร่วม
พิธี 



๔๙ 
 

ลําดับ กระบวนงานย่อย เวลา ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ องค์ความรู้ที่จําเป็น 
๖. ผอ.รร.สบ.สบ.ทร. และผู้ร่วมพิธีประจําจุดที่กําหนดในพิธี และประธานประกอบพิธีตาม
กําหนดการ ใช้เวลาประมาณ ๕ นาที เสร็จแล้วลงไปส่งประธาน และผู้เข้าร่วมพิธีขึ้นรถตู้
ด้านล่างหน้าอาคาร ระหว่างนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจัดห้องประกอบพิธีเปิดอบรมหลักสูตรให้
เป็นห้องเรียน 
 

แผนกปกครอง 
 
 

๒ ปฐมนิเทศหลักสูตร ๓ 
ชั่วโมง 

ชี้แจงกําหนดการปฐมนิเทศ เชิญผู้บังคับบัญชากล่าวต้อนรับ โดย ผอ.รร.สบ.สบ.ทร.ชี้แจง
เรื่องการสอบให้เข้าใจว่าต้องสอบแก้ตัวหลังเลิกเรียนหากสอบรายวิชาได้คะแนนไม่ผ่าน    
ร้อยละ ๕๐ การสอบจะเป็นไปอย่างเข้มงวด จึงขอให้ตั้งใจหมั่นศึกษาหาความรู้ หลังจากนั้น
แผนกต่าง ๆ ชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวข้อง แผนกปกครอง  ซักซ้อมการแถวประจําวันของผู้เข้ารับ
การอบรม ชี้แจงการปฏิบัติในเวลาสําหรับผู้บังคับบัญชา (๐๘๓๐ – ๐๙๐๐) หลังจากนั้นนําผู้
เข้ารับการอบรมไปถ่ายรูปติดบัตรแสดงตน ที่ กบศ.ยศ.ทร.  
 

แผนกปกครอง 
 

คู่มือนักเรียน/นายทหาร
นักเรียนหลักสูตรของ 
รร.สบ.สบ.ทร. 
 

๓ ทดสอบความรู้ก่อน
การอบรม 

๒ วัน ๑. การทดสอบความรู้ก่อนการอบรม (Pretest)  วันเปิดการอบรมในช่วงบ่าย กําหนดให้ผู้
เข้ารับการอบรมสอบวิชาสารบรรณ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยเลือกข้อสอบจากคลัง
ข้อสอบของ รร.สบ.สบ.ทร. (วชิาละ ๖๐ ข้อ) ให้หัวหน้าแผนกศึกษา และ ผอ.รร.สบ.สบ.ทร.
ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม ก่อนผลิต 
 
๒. ตรวจใบตอบ และรายงานผลให้ ผอ.รร.สบ.สบ.ทร.ทราบ 
 
๓. สําหรับวชิาภาษาอังกฤษ จัดให้มีการทดสอบเพื่อแยกผู้เข้ารับการอบรมออกเป็นสอง
ห้องเรียนตามพื้นความรู้ ช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 

แผนกศึกษา  ปัญหา  ข้อสอบผิด เฉลย
ผิด รูปแบบข้อสอบไม่ได้
มาตรฐาน 
วิธีแก้ไข ตรวจสอบและ
ลองทําข้อสอบ หากสงสัย
รีบถามเจ้าของวิชา จัดรูป 
แบบข้อสอบตามมาตรฐาน 
ข้อสอบ และใช้ภาษาให้
ถูกต้อง 



๕๐ 
 

ลําดับ กระบวนงานย่อย เวลา ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ องค์ความรู้ที่จําเป็น 
๔ แต่งตั้งนักเรียน

ปกครอง กรรมการ 
๑ - ๒ 

สัปดาห์ 
๑. วันแรก ให้ผู้เข้ารับการอบรมที่มีอาวุโสสูงสุดทําหน้าที่หัวหน้านักเรียนเพื่อให้การดําเนินการ
ต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อการอบรมผ่านไป ๑ สัปดาห์ จึงคัดเลือกผู้ทําหน้าที่         
หน.นักเรียน และ รอง หน.นักเรียน (๑) (๒) โดยผู้ เข้ารับการอบรมเป็นผู้ คัดเลือกด้วยวิธี       
ลงคะแนนเสียง  แต่ทั้งนี้แผนกปกครองจะพิจารณาดูความเหมาะสม และความเป็นผู้นํา อีกครั้ง 
 
๒. เมื่อ รร.สบ.สบ.ทร. ออกคําสั่งแต่งตั้งนักเรียนปกครองเรียบร้อยแล้ว  หน.นักเรียน พิจารณาเลือก
คณะกรรมการนักเรียนทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ   แล้วร่างคําสั่งโรงเรียนสารบรรณ 
 

แผนกปกครอง 
 

-ระเบียบ รร.สบ.สบ.ทร. 
ว่าด้วยการการปกครอง ฯ 
พ.ศ.๒๕๕๗  
ปัญหา บางครั้งได้นักเรียน
ปกครองบังคับบัญชา และ
กรรมการไม่เหมาะสม 
วิธีแก้ไข  กํากับดูแลการ
คัดเลือกอย่างรอบคอบ
และพิจารณาอย่างดี 

๕ ขอรับการสนับสนุน
ตรวจสอบการเข้าพัก
อาศัยฯ 

๓๐  
นาที 

๑. ในแต่ละหลักสูตร จะมีผู้เข้ารับการอบรมจากพื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งมีสิทธิ์เบิกค่าเช่าที่พัก
ประมาณ ๑๐ คน รร.สบ.สบ.ทร.จึงต้องทําบันทึกเสนอ สก.ทร. โดย รอง จก.สบ.ทร.(๑)  
ลงนามเพื่อขอให้ตรวจสอบการพักอาศัยในอาคารที่พักส่วนกลาง ทร.พิ้นที่กรุงเทพฯ ของผู้มี
สิทธิ์เบิกเสียก่อนเพื่อป้องกันความผิดพลาด เมื่อ สก.ทร.ตรวจสอบและแจ้งผลแล้ว จึงนํามา
แนบเรื่องขออนุมัติเบิกค่าเช่าที่พักให้ผู้เข้ารับการอบรมที่มีสิทธิ์ต่อไป 

๒. แนบอนุมัติให้ข้าราชการเข้ารับการอบรม และรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมที่สิทธิเบิกค่าเช่า   
ที่พักอาศัย 

บก.รร.สบ. - มาตรการประหยัด งป.
ของ ทร. 
 

๖ ขออนุมัติเบิกค่าเช่า
ที่พักในสถานที่
ให้บริการเช่าพักอื่น
ที่มิใช่โรงแรม 

๑  
ชั่วโมง 

๑. ทําบันทึกเสนอ สบ.ทร. (ผ่าน กผค.สบ.ทร.) เพื่อให้ จก.สบ.ทร.อนุมัติเบิกค่าเช่าที่พัก โดย
คํานวณเหมาจ่าย ๒๐๐ บาท/คน/วัน และให้นับตั้งแต่วันที่เปิดการอบรมถึงวันก่อนกลับ  
๑ วัน 
 
๒. แนบอนุมัติให้ข้าราชการเข้ารับการอบรม รายชื่อผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พัก และหนังสือที่ 
สก.ทร.ตอบกลับการตรวจสอบการพักอาศัยอาคาร ที่พักส่วนกลาง ทร. 
 

บก.รร.สบ. - มาตรการประหยัด งป.
ของ ทร. 
- บันทึก สก.ทร. ลง ๑๙ 
พ.ค.๔๙ เอกสารรับรอง
การจัดที่พักอาศัยสําหรับ
ผู้มาปฏิ บั ติราชการใน
พื้นที่ กทม.และปริมณฑล  



๕๑ 
 

ลําดับ กระบวนงานย่อย เวลา ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ องค์ความรู้ที่จําเป็น 
๗ ขอยืมเงินทดรอง

จ่ายค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางเข้ารับ
การอบรม (ค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง และ
ค่าเช่าที่พัก)                                 
ของผู้เข้ารับการ
อบรม งวดที่ ๑  

 ๑. จะยืมเงินยอดนี้ได้ต้องรอให้เปิดหลักสูตรเรียบร้อยก่อน ต้องแน่ใจข้อมูลจากผู้เข้ารับการ
อบรม ทําบันทึกเสนอ สบ.ทร. (ผ่าน กผค.สบ.ทร.) พร้อมแนบทึกเสนอ กง.ทร.ให้ รอง จก.
สบ.ทร.(๒) ลงนามโดยทําการแทน จก.สบ.ทร.เพื่อขอยืมเงินทดรองจ่าย 
 
๒. คํานวณยอดเงินยืมงวดที่ ๑ คิดจากจํานวน ๓๐ วัน (วันที่เหลือทั้งหมดเป็นงวดที่ ๒) 
อัตราค่าเบี้ยเลี้ยงวันหยุดวันละ ๒๔๐ บาท วันเรียนวันละ ๑๖๐ บาท (หักค่าอาหารมื้อ
กลางวัน ๘๐ บาท แล้ว) 
 
๓. ทําตารางรายชื่อผู้มีสิทธิเบิก สังกัด ยอดรวมค่าเบี้ยเลี้ยงทั้งวันเรียนและวันหยุด ค่าเช่าที่
พัก ๓๐ วัน  เหมาจ่าย ๒๐๐ บาท/คน/วัน ยอดรวมของแต่ละคน สําหรับค่าพาหนะเที่ยวมา
เข้ารับการอบรม กง.ทร.ให้แยกทําขออนุมัติเบิกต่างหากไม่ให้ยืมมาทดรองจ่ายเหมือน
ค่าใช้จ่ายอื่น ส่วนเที่ยวกลับให้ทําเบิกพร้อมค่าเบี้ยเลี้ยงได้ 
 
๔. ท้ายตารางให้ทําหมายเหตุบอกรายละเอียดวันราชการ ๑๖๐ บาท/วัน จํานวนวันที่เบิก 
รวมเป็นเงิน วันหยุด ๒๔๐ บาท/วัน จํานวนวันที่เบิก รวมเป็นเงิน และค่าเช่าที่พักเหมาจ่าย
ได้วันละ ๒๐๐ บาท จํานวนวันที่เบิก รวมเป็นเงิน และให้ หน.ปกครอง รร.สบ.สบ.ทร. 
ลงนามตรวจถูกต้อง 
 
๕. แนบ อนุมัติโครงการศึกษา อบรม ประชุม และสัมมนาของหน่วยต่าง ๆ ใน ทร.ประจําปี
งบประมาณ  อนุมัติให้ข้าราชการเข้ารับการอบรม และใบยืมเงินพร้อมระบุจํานวนเงิน 

บก.รร.สบ. - มาตรการประหยัด งป.
ของ ทร. 
 
ปัญหา  กรณี เ งินออก
ล่าช้า 
วิธีแ ก้ไข  หมั่นติดตาม
สอบถามเจ้าหน้าที่ที่ทํา
เรื่องยืมเงิน กบง.กง.ทร.
  

๘ ขออนุมัติเบิกเงิน
ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางเข้ารับการอบรม 

๒ – ๔  
ชั่วโมง 

๑. กง.ทร.ไม่อนุญาตให้ยืมเงินมาทดรองจ่ายค่าพาหนะ จึงทําบันทึกเสนอ สบ.ทร. (ผ่าน 
กผค.สบ.ทร.) ขออนุมัติเบิกเงินค่าพาหนะ เพื่อเสนอ กง.ทร.โดยระบุชื่อผู้รับเงินด้วย ให้เบิก
เงินค่าพาหนะเที่ยวมาเข้ารับการอบรมเท่าที่จ่ายจริงของแต่ละคน 

บก.รร.สบ. - มาตรการประหยัด งป.
ของ ทร. 
 



๕๒ 
 

ลําดับ กระบวนงานย่อย เวลา ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ องค์ความรู้ที่จําเป็น 
(ค่าพาหนะเที่ยว
เดินทางมาเข้ารับ
การอบรม)  

๒. ท้ายบันทึกแนบตารางผนวกรายชื่อผู้มีสิทธิเบิกค่าพาหนะ และจํานวนเงินของแต่ละคนที่
มีสิทธิเบิก 
 
๓. ทําใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พร้อมแนบคําสั่งจากหน่วยต้นสังกัดที่ให้เข้า
รับการอบรม 
 
๔. แนบอนุมัติโครงการศึกษา อบรม ประชุม และสัมมนาของหน่วยต่าง ๆ ใน ทร.ประจําปี 
และอนุมัติให้ข้าราชการเข้ารับการอบรม    
  

ปัญหา  กรณี เ งินออก
ล่าช้า (ส่งตัวกลับแล้ว) 
วิธีแก้ไข  รร.สบ.สบ.ทร.
สํารองจ่ายไปก่อน และ
เบิกมาคืนเมื่อเงินออก 

๙ 
 
 
 
 

ขอเบิกผลักใช้
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางเข้ารับการ
อบรม งวดที่ ๑  

๒  
ชั่วโมง 
 
 
 
 

๑. เมื่อห้วงเวลาการยืมเงินจบแล้ว ให้ทําบันทึกเสนอ สบ.ทร. (ผ่าน กผค.สบ.ทร.) เพื่อเบิก
ผลักใช้ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ) ของผู้เข้ารับการอบรม เพื่อเสนอ 
กง.ทร. ต่อไป หากไม่ผลักใช้ให้เรียบร้อย กง.ทร.จะยังไม่สั่งจ่ายเงินยืมงวดที่ ๒ 
 
๒. ท้ายบันทึกแนบตารางรายชื่อผู้มีสิทธิเบิกแบบเดียวกับตอนที่ยืมเงิน โดยให้ หน.ปกครอง     
รร.สบ.สบ.ทร.ลงนามตรวจถูกต้อง 
 
๓. แนบ (๑) อนุมัติโครงการศึกษา อบรม ประชุม และสัมมนาของหน่วยต่าง ๆ  ใน ทร.
ประจําปี (๒) อนุมัติให้ข้าราชการเข้ารับการอบรม (๓) ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการพร้อมคําสั่งจากหน่วยต้นสังกัดที่ให้เข้ารับการอบรม (๔) ใบยืมเงินพร้อมระบุ   
จํานวนเงิน (๕) อนุมัติขอเบิกค่าเช่าที่พักในสถานที่บริการเช่าพักอื่นที่มิใช่โรงแรม (๖)อนุมัติ
จัดเลี้ยงอาหารมื้อกลางวัน 
 
 

บก.รร.สบ. - มาตรการประหยัด งป.
ของ ทร. 



๕๓ 
 

ลําดับ กระบวนงานย่อย เวลา ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ องค์ความรู้ที่จําเป็น 
๑๐ จัดบรรยายพิเศษ ๑ วัน ๑. หัวข้อ “ระบบขีดความสามารถ/ขีดสมรรถนะของ ทร.” (วิทยากรภายใน ทร.)  “การ

พัฒนาตามแนวทางพระราชดําริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” (วิทยากรจากสํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ) และ “การปลุก
จิตสํานึกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม” (วิทยากรจากสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ)  (๑) เลือกหลักสูตร ตรวจสอบจํานวนชั่วโมงบรรยายพิเศษ 
และทําเนียบครูของ รร.สบ.สบ.ทร.เพื่อคัดเลือกวิทยากร (ภายใน ทร. หรือภายนอก กห.)  (๒) 
เสนอขออนุมัติจัดบรรยายพิเศษ  ต่อ สบ.ทร. (๓) ประสานเบื้องต้นกับวิทยากรพร้อมแจ้ง
รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง (๔) เมื่อวิทยากรตอบรับ ทําหนังสือขอรับความอนุเคราะห์บรรยาย
พิเศษจากหน่วยต้นสังกัดผู้บรรยาย (แนบแบบประวัติย่อผู้บรรยาย) (๕) ประสานวิทยากร 
หากมีเอกสารแจกจ่าย ให้ส่งมาดําเนินการทําสําเนาล่วงหน้า หรือขอไฟล์ข้อมูลบรรยายมา
อัพโหลดก่อน (๖) จัดเตรียมสถานที่รับรอง และก่อนการบรรยาย ๒ วัน ประสานแจ้งอีกครั้ง 
 
๒. หัวข้อ  “การปลุกจิตสํานึกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม” ปัจจุบัน ทร.ได้อนุมัติแผน
ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทร. ประจําปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ และ
นโยบายการกํากับดูแลองค์กรที่ดี ทร. ประจําปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ศูนย์ประสานราชการใส
สะอาด ทร. หรือ ศสส.ทร.)  โดยให้ นขต.ทร.ดําเนินการให้เป็นไปตามตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายที่กําหนด และรายงานผลการปฏิบัติ  ภายใน ๒๕ กันยายนของทุกปี 
 
๓. แผนปฏิบัติราชการประจําปีของ สปช.ทร. บรรจุกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ศสส.ทร. ด้วย 
ประมาณเดือนตุลาคม ศสส.ทร.จะโอนงบประมาณกิจกรรม ให้แก่หน่วยต่าง ๆ ดําเนินการ 
และ สบ.ทร.ได้จัดสรรเงินค่าสมนาคุณวิทยากรในกิจกรรมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การปลุก
จิตสํานึกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ” เป็นเงิน ๔,๘๐๐ บาท (๘๐๐ บาท x ๒ ครั้ง x ๓ ชม.)  
ให้แก่ รร.สบ.สบ.ทร. 
 

แผนกศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ทําเนียบครูช่วยสอน 
รร.สบ.สบ.ทร. 
- มาตรการประหยัด งป.
ของ ทร. 



๕๔ 
 

ลําดับ กระบวนงานย่อย เวลา ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ องค์ความรู้ที่จําเป็น 
๔. หัวข้อ “การปลุกจิตสํานึกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม” เป็นกิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการ
กําหนดให้ นขต.ทร.ที่มีสถานศึกษาจัดบรรยายพิเศษ ซึ่ง รร.สบ.สบ.ทร.จัดตามห้วงเวลา ผู้
เข้ารับการอบรม วิทยากร กําหนดวันเวลา ที่เหมาะสม (ไม่ทันหลักสูตรแรกของปี งป.) คิดค่า
สมนาคุณวิทยากรตามมาตรการประหยัดฯ ของ ทร. ในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ เมื่อบรรยาย
พิเศษเสร็จสิ้น ให้เสนอขออนุมัติเบิกเงินค่าสมนาคุณวิทยากร ต่อ สบ.ทร.ในโอกาสแรก  
 
๖. รายงานผลการปฏิบัติ พร้อมปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ ตามแบบ
รายงานที่กําหนด ผนวก ค.และผนวก ง. ท้ายบันทึก กผค.สบ.ทร. ที่ กห ๐๕๐๒.๒/๒๖๗ ลง 
๒๗ ส.ค.๕๘  (รร.สบ.สบ.ทร.รายงานผลเสนอ กผค.สบ.ทร.ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน
กันยายนของทุกปี) 
 

แผนกศึกษา 
 
 
 
 
 

๑๑ ขอเบิกผลักใช้เงิน
ยืมค่าจัดเลี้ยง
อาหารมื้อกลางวัน 
งวดที่ ๑ 

๑  
ชั่วโมง 
 

๑. เมื่อห้วงเวลาจากการยืมเงินค่าจัดเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันจบลงแล้วให้ทําบันทึกเสนอ 
สบ.ทร.(ผ่าน กผค.สบ.ทร.) เพื่อเสนอ กง.ทร.ขอเบิกผลักใช้ค่าจัดเลี้ยงอาหารมื้อกลางวัน  
งวดที่ ๑ หากยืมเงินมาเกิน ให้นําส่งเงินสดคืน กง.ทร.และรับใบเสร็จรับเงินมาเป็นหลักฐาน 
 
๒. รับใบเสร็จรับเงินค่าจัดเลี้ยงอาหารจากผู้ประกอบการรับรองการจ่ายเงิน   
 
๓. แนบ (๑)ใบยืมเงิน พร้อมระบุจํานวนเงิน (๒) ใบเสร็จรับเงินจากผู้ประกอบการ (๓) อนุมัติ
จ้างจัดเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันโดยวิธีตกลงราคา (๔) 0อนุมัติให้จัดเลี้ยงอาหารมื้อกลางวัน 
(๕) อนุมัติให้ ข้าราชการเข้ารับการอบรม (๖) อนุมัติโครงการศึกษา ฯ ประจําปี                   
(๗) ใบเสร็จรับเงิน (กรณีที่ยืมเงินมาเกิน)     
                  
 

บก.รร.สบ. - มาตรการประหยัด งป.
ของ ทร. 
- คู่มือนักเรียน/นายทหาร
นักเรียนหลักสูตรของ 
รร.สบ.สบ.ทร. 
 



๕๕ 
 

ลําดับ กระบวนงานย่อย เวลา ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ องค์ความรู้ที่จําเป็น 
๑๒ เบิกผลักใช้ค่าสอน 

งวดที่ ๑ 
๒  

ชั่วโมง 
๑. เมื่อห้วงเวลาจากการยืมเงินค่าสอนจบลงแล้ว ให้ทําบันทึกเสนอ สบ.ทร.ผ่าน กผค.สบ.ทร. 
เพื่อเสนอ กง.ทร.ขอเบิก  ผลักใช้เงินยืมค่าสอน งวดที่ ๑ 
 
๒. ตรวจดูตารางสอน ใบสําคัญรับเงินสําหรับวิทยากร และตารางสรุปเงินค่าสอนจะต้อง
สัมพันธ์กัน ใบสําคัญรับเงินสําหรับวิทยากรทุกแผ่นพร้อมรับรองการจ่ายเงิน 
 
๓. แนบ (๑) ใบยืมเงิน และระบุจํานวนเงิน (๒) ใบเสร็จรับเงิน (กรณีที่ยืมเงินมาเกิน) (๓) 
ใบสําคัญรับเงินสําหรับวิทยากร (๔) ตารางสอน (๕) ตารางสรุปค่าสอน (๖) ขออนุมัติแต่งตั้ง
ครูช่วยสอน (๗) ขอรับการสนับสนุนวิทยากรมาบรรยายพิเศษ (๘) อนุมัติโครงการศึกษา 
อบรม ประชุม และสัมมนาของหน่วยต่าง ๆ ใน ทร.ประจําปี (๙) อนุมัติให้ข้าราชการเข้ารับ
การอบรม 
     

บก.รร.สบ. - มาตรการประหยัด งป.
ของ ทร. 

๑๓ จัดศึกษาดูกิจการ
นอกหน่วย 

๑ 
ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ให้ผู้เข้ารับการอบรมเลือกหาสถานที่ไปดูกิจการ ที่เป็นโครงการตามพระราชดําริ ให้
สอดคล้องกับนโยบาย ทร. และแผนปฏิบัติราชการ สบ.ทร. ต้องไม่ไกลมาก สามารถไปกลับ
ได้ในวันเดียว เสนอ แผนกปกครอง พิจารณาความเหมาะสม และเสนอแผนกศึกษา
ดําเนินการต่อไป 
 
๒. ประสาน ขส.ทร.แจ้งวันขอใช้พาหนะก่อนไปดูงาน เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถจัดรถให้ตาม
วันที่ไปดูงานได้ และประสานหน่วยที่ขอไปดูงานขอข้อมูลเพื่อจัดทํากําหนดการและ
รายละเอียดประกอบการขออนุมัติให้ไปศึกษาและดูกิจการนอกหน่วย และการจัดทําหนังสือ
ขอรับความอนุเคราะห์ขอดูงาน 
 
 

แผนกปกครอง  
 
 
 
 
 
แผนกศึกษา  
 
 
 
 

- มาตรการประหยัด งป.
ของ ทร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 
 

ลําดับ กระบวนงานย่อย เวลา ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ องค์ความรู้ที่จําเป็น 
 
 
 
 
 
 
 

 
๒ 

สัปดาห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. ทําบันทึกเสนอ สบ.ทร.(ผ่าน กผค.สบ.ทร.) เพื่อขออนุมัติ ทร. (จก.สบ.ทร.ลงนาม ตาม
มอบอํานาจ) โดยแนบรายชื่อครู นักเรียน กําหนดการ ในกรณีที่ไปต่างจังหวัด ขอให้        
สบ.ทร.ออกคําสั่งด้วย 
 
๔. เมื่ออนุมัติแล้ว จึงทําหนังสือถึงหน่วยที่จะนําคณะไปศึกษาดูงาน รวมทั้งขอรับการ
สนับสนุน (๑) ขส.ทร. (ขอพาหนะ) (๒) วศ.ทร. (น้ําดื่ม) (๓) พธ.ทร. และ ขส.ทร. (น้ํามัน
เชื้อเพลิง) ด้วยข่าว 
 
๕. เบิกน้ํามันเชื้อเพลิง ฯ ภายในวงเงินจัดสรรที่กําหนด โดยตรวจสอบวงเงินจัดสรรยอด
น้ํามันเชื้อเพลิงฯ ตามอนุมัติโครงการศึกษา ฯ ว่าได้รับอนุมัติจาก ทร. หรือยัง เมื่ออนุมัติแล้ว
จึงเบิกน้ํามันเชื้อเพลิง ฯ และประสานแผนกศึกษา ขอเรื่องอนุมัตินํานักเรียนไปศึกษาและดู
กิจการนอกหน่วย  พร้อมทั้งขอสําเนาโทรเลขและใบขอรถอย่างละ ๑ ฉบับ เพื่อมาแนบกับ
ใบเบิกน้ํามันเชื้อเพลิง ฯ 
 
๖. เมื่อได้รับเอกสารจากแผนกศึกษาแล้ว จึงเข้าไปเบิกพัสดุทางเว็บไซต์ของ พธ.ทร. ด้วยระบบ  
e – suppol โดยใช้ password ที่ทาง พธ.ทร. กําหนดให้ โดยพิมพ์รายการและจํานวนของ
น้ํามันเชื้อเพลิง ที่ต้องการใช้ พิมพ์ใบเบิกน้ํามันเชื้อเพลิง ฯ จากระบบ e – suppol จํานวน 
๓ ฉบับ (ตัวจริง ๑ , สําเนา ๒) 
 
๗. นําใบเบิกน้ํามันเชื้อเพลิง ฯ ที่พิมพ์จากระบบ e -  suppol เสนอ ผู้บังคับบัญชาลงนาม
ตามลําดับชั้นจนถึง พธ.ทร. (ผ่าน กชพ.พธ.ทร.) เมื่อผู้บังคับบัญชาลงนามในใบเบิกน้ํามัน
เชื้อเพลิง ฯ เรียบร้อยแล้ว ให้ดําเนินการส่งใบเบิกน้ํามันเชื้อเพลิง ฯ ในระบบ e – suppol  
ถึง พธ.ทร. (ผ่าน กชพ.พธ.ทร.) เพื่อให้อนุมัติใบสั่งจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิง ฯ ดังกล่าว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(๕-๘) แผนก
บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
-ระเบียบ ทร.  ว่า ด้วย
การพัสดุ พ.ศ.๒๕๕๓  
-คําแนะนําว่าด้วยวงเงิน
จัดสรร พธ.ทร. พ.ศ.๒๕๓๐ 
-วิธีปฎิบัติในการเบิกจ่าย
น้ํามันเชื้อเพลิง ฯ (ฉบับ
ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.๒๕๕๒) 
-คําแนะนําว่าด้วยการ
ปฎิ บั ติในการเ บิกจ่าย
พัสดุสาย พธ.ทร. 
 
ปัญหา  วงเงินจัดสรรยัง
ไม่อนุมัติยังเบิกพัสดุไม่ได้ 
วิธีแก้ไข  ขอยืมมาใช้ก่อน
เมื่อวงเงินจัดสรรอนุมัติ
จึงเบิกผลักใช้ 



๕๗ 
 

ลําดับ กระบวนงานย่อย เวลา ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ องค์ความรู้ที่จําเป็น 
 
 
 
 
 
 

๑  - ๒ 
สัปดาห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑  - ๒ 
ชั่วโมง 
 

 

๘. ตรวจสอบในระบบ e – suppol ว่า พธ.ทร. (ผ่าน กชพ.พธ.ทร.) อนุมัติใบสั่งจ่ายน้ํามัน
เชื้อเพลิง ฯ แล้ว     จึงดําเนินการนําใบเบิกน้ํามันเชื้อเพลิง ฯ ที่ผู้บังคับบัญชาลงนามแล้ว 
(ตัวจริง) พร้อมกับพิมพ์สําเนาใบสั่งจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิง ฯ ที่ พธ.ทร. (ผ่าน กชพ.พธ.ทร.) 
อนุมัติสั่งจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิง ฯ แล้ว จํานวน ๑ ฉบับ ไปขอรับน้ํามันเชื้อเพลิง ฯ ได้ที่สถานี
บริการน้ํามันของ ทร. 
 
๙. คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมที่มีความเหมาะสมเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ (๑) 
ตรวจสอบบัญชีพล และควบคุมเวลา (๒) ตรวจสอบเส้นทาง  (๓) ประจําตัวผู้อํานวยการ (๔) 
กล่าวขอบคุณ (๕) ของที่ระลึก (๖) บันทึกภาพ (๗) ปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดย รร.สบ.
สบ.ทร. ออกคําสั่งแต่งตั้ง และซักซ้อมการปฏิบัติผู้ทําหน้าที่ตามคําสั่ง   
 
๑๐. จัดหาของที่ระลึกที่เหมาะสม โดยประสานกองโรงงานช่างแสง สพ.ทร. จัดทําโล่เพื่อ
มอบให้แก่หน่วยงานดูกิจการ และชี้แจงให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบว่าควรเตรียมของให้
เจ้าหน้าที่และวิทยากรเพื่อเป็นการแสดงน้ําใจ และขอบคุณ  อาจเป็นของที่ระลึกที่แสดงถึง
ความเป็นทหารเรือ เช่นหมวก แก้วน้ํา หรือชุดกาแฟ 
 
๑๑. เมื่อกลับจากการดูกิจการประมาณ ๑ สัปดาห์ ทําบันทึกเสนอ สบ.ทร. (ผ่าน กผค.
สบ.ทร.) ขออนุมัติเบิกเงินค่าของที่ระลึก โดยแนบ (๑) อนุมัติโครงการศึกษา ฯ (๒) อนุมัติให้
ข้าราชการเข้ารับการอบรม และอนุมัติเพิ่มเติมผู้เข้ารับการอบรม หรือเปลี่ยนแปลงจํานวนผู้
เข้ารับการอบรม (ถ้ามี) (๓) อนุมัติให้คณะครูและนักเรียนไปดูงานนอกหน่วย (๔) ใบรับรอง
แทนใบเสร็จรับเงิน จํานวน ๑,๕๐๐ บาท 
 
 

 
 
 
 
 
 
(๙-๑๑) แผนก
ปกครอง 
  
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
-ระเบียบ รร.สบ.สบ.ทร. 
ว่าด้วยการการปกครอง
บังคับบัญชาผู้เข้ารับการ
อบรม พ.ศ.๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 
 
- ความรู้ เ กี่ยว กับงาน 
สารบรรณ และหลักการ
ใช้ภาษาไทย 



๕๘ 
 

ลําดับ กระบวนงานย่อย เวลา ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ องค์ความรู้ที่จําเป็น 
๑๔ ทําบันทึกขออนุมัติ

พิธีมอบประกาศ- 
นียบัตร และปิด
การฝึกอบรม 

 

๓ – ๖ 
ชั่วโมง 

ก่อนปิดการอบรมประมาณ ๒ สัปดาห์ ทําบันทึกเสนอ สบ.ทร.เพื่อขออนุมัติกําหนดพิธีมอบ
ประกาศนียบัตร และปิดการอบรมหลักสูตร ในวันสุดท้ายของหลักสูตร เริ่มเวลา ๑๐๐๐ ณ 
ห้องประชุม สบ.ทร.(๒) แต่งเครื่องแบบหมายเลข ๒  มีการมอบประกาศนียบัตร และเกียรติ
บัตร โดยเรียนเชิญ จก.สบ.ทร. หรือผู้ที่ จก.สบ.ทร. มอบหมายเป็นประธานในพิธี เรียนเชิญ 
รอง จก.สบ.ทร. หน.นขต.สบ.ทร. และผู้แทนหน่วยต้นสังกัดของผู้สําเร็จการอบรม ร่วมพิธี 
โดยแนบ (๑) โอวาทประธาน (๒) กําหนดการ (๓) ผังบริเวณพิธี  (๔) บันทึกเชิญผู้แทนหน่วย
ต้นสังกัดฯ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ร่วมพิธีเสนอให้ รอง จก.สบ.ทร. ลงนาม   
 

แผนกปกครอง  
 

- ระเบียบ สบ.ทร.ว่าด้วย
พิธี เปิด – ปิดหลักสูตร
การอบรม พ.ศ.๒๕๕๑ 
-คว าม รู้ เ กี่ ย ว กั บ ง าน 
สารบรรณ และหลักการ
ใช้ภาษาไทย 
 

๑๕. เตรียมประกาศนียบัตร 
และเกียรติบัตร 

๗ วัน ๑. จัดทําทะเบียนประกาศนียบัตรโดยเรียงชื่อตามตัวอักษร ก – ฮ และหมายเลขทะเบียนตาม
หลักสูตร คือ นายทหารสารบรรณชั้นนายนาวา  ( ๕๐๐๑) นายทหารสารบรรณชั้นนายเรือ  
(๔๐๐๑) อาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พ.จ.อ. (๓๐๐๑) อาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ. (๒๐๐๑) การ
ธุรการ (๑๐๐๑) 
 
๒. ตรวจสอบความถูกต้อง ยศ ชื่อ สกุล สังกัด ในทะเบียนประกาศนียบัตร ทําบันทึกเสนอ 
ยศ.ทร. เพื่อขอรับการสนับสนุนเขียนประกาศนียบัตร รอง จก.สบ.ทร.ลงนาม และนําใบ
ประกาศนียบัตรพร้อมทะเบียนประกาศนียบัตร ให้ กบศ.ยศ.ทร.ดําเนินการ ได้กลับมาแล้ว 
หน.ปกครอง ประทับตรารับรอง เสนอ ผอ.รร.สบ.สบ.ทร.และ จก.สบ.ทร.ลงนาม 

แผนกปกครอง  
 

-ระเบียบ ยศ.ทร. ว่าด้วย
การศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ 
- สารบรรณ ภาษาไทย 
 
ปัญหา หนังสือเสนอ ยศ.ทร.
บางครั้ ง  กบศ.ยศ.ทร .
ได้รับล่าช้า 
วิธีแก้ไข ประสานขอให้ 
จนท.จัดทําให้ก่อน 

๑๖ การซ้อมรับ
ประกาศนียบัตร 

๓ – ๔ 
ชั้วโมง 

 
 
 
 

๑. ก่อนวันปิดหลักสูตร ๑ วัน ผู้เข้ารับการอบรมมาดําเนินกิจกรรม ๕ ส.ทําความสะอาดใหญ่
ที่ รร.สบ.สบ.ทร.หลังจากทํากิจกรรม ๕ ส. เสร็จสิ้นแล้ว เรียกแถวนักเรียนที่ห้องเรียน ๑ 
พร้อมอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติในวันรับประกาศนียบัตร 
 
๒. จัดแถวนักเรียนตามรายชื่อในทะเบียนประกาศนียบัตร ก – ฮ โดยให้ผู้อบรมโดยแบ่งเป็น  
๕ – ๖ แถว แถวละ ๘ – ๙ นาย หรือตามความเหมาะสมของจํานวนผู้เข้ารับการอบรมแต่ละ

แผนกปกครอง  
 
 
 
 
 

-วิชาทหาร 
ปัญหา ท่าทางการรับยัง
ไม่ถูกต้อง 
วิธีแก้ไข- ซักซ้อมและ
แนะนํา ให้ การปฏิ บั ติ
ถูกต้อง 



๕๙ 
 

ลําดับ กระบวนงานย่อย เวลา ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ องค์ความรู้ที่จําเป็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐ 
นาที 

หลักสูตร เมื่อจัดแถวโดยเรียงชื่อตามตัวพยัญชนะ ก –ฮ เรียบร้อยแล้ว ชี้แจงขั้นตอนการรับ
ประกาศนียบัตร พร้อมซักซ้อมการรับประกาศนียบัตร 
 
๓. เมื่อเรียกชื่อผู้ประกาศ ผู้รับก้าวเท้าซ้ายออกมา ๑ ก้าว และชิดเท้าตรง จากนั้นซ้ายหัน
หรือขวาหัน ตามแถวที่ผู้รับยืน และเดินไปที่จุดที่กําหนดพร้อมกับชิดเท้า ๑ ครั้ง จากนั้น
ทําท่าตรงเคารพ ยื่นมือขวารับประกาศนียบัตร ส่งให้กับมือซ้าย และรอให้ประธานยื่นมือมา
สัมผัสมือ จากนั้นซ้ายหันก้าวเดินไปที่แถว   ผู้ที่รับรางวัลเกียรติบัตร ให้ปฏิบัติเหมือนขั้นตอน
การรับประกาศนียบัตร จะแตกต่างกันตรงที่เมื่อรับเกียรติบัตร ให้ขวาหันแล้วไปยืนแถวอยู่
หน้าของแถวแรก ทั้ง ๓ รางวัล ดําเนินการปฏิบัติขั้นตอนการซ้อม ๓ – ๔ ครั้ง จนให้การ
ปฏิบัติการรับประกาศนียบัตรเรียบร้อย 
 
๔. ทําบันทึกเสนอ พธ.ทร. ขอรับการสนับสนุนจัดเลี้ยงอาหารว่างและเครื่องดื่มปิดการอบรม 
รอง จก.สบ.ทร. ลงนามขอรับการสนับสนุนจัดเลี้ยงอาหารว่างและเครื่องดื่มจํานวนที่จัดเลี้ยง
เท่ากับจํานวนผู้เข้ารับการอบรม บวกเพิ่ม จํานวน ๓๐ ที่ (สําหรับผู้เข้าร่วมพิธีปิด) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนกบริการ 

 

๑๗ พิธีปิดการอบรม ๑.๓๐ 
ชม. 

๑. ผู้เข้าอบรมพร้อมที่ห้องประชุม สบ.ทร. หลังจากนั้น แผนกปกครอง เรียกแถวนักเรียนที่
ห้องประชุม สบ.ทร. พร้อมอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติในวันรับประกาศนียบัตร โดยแบ่งผู้เข้า
รับการอบรมเป็น ๕ – ๖ แถว แถวละ ๘ – ๙ นาย ตามจํานวนผู้อบรม ซึ่งจัดแถวตามรายชื่อ
ในทะเบียนประกาศนียบัตร และซ้อมขั้นตอนการรับประกาศนียบัตรอีก ๑ ครั้ง 
 
๒. เมื่อถึงเวลาประกอบพิธี ผอ.รร.สบ.สบ.ทร. และผู้เข้าร่วมพิธี ประจําจุดที่กําหนด และ
ดําเนินการตามกําหนดการพิธี 
 

แผนกปกครอง  
 

-ระเบียบ สบ.ทร. ว่าด้วย
พิธีเปิด–ปิดหลักสูตรการ
อบรม พ.ศ.๒๕๕๑  
-ทหารราบ  
 
ปัญหา ท่าทางการรับยัง
ไม่ถูกต้อง 
วิธีแก้ไข ซักซ้อมและ



๖๐ 
 

ลําดับ กระบวนงานย่อย เวลา ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ องค์ความรู้ที่จําเป็น 
๓. เมื่อมอบประกาศนียบัตร และเกียรติบัตรแล้ว ประธานพิธี ให้โอวาทกล่าวปิดการอบรมฯ 
ผู้เข้าร่วมพิธีแสดงความยินดีกับผู้สําเร็จการอบรมพร้อมกับถ่ายรูปหมู่ มอบหนังสือส่งตัวกลับ
ให้ผู้สําเร็จการอบรม เชิญผู้ เข้าร่วมพิธีและผู้สําเร็จการอบรมรับประทานอาหารว่าง 
(ผู้เข้าร่วมพิธี ในห้องประชุม สบ.ทร.๑ และผู้สําเร็จการอบรมในห้องประกอบพิธี) 
 

แนะ นํ า ให้ การปฏิ บั ติ
ถูกต้อง 

๑๘ เบิกค่าใช้จ่าย (พิธี
เปิด – ปิดหลักสูตร 
เครื่องดื่ม
ผู้บรรยาย) 

๓๐ 
นาที 

๑. เมื่อจบการอบรมร่างบันทึกขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการอบรม คํานวณค่าใช้จ่ายโดยทําเป็น
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (๑) ค่าดอกไม้ธูปเทียน  ๑,๐๐๐  บาท (๒) ค่าเครื่องดื่ม
ผู้เข้าร่วมพิธีเปิด–ปิด คนละ ๓๐ บาท (๓) ค่าเครื่องดื่มผู้บรรยาย วันละ  ๕๐  บาท 
 
๒. แนบ (๑) สําเนาขออนุมัติกําหนดพิธีเปิดการอบรม (๒) สําเนาขออนุมัติให้ราชการข้ารับ
การอบรม (๓) สําเนาขออนุมัติกําหนดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรม (๔) สําเนา
ขออนุมัติโครงศึกษา อบรม ประชุมและสัมมนาของหน่วยต่าง ๆ ใน ทร.ประจําปี (๕) สําเนา
ตารางสอน (เฉพาะเบิกค่าเครื่องดื่มผู้บรรยาย) (๖) รายชื่อผู้ร่วมพิธีเปิดการอบรม (๗) รายชื่อ
ผู้ร่วมพิธีปิดการอบรม 
 

แผนกบริการ  -มาตรการประหยัด งป.
ของ ทร. 
-การร่างหนังสือราชการ 
-ระเบียบงานสารบรรณ 

๑๙ เบิกผลักใช้ค่าจัด
เลี้ยง ค่าสอน และ
ใช้ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางเข้ารับการ
อบรม งวดที่ ๒ 

๑  
ชั่วโมง 
 

ดําเนินการหลังปิดการอบรม ๑ วัน ขั้นตอนและเอกสารแนบเช่นเดียวกับการเบิกผลักใช้ 
งวดที่ ๑ 

บก.รร.สบ. 
 

-มาตรการประหยัด งป.
ของ ทร. 
 

 



๖๑ 
 

กระบวนงานรอง : กระบวนการวัด และประเมินผล 
 

ลําดับ กระบวนงานย่อย เวลา ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ องค์ความรู้ที่จําเป็น 
๑ วัดผลการอบรม ๒ 

สัปดาห์ 
๑. ประสานขอข้อสอบจากครูช่วยสอนแต่ละวิชาเมื่อถึงกําหนดวันส่งข้อสอบ (กําหนดส่ง
ข้อสอบในการบรรยายก่อนการบรรยายครั้งสุดท้าย) การส่งข้อสอบกําหนดให้ส่งเป็นไฟล์
ข้อสอบพร้อมเอกสารข้อสอบต้นฉบับ เมื่อได้ข้อสอบแล้วจะนํามาเรียบเรียงใหม่ให้มีความ
สวยงาม ถูกต้อง และสมบูรณ์ ตามรูปแบบข้อสอบ และมอบให้ หน.ศึกษาตรวจสอบความ
เรียบร้อยถูกต้อง 
 
๒. ผอ.รร.สบ.สบ.ทร.ให้ความเห็นชอบจึงผลิตได้ พร้อมกับเตรียมกระดาษคําตอบ การจัดทํา
ข้อสอบอาจเกิดปัญหาได้ในบางขั้นตอน เช่น ขั้นการพิมพ์ข้อสอบหากจัดวางรูปแบบข้อสอบ
ไม่ดี ไม่เป็นระเบียบ ขนาดตัวพิมพ์เล็กเกินไป ข้อความเบียดกันจนแน่น หรือไม่ลําดับเนื้อหา
ก่อนหลัง ก็อาจส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการรับรู้ของผู้รับการทดสอบได้ หรือขั้นตอนการ
ตรวจข้อสอบหากผู้ตรวจไม่รอบคอบในการตรวจ ตรวจไม่ละเอียด หรือไม่ตั้งประเด็นข้อ
สงสัยต่อข้อสอบบางข้อที่มีลักษณะ กํากวมคลุมเครือ คําถามถามแล้วผู้สอบไม่เข้าใจ หรือไม่
มีตัวเลือกตอบที่ถูก ปัญหาดังกล่าวก็อาจส่งผลเสียต่อการสอบได้ จึงจําเป็นสําหรับผู้จัดทําซึ่ง
นอกจากทักษะในการพิมพ์หนังสือราชการแล้ว ควรศึกษาลักษณะและรูปแบบข้อสอบให้
เข้าใจ 
 
๓. จัดทําใบเฉลยข้อสอบ โดยเจาะตาไก่ทับบนข้อ ๑ และข้อสุดท้ายของกระดาษคําตอบเพื่อ
ความสะดวกในการตรวจและป้องกันการคลาดเคลื่อน 
 
๔. สอบวัดผลผู้เข้ารับการอบรม เนื่องจาก ทร.ได้กําหนดให้มีการทําประกันคุณภาพการ
ฝึกอบรมของสถานศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้การฝึกอบรมมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ 
ทร.กําหนด กระบวนการสอบจึงต้องมีความโปร่งใส ผู้ควบคุมการสอบต้องเข้มงวดจริงจัง 

แผนกศึกษา  
 

-ความรู้ในการออกข้อสอบ 
-การใช้ภาษาไทย  
-โปรแกรมประมวลผลคํา 
-การพิมพ์หนังสือราชการ  
-โปรแกรมประมวลผล 
Excel สําเร็จรูปของ ยศ.ทร.  
-ระเบียบ ทร.ว่าด้วย
การศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ 
หมวด ๒ การดําเนินการ
ศึกษา 
-ระเบียบ ยศ.ทร.ว่าด้วย
การดําเนินการศึกษาของ
ถานศึกษาซึ่งมิได้จัดการ 
ศึกษาเป็นภาค พ.ศ.๒๕๔๘ 
แ ล ะ ที่ แ ก้ ไ ข เ พิ่ ม เ ติ ม 
(ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑)  
-ก า ร ใ ช้ ภ า ษ า ไ ท ย 
โปรแกรมประมวลผลคํา 
การพิมพ์หนังสือราชการ   



๖๒ 
 

ลําดับ กระบวนงานย่อย เวลา ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ องค์ความรู้ที่จําเป็น 
หากมีการทุจริต  สถานศึกษาจะไม่สามารถตอบโจทย์ในเรื่องการทําประกันคุณภาพการ
ฝึกอบรมของ ทร.ได้ และไม่มีมาตรฐาน 
 
๕. การจัดห้องสอบ ให้จัดแบ่งผู้สอบออกเป็น ๒ ห้อง นั่งแถวเว้นแถว จัดนายทหารสัญญาบัตร 
จํานวนไม่น้อยกว่า ๒ นาย เป็นผู้ควบคุมการสอบ และให้คําแนะนํารวมถึงการปฏิบัติตัวใน
การสอบ 
 
๖. เมื่อการสอบเสร็จสิ้นแล้วจะรวบรวมข้อสอบและใบตอบมาตรวจนับคะแนน  ก่อนตรวจให้
ดูก่อนว่าในใบคําตอบของผู้สอบมีการเลือกคําตอบมากกว่า ๑ ข้อหรือไม่ หากมีให้ใช้น้ํายาลบ
คําผิดป้ายออกก่อน ขั้นตอนนี้ต้องเพิ่มความละเอียดให้มาก เนื่องจากจะทําให้เกิดความ
ผิดพลาดในการตรวจ (นับคะแนนข้อที่ผู้สอบกาทิ้ง) 
 

๒ ประมวลผล ๓ วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. การรวมคะแนนและตัดเกรดเป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบเป็นพิเศษ และยัง
ต้องมีความรู้ความเข้าใจโปรแกรม Excel ที่ใช้เป็นอย่างดี หากขาดความรู้ความเข้าใจแล้ว 
การคิดคะแนนตัดเกรดก็อาจผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับผู้เข้ารับการ
อบรมโดยตรง ศึกษาการใช้โปรแกรม Excel ในการตัดเกรดให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ และเพิ่ม
ความรอบคอบในการกรอกคะแนน 
 
๒. เมื่อตรวจนับคะแนนสอบของผู้เข้ารับการอบรมครบทุกวิชาแล้ว (บางวิชาที่ ครูช่วยสอน
เป็นผู้สอบโดยตรง เช่น วิชาพลศึกษา วิชาทหาร วิชาการเขียนหนังสือราชการ และวิชาการ
พิมพ์หนังสือราชการ) ให้ประสานขอคะแนนสอบ หรือคะแนนเก็บจากครูช่วยสอนในวิชา  
นั้น ๆ แล้วนําคะแนนสอบทั้งหมดกรอกลงในโปรแกรมประมวนผลเพื่อหาระดับคะแนน     
ซึ่งเป็นโปรแกรม Excel สําเร็จรูปของ ยศ.ทร. จากนั้นเสนอรายงานผลการอบรม (แบบ ยศ.๖) 

แผนกศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ระเบียบ ยศ.ทร. ว่าด้วย
การศึกษา พศ.๒๕๓๐  
-ระเบียบ ยศ.ทร.ว่าด้วย
การดําเนินการศึกษาของ
สถานศึกษาซึ่งมิได้จัด
การศึกษาเป็นภาค พ.ศ.
๒๕๔๘ และฉบับ ที่  ๒ 
พ.ศ.๒๕๕๑ 
 
 
 



๖๓ 
 

ลําดับ กระบวนงานย่อย เวลา ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ องค์ความรู้ที่จําเป็น 
 
 
 
 
 

๓ วัน 

เพื่อให้ จก.สบ.ทร.ลงนามตัดสินชี้ขาด  การดําเนินการทั้งหมดต้องให้เสร็จเรียบร้อยก่อนปิด
หลักสูตร ๒ วัน (ระหว่างการรวมคะแนนจะเป็นวันที่มีการบรรยายพิเศษ ไม่มีการเรียนการ
สอน หรือการสอบ เจ้าหน้าที่ประมวลผลการสอบสามารถดําเนินการได้โดยไม่ถูกกดดันเรื่อง
เวลา 
 
๓. การให้คะแนนความประพฤติ คะแนนความเหมาะสม และเวลาเรียน เมื่อเปิดการอบรม  
มาเป็นระยะเวลาหนึ่ง แผนกปกครองดําเนินการเก็บคะแนนความประพฤติ คะแนนความ
เหมาะสม และเวลาเรียน ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้    
 
๔. คะแนนความประพฤติ มีการให้คะแนนเป็น ๖ ส่วน ได้แก่ ระเบียบวินัย  ความตั้งใจเรียน  
การลา ความประพฤติและมารยาท  การเข้าห้องเรียน และ ความเสียสละในรุ่น  แต่ละส่วน
มีระดับคะแนนตั้งแต่ ๑๐ – ๒๐ คะแนน รวม ๑๐๐ คะแนน  ซึ่งแผนกปกครอง จะเป็นผู้
ประเมินและให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนด 
 
๕. คะแนนความเหมาะสม แบ่งเป็น ๖ ส่วน ได้แก่ ลักษณะทางทหาร  การตรงต่อเวลา 
ความเสียสละความร่วมมือ  ความขยันหมั่นเพียร   การแต่งกายแบบธรรมเนียมทหาร และ
กิริยามารยาท แต่ละส่วนมีระดับคะแนนตั้งแต่ ๑๐ – ๒๐ คะแนน รวม ๑๐๐ คะแนน  ซึ่ง
แผนกปกครอง จะเป็นผู้ประเมินและให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนด 
 
๖. เวลาเรียนตลอดหลักสูตร ผู้อบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ํากว่า ๗๕  ในเรือนร้อย การลากิจ และ
การลาป่วย ได้ไม่กิน ๑๐ วัน ซึ่งการลาหยุด ๑ ครั้ง คิดเป็น ๒.๕ ในเรือนร้อย โดยตรวจสอบจาก
การลาหยุดของผู้อบรมแต่ละคน ซึ่งแผนกปกครอง  ดําเนินการตรวจสอบ และบันทึกการลา 
 
๗. บันทึกคะแนน หลังจากการจัดทําคะแนนต่าง ๆ และตรวจสอบเวลาเรียน เรียบร้อยแล้ว จึง

 
 
 
 
 
แผนกปกครอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนกปกครอง 

 
 
 
 
 
-ระเบียบ ทร. ว่าด้วยการ
เลื่ อนฐานะนายทหาร
ประทวน พศ.๒๕๕๗  
-ระเบียบ ยศ.ทร. ว่าด้วย
การศึกษา พศ.๒๕๓๐  
-ระเบียบ รร.สบ.สบ.ทร. 
ว่าด้วยการการปกครอง
บังคับบัญชาผู้เข้ารับการ
อบรม พ.ศ.๒๕๕๗  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๔ 
 

ลําดับ กระบวนงานย่อย เวลา ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ องค์ความรู้ที่จําเป็น 
กรอกคะแนนความประพฤติ ความเหมาะสม และเวลาเรียน ลงในแบบที่กําหนด และเสนอแผนก
ศึกษาดําเนินการ รวมคะแนนในแบบเสนอผลการศึกษาอบรม (แบบ ยศ.๖) ต่อไป 
 
๘. การจัดทํารายงานประจําตัวนักเรียน หลังจากจัดทําคะแนนความประพฤติ คะแนนความ
เหมาะสม และเวลาเรียน แล้ว นําผลคะแนนและเวลาเรียนมาพิจารณา และกรอกข้อมูลในแบบ
รายงานประจําตัวนักเรียน (๒ ชุด) พร้อมกับประทับ ลับ เสนอ ผอ.รร.สบ.สบ.ทร. ลงนาม แล้ว
จึงเสนอแผนกศึกษา โดยเสนอไปพร้อมผลการอบรมที่เสนอหน่วยต้นสังกัดของผู้สําเร็จการ
อบรม  
  

  

 

 

 

-ระเบียบ ยศ.ทร. ว่าด้วย
การศึกษา พศ.๒๕๓๐  
 

๓ เสนอผลการอบรม
ให้ จก.สบ.ทร.
ตัดสินผล 

๑ วัน 
 

๑. เนื่องจากการตัดสินผลการอบรมกับพิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการอบรม          
กระชั้นชิดมาก มีเวลาห่างกันเพียงวันเดียว ประกอบกับการคิดคะแนนตัดเกรดผลการอบรม
เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ ความเข้าใจ ในโปรแกรมประมวลผล หากผู้ปฏิบัติไม่มีความคล่องตัว 
หรือขาดความรู้ ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมแล้ว จะทําให้การเสนอผลการอบรมล่าช้า 
เสนอผลไม่ทันก่อนพิธีปิดการอบรม จึงต้องศึกษาการใช้โปรแกรม Excel ในการตัดเกรดให้
เข้าใจอย่างถ่องแท้ และพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานที่ต้องแข่งกับเวลาให้มากขึ้น เพื่อไม่ให้
เกิดความเร่งรีบในการรวมคะแนน ปัจจุบัน ผอ.รร.สบ.สบ.ทร.กําหนดให้สอบรายวิชาในชั่วโมง
สุดท้ายของการเรียนวิชานั้น ๆ ตรวจ และรวมคะแนนแต่ละวิชาไว้ 
 
๒. เมื่อรวมคะแนนสอบและตัดเกรดผลการอบรมครบทุกวิชาแล้ว ตรวจสอบความถูกต้องผู้
จะสําเร็จการอบรมต้องได้เกรดเฉลี่ยรวมไม่ต่ํากว่า ๑.๕๐ แล้วให้ทําบันทึกรายงานผลการ
อบรม พร้อมแนบผลการอบรมตามแบบ ยศ.๖ โดยจัดทําเป็นเอกสารลับแล้วเสนอ สบ.ทร.
เพื่อให้ จก.สบ.ทร.พิจารณาลงนามตัดสินในแบบ ยศ.๖ 
 

แผนกศึกษา  
 

-โปรแกรมประมวลผล 
Excel สําเร็จรูปของ ยศ.ทร.  
-ระเบียบ ทร.ว่าด้วยการ 
ศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ หมวด 
๒ การดําเนินการศึกษา 
-ระเบียบ ยศ.ทร.ว่าด้วย
การดําเนินการศึกษาของ
สถานศึกษาซึ่งมิได้จัด
การศึกษาเป็นภาค พ.ศ.
๒๕๔๘ และฉบับ ที่  ๒ 
พ.ศ.๒๕๕๑ 



๖๕ 
 

ลําดับ กระบวนงานย่อย เวลา ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ องค์ความรู้ที่จําเป็น 
๔ ประเมินความพึง

พอใจ 
๓ วัน ๑. ผู้ประเมินอาจไม่ให้ความสําคัญต่อการประเมินหากไม่ได้รับคําชี้แจงหรือรับทราบข้อมูลที่

เพียงพอ ส่งผลให้การประเมินล้มเหลว หรือข้อมูลที่ได้จากผู้ประเมินไม่ตรงตามจริง           
จึงจําเป็นต้องชี้แจงทําความเข้าใจให้ผู้ประเมินทราบถึงวัตถุประสงค์ของการประเมิน และ
เล็งเห็นถึงความสําคัญของข้อมูลที่จะได้จากผู้ประเมิน 
 
๒. ครูช่วยสอน/วิทยากร เพื่อให้ได้ผลการประเมินที่เป็นจริง หลังจากเรียนจบวิชาหนึ่ง ๆ  
แจกจ่ายแบบประเมินครูช่วยสอน/วิทยากร ให้ผู้เข้ารับการอบรมประเมินก่อนที่จะลืมการสอน
ของครูแต่ละคน และหาค่าผลประเมินรายบุคคลรอไว้ 
 
๓. หลักสูตร เตรียมแบบประเมินหลักสูตรให้ผู้เข้ารับการอบรมประเมินก่อนเสร็จสิ้นการอบรม
ประมาณ ๑ สัปดาห์ (จากคู่มือประกันคุณภาพการฝึกอบรมของ ทร. พ.ศ.๒๕๕๗) แนะนําวิธี
ประเมินในประเด็นปัญหาต่าง ๆ   เสร็จแล้วนํามาคํานวณหาค่าเฉลี่ยตามหลักเกณฑ์และคู่มือการ
ประกันคุณภาพการฝึกอบรมของ ทร. (ใช้โปรแกรม Excel ในการคํานวณ) ทําบันทึกรายงาน
เสนอผลการประเมินให้ สบ.ทร.ทราบ เก็บรวบรวมผลการประเมินเป็นข้อมูลไว้ใช้รายงาน
การประเมินตนเองในการทําประกันคุณภาพการฝึกอบรมตามวงรอบต่อไป 

แผนกศึกษา  -หลั ก เกณฑ์และ คู่ มื อ
ประกันคุณภาพการฝึก 
อบรมของ  ทร .  พ .ศ .
๒๕๕๗ 
-การใช้ภาษาไทย 
-โปรแกรมประมวลผลคํา  
-การพิมพ์หนังสือราชการ   
 

๕ ประเมินคุณภาพ
ข้อสอบ 

๓ 
ชั่วโมง 
ต่อ ๑
วิชา 

ผู้สอบ
๕๐ คน 

๑. ประเมินคุณภาพข้อสอบ โดยใช้โปรแกรมชื่อ itemAnalysis KR20_ sarabun) โดยกรอก
ข้อมูลตามที่โปรแกรมกําหนด ประกอบด้วยจํานวน แบบทดสอบ/จํานวนผู้เข้าสอบ ลักษณะ
ตัวเลือกในแต่ละคําถาม คําตอบที่ถูกต้องในแต่ละคําถาม และกรอกคําตอบ ของผู้เข้าสอบแต่
ละข้อจนครบทุกคน 
 
๒. ตรวจทานข้อมูลที่กรอกให้ถูกต้อง (หากบันทึกไม่ถูกต้อง ผลการวิเคราะห์จะคลาดเคลื่อน) 
กดปุ่มวิเคราะห์ข้อมูล จัดพิมพ์ผลการวิเคราะห์ จัดส่งผลการวิเคราะห์ และการแปลผลให้
อาจารย์ประจําวิชาพิจารณาปรับปรุงข้อที่ควรปรับปรุง 

บก.รร.สบ.ทร. 
 

 

-โปรแกรม Excel 
 



๖๖ 
 

ลําดับ กระบวนงานย่อย เวลา ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ องค์ความรู้ที่จําเป็น 
๓. การใช้งานโปรแกรม ตั้งค่า ห้ามเคลื่อนย้ายตําแหน่งต่าง ๆ ในการกรอกข้อมูลต้องระวัง
มาก การตรวจทานข้อมูล โดยดูคะแนนของแต่ละคนที่ทําข้อสอบว่าโปรแกรมตรวจให้
คะแนน (พัฒนาเพิ่มเติมในโปรแกรมแล้ว) ตรงกับที่ตรวจด้วยการนับหรือไม่ ถ้าไม่ตรงให้ไป
ตรวจทานข้อมูลของชุดใบตอบนั้นๆ เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จ โปรแกรมจะบันทึกชื่อ
โปรแกรมเดิม ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อเป็นวิชาได้ ดังนั้น เมื่อวิเคราะห์เสร็จจึงบันทึกและปิด
โปรแกรมก่อน แล้วเปิดใหม่และทําการบันทึกเป็นชื่อวิชาที่วิเคราะห์จัดเก็บข้อสอบไว้ในคลัง
ข้อสอบ 
 

 



๖๗ 

 

กระบวนงานรอง : กระบวนการแจ้งและรายงานผล 
 

ลําดับ กระบวนงานย่อย เวลา ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ องค์ความรู้ที่จําเป็น 
๑ แจ้งผลการอบรม ๕๐ 

นาที 
 

๑. แจ้ง ยศ.ทร.ทราบ ทําบันทึกแจ้งผลการอบรมพร้อมแนบใบกรอกคะแนน (แบบ ยศ.๖) ที่ 
จก.สบ.ทร.ลงนามตัดสินผลการอบรมแล้ว ให้ ยศ.ทร.ทราบ โดยจัดทําเป็นเอกสาร “ลับ” 
เสนอให้ จก.สบ.ทร.ลงนาม 
 
๒. แจ้ง กพ.ทร.เพื่อหมายประวัติรับราชการ 
ทําบันทึกแจ้งผลการอบรมพร้อมแนบผลการอบรม (ยศ.๖) เสนอให้ กพ.ทร.ทราบ เพื่อหมาย
ประวัติ โดยจัดทําเป็นเอกสาร “ลับ” เสนอให้ รอง จก.สบ.ทร.(๑) ลงนาม 
 
๓. แจ้งหน่วยต้นสังกัดของผู้สําเร็จการอบรม 
ทําบันทึกแจ้งผลการอบรมพร้อมแนบผลการอบรม (แบบ ยศ.๗) และรายงานประจําตัว
นักเรียน (รายงานประจําตัวนักเรียนได้มาจากแผนปกครองฯ) ไปยังหน่วยต้นสังกัดของ
ผู้สําเร็จการอบรม โดยจัดทําเป็นเอกสาร “ลับ” เสนอให้ รอง จก.สบ.ทร.(๑) ลงนาม 
 

แผนกศึกษา  -ระเบียบ ทร.ว่าด้วยการ 
ศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ หมวด 
๒ การดําเนินการศึกษา 
-ระเบียบ ยศ.ทร.ว่าด้วย
การดําเนินการศึกษาของ
สถานศึกษาซึ่งมิได้จัด
การศึกษาเป็นภาค พ.ศ.
๒๕๔๘ และ ฉบับที่ ๒ 
พ.ศ.๒๕๕๑  
-การใช้ภาษาไทย  
-โปรแกรมประมวลผลคํา 
-การพิมพ์หนังสือ   
 

๒ สําเนาทะเบียน
ประกาศนียบัตร 

๑ – ๒ 
วัน 
 

เมื่อการอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ๑ สัปดาห์ ตรวจสอบความถูกต้องรายชื่อประกาศนียบัตรของผู้
อบรม ๒. ทําบันทึกเสนอ ยศ.ทร.ขอส่งสําเนาทะเบียนประกาศนียบัตร พร้อมกับแนบรายชื่อ
ประกาศนียบัตรผู้อบรม โดย รอง จก.สบ.ทร.ที่กํากับดูแล รร.สบ.สบ.ทร.เป็นผู้ลงนาม 

แผนกปกครอง -ระเบียบ ยศ.ทร. ว่าด้วย
การดําเนินการศึกษาของ
สถานศึกษาซึ่งมิได้จัด
การศึกษาเป็นภาค พ.ศ.
๒๕๕๘ 
 

๓ ให้หน่วยต้นสังกัด
ประเมินผู้สําเร็จการ

๑ - ๑ 
เดือน 

๑. หลังจากผู้สําเร็จการอบรมแต่ละหลักสูตร กลับไปปฏิบัติงานยังหน่วยต้นสังกัดห้วงระยะ 
เวลาหนึ่งแล้ว  (ประมาณ ๑ – ๓ เดือน ตามหลักเกณฑ์และคู่มือประกันคุณภาพการฝึกอบรม 

แผนกศึกษา  -หลั ก เกณฑ์และ คู่ มื อ
ประกันคุณภาพการฝึก 



๖๘ 

 

ลําดับ กระบวนงานย่อย เวลา ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ องค์ความรู้ที่จําเป็น 
อบรม และผู้สําเร็จ
การอบรมประเมิน
ตนเอง 

 

พ.ศ.๒๕๕๗) จัดทํารายชื่อผู้สําเร็จการฝึกอบรมทั้งหมด ตามแบบฟอร์มที่กําหนดขึ้น ข้อมูล
ประกอบด้วย ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง และสังกัด เพื่อความสะดวกในการติดตามผลตอบกลับ 
 
๒. ใช้แบบประเมินผลการติดตามผลหลังการฝึกอบรม รายการประเมินเป็นไปตามที่กําหนด
ในคู่มือการดําเนินงานประกันคุณภาพการฝึกอบรมของ ทร.  
     ๒.๑ แบบประเมินสําหรับผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไปประเมินผู้สําเร็จการฝึก 
          อบรม  
    ๒.๒ แบบประเมินสําหรับผู้สําเร็จการอบรมประเมินตนเอง  
 
๓.จัดทําหนังสือเสนอถึงหน่วยต้นสังกัดของผู้สําเร็จการอบรม เพื่อให้ทําการตอบแบบ
ประเมิน และส่งกลับคืนภายในเวลาที่กําหนด (ประมาณ ๓ – ๔ สัปดาห์)  
    ๓.๑ ใช้หนังสือภายใน กระดาษบันทึกข้อความ สําหรับการติดต่อกับหน่วยต้นสังกัดของ    
          ผู้สําเร็จการอบรมที่เป็นหน่วยนอก ทร. 
    ๓.๒ ใช้บันทึก ติดต่อกับหน่วยต้นสังกัดของผู้สําเร็จการอบรมใน ทร. 
 
๔. เมื่อครบกําหนดเวลาตอบกลับ ให้รวบรวมแบบประเมิน นํามาคิดคํานวณหาค่าเฉลี่ยผล
ประเมินความพึงพอใจ ตามรายประเด็นของ มาตรฐานคุณภาพที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้สําเร็จ
การฝึกอบรม ตัวบ่งชี้ ๑.๒ ค่าเฉลี่ยประเมินความพึงพอใจของหน่วยต้นสังกัดที่มีต่อผู้สําเร็จ
การฝึกอบรม และมาตรฐานคุณภาพที่ ๒ ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร/โครงการ
ฝึกอบรม ตัวบ่งชี้ ๒.๕ การติดตามผลและประเมินผลความคุ้มค่าของการฝึกอบรม เพื่อ
แสดงผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในลักษณะคะแนนมาตรวัด ๕ ระดับคะแนน และสรุปรายงาน
ผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
 
 

 อบรมของ ทร. พ.ศ.๒๕๕๗ 
-คู่มือการประกันคุณภาพ
การฝึกอบรม คณะทํางาน
องค์ความรู้ “การประกัน
คุณภาพการฝึกอบรม” 
รร.สบ.สบ.ทร.    
-โปรแกรมประมวล Word  
และ Excel 



๖๙ 

 

ลําดับ กระบวนงานย่อย เวลา ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ องค์ความรู้ที่จําเป็น 
๕. ในกรณีที่แบบประเมินที่ส่งไปยังหน่วยต้นสังกัดของผู้สําเร็จการอบรม ได้รับตอบกลับไม่
ครบถ้วน  ให้ติดตาม ประสานไปยังหน่วยต้นสังกัด หรือตัวผู้สําเร็จการอบรม ให้ทําการ
ประเมินและส่งกลับโดยเร็ว อาจเป็นทางโทรสารหรืออีเมล์ ภายในเวลา ๑ สัปดาห์ ก่อนการ
วิเคราะห์หาค่า หากแบบประเมินที่ส่งไปไม่ได้รับการตอบกลับใด ๆ วิธีสุดท้ายที่ใช้ ได้แก่ ใน
การคิดคํานวณหาค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจ ให้ใช้เกณฑ์จํานวนแบบประเมินที่ได้รับ
ตอบกลับ ประมาณร้อยละ ๘๐ ของแบบประเมินทั้งหมด เป็นฐานข้อมูลในการคิดคํานวณ  
 

๓ สรุปผลการจัด
อบรม และผล
ประเมินให้ สบ.ทร.  

๑ 
เดือน
หรือ 
ตาม

กําหนด 
เวลา 

๑. ใช้หลักเกณฑ์และคู่มือประกันคุณภาพการฝึกอบรมของ ทร. พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นแนวทางใน
จัดการฝึกอบรม ซึ่งหลักเกณฑ์ฯ ได้กําหนดมาตรฐานที่ครอบคลุมปัจจัยนําเข้า (Input) 
กระบวนการ (Process) และผลลัพธ์ (Outcome) โดยแต่ละหลักสูตรจะต้องมีการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพ ๕ มาตรฐาน รวม ๑๔ ตัวบ่งชี้ 
 
๒. เก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตรบันทึก ควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพ 
ประเมินคุณภาพ ดูแล และบริหารหลักสูตร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จัดฝึกอบรมให้
เป็นไปตามคู่มือ พร้อมทั้งจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลหรือเอกสารที่ระบุ/อ้างอิง ว่าได้ดําเนินการ
ตามข้อกําหนดของมาตรฐานและตัวบ่งชี้ เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาหรือ
ตรวจสอบต่อไป 
 
๓. เขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) แต่ละหลักสูตร เสนอสรุปผล และรายงานผลการ
ประเมินหลักสูตรที่ดําเนินการเสร็จแล้วให้หน่วยต้นสังกัดหลังสิ้นสุดการฝึกอบรมโดยใช้
รูปแบบตามที่กําหนด และสรุปผลการดําเนินงานในภาพรวมของทุกหลักสูตรเสนอถึง ทร.
ภายในเวลาห้วงเดือน มี.ค. และ ส.ค. 
 

แผนกศึกษา  
 

-หลั ก เกณฑ์และ คู่ มื อ
ประกันคุณภาพการฝึก 
อบรมของ ทร. พ.ศ.๒๕๕๗ 
-คู่มือการประกันคุณภาพ
การฝึกอบรม คณะทํางาน
องค์ความรู้ “การประกัน
คุณภาพการฝึกอบรม” 
รร.สบ.สบ.ทร.    
 
 



๗๐ 

 

ลําดับ กระบวนงานย่อย เวลา ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ องค์ความรู้ที่จําเป็น 
๔ จัดทํารายงาน

ประกันคุณภาพการ
ฝึกอบรม 
 

๑ 
เดือน 

๑. ใช้หลักเกณฑ์และคู่มือประกันคุณภาพการฝึกอบรมของ ทร. พ.ศ.๒๕๕๗  เป็นแนวทางใน
การจัดฝึกอบรม ซึ่งได้กําหนดมาตรฐานในการประกันคุณภาพการฝึกอบรมที่ครอบคลุม
ปัจจัยนําเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลลัพธ์ (Outcome)  โดยแต่ละหลักสูตร
จะต้องมีการประเมินผลการดําเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย มาตรฐานคุณภาพ ๕ มาตรฐาน 
รวม ๑๔ ตัวบ่งชี้ 

 
๒. ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีหน้าที่บันทึก ควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพ ประเมินคุณภาพ 
ดูแล และบริหารหลักสูตร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จัดฝึกอบรมให้เป็นไปตามคู่มือ และ
จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลหรือเอกสารที่ระบุ/อ้างอิง ว่าได้ดําเนินการตามข้อกําหนดของ
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาหรือตรวจสอบต่อไป 

 
๓. คํานวณค่าคะแนนผลการประเมิน คือ การคํานวณคะแนนเฉลี่ยรายมาตรฐาน (ผลรวม
ของคะแนนผลการประเมินในแต่ละตัวบ่งชี้ หารด้วย จํานวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดของราย
มาตรฐาน) และภาพรวมในทุกมาตรฐาน (ผลรวมของคะแนนตัวบ่งชี้ในทุกมาตรฐานหารด้วย
จํานวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดของทุกมาตรฐาน)    

 
๔. เงื่อนไขการผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม ซึ่งพิจารณาจากค่าเฉลี่ยผลการ
ประเมินในภาพรวม โดยนําคะแนนผลการประเมินไปเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมายค่า
ระดับคะแนน ตามตาราง โดยที่หลักสูตร/โครงการฝึกอบรมใดจะนับว่าผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการฝึกอบรมนั้นจะต้องมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยรวมของทุกมาตรฐาน
คุณภาพที่กําหนด ไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ คะแนน 

 
๕. เขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) แต่ละหลักสูตร รวมทั้งเสนอสรุปผลและรายงาน
ผลการประเมินหลักสูตรที่ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้หน่วยต้นสังกัดหลังสิ้นสุดการ

แผนกศึกษา  -หลั ก เกณฑ์และ คู่ มื อ
ประกันคุณภาพการฝึก 
อบรมของ ทร. พ.ศ.๒๕๕๗ 
-คู่มือการประกันคุณภาพ
การฝึกอบรม คณะทํางาน
องค์ความรู้ “การประกัน
คุณภาพการฝึกอบรม” 
รร.สบ.สบ.ทร.    
-โปรแกรมประมวล Word  
และ Excel 



๗๑ 

 

ลําดับ กระบวนงานย่อย เวลา ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ องค์ความรู้ที่จําเป็น 
ฝึกอบรมโดยใช้รูปแบบตามที่กําหนดและให้สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวมของทุก
หลักสูตรเสนอถึง ทร. ภายในเวลาห้วงเดือนมีนาคม และ สิงหาคม. 
 
๖. ตัวบ่งชี้ ๓.๑ (การวิเคราะห์ความสอดคล้องเนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรม กับนโยบาย/แผนกล
ยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทัพเรือ) ตัวบ่งชี้ ๓.๒ (การหาความจําเป็นและความ
ต้องการในการฝึกอบรม)  และตัวบ่งชี้ ๔.๑ (กระบวนการในการคัดเลือกผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม) ไม่มีความจําเป็นต่อการพิจารณาค่าคะแนนผลการประเมินของ รร.สบ.สบ.ทร.
เนื่องจากหลักสูตร กําหนดและเปิดหลักสูตรขึ้นโดยพิจารณาถึงมาตรฐานคุณภาพที่กําหนด
ตามระเบียบปฏิบัติและกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องอยู่ก่อนแล้ว  เป็นหลักสูตรตามแนวทางการ
รับราชการเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นกําลังพลของ ทร. ได้รับสิทธิทางด้านกําลังพล มี
ความก้าวหน้าในสายงาน สาขาอาชีพ และการเลื่อนระดับตําแหน่งงาน ตามระเบียบ ทร.ว่า
ด้วยการเลื่อนฐานะนายทหารประทวน พ.ศ.๒๕๕๗  จึงรายงานผลประเมินตัวบ่งชี้ทั้ง ๓ เป็น 
N/A (Not Applicable) หมายถึง ไม่สามารถประยุกต์ใช้ได้  
 

๕ รายงานผลการ
ดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี 

๒ 
สัปดาห์ 

 

๑. ศึกษาแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ สบ.ทร. ซึ่งได้ปรับแก้เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ค่า
เป้าหมาย และหน่วยรับผิดชอบ หลังจากมีการทบทวนและจัดทําแผนยุทธศาสตร์ สบ.ทร. 
พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒   ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ทร. พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๗ เพื่อให้เกิด
ความชัดเจนในการวัดผลเพื่อพัฒนาองค์การ 
 
๒. เมื่อ ทร. อนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ สบ.ทร. แล้ว กผค.สบ.ทร. ให้ นขต.
สบ.ทร.และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการดําเนินการตามแบบรายงานที่กําหนด 
ตามกําหนดเวลาเป็นรายไตรมาส  เช่น แผนปฏิบัติราชการประจําปี งป.๕๙ รายงานผล ไตร
มาสที่ ๑ (ภายใน ๒๘ ธ.ค.๕๙) ไตรมาสที่ ๒ (ภายใน ๒๘ มี.ค.๕๙) ไตรมาสที่ ๓ (ภายใน  

แผนกศึกษา -โครงการศึกษาอบรม
ของ ทร. ประจําปี……… 
-แผนยุทธศาสตร์ สบ.ทร. 
พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 
-แผ นป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร
ประจําปีของ สบ.ทร. 
-ผลคะแนนสอบความรู้
ของผู้ เ ข้ารับการอบรม
หลักสูตร 



๗๒ 

 

ลําดับ กระบวนงานย่อย เวลา ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ องค์ความรู้ที่จําเป็น 
๒๗ มิ.ย.๕๙) และ ไตรมาสที่ ๔ (ภายใน ๒๖ ก.ย.๕๙) 
 
๓. กรอกข้อมูลลงในแบบรายงาน โดยคัดเฉพาะเป้าประสงค์  ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายที่
เกี่ยวข้องกับ รร.สบ.สบ.ทร. สําหรับผลการดําเนินการ เขียนระบุผลที่ได้จากวิธีการหาค่าผล
ประเมิน/ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้นตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว้ คือ ๑. ร้อยละของความพึงพอใจของ
กําลังพลและหน่วยที่ส่งกําลังพลเข้ารับการฝึกอบรมที่ สบ.ทร. /ร้อยละ ๘๐ (ผลประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อหลักสูตร และผลประเมินความพึงพอใจของ
ผู้สําเร็จการอบรมและหน่วยต้นสังกัดของผู้สําเร็จการอบรม) ๒. ผลการปฏิบัติในการ
ฝึกอบรมในแต่ละปีที่ผ่านเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรมตามที่ ทร.กําหนด/ระดับผ่าน 
และ ๓. ร้อยละของกําลังพลที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรของ รร.สบ.สบ.ทร.มีผลการศึกษา
ในวิชาหลักในสายงานสารบรรณ และสายงานการพิมพ์ผ่านเกณฑ์ที่ รร.สบ.สบ.ทร.กําหนดคือร้อย
ละ ๗๕/จํานวนร้อยละ ๗๒ ซึ่งหาค่าได้จาก จํานวนกําลังพลที่สําเร็จการอบรมคิดเป็นร้อยละ 
มีผลการสอบความรู้ได้คะแนนในเรือนร้อยของวิชาหลักในสายงานสารบรรณ จํานวน ๕ วิชา 
ได้แก่ วิชางานสารบรรณและงานธุรการ  การพิมพ์หนังสือราชการ  การเขียนหนังสือราชการ  
การรักษาความปลอดภัย   
 

-โปรแกรมประมวล Word  
และ Excel  

๖ รายงานความก้าวหน้า
การดําเนินงานตาม
โครงการศึกษาอบรม 

๒ 
สัปดาห์ 

 

 ๑. เมื่อ ทร. อนุมัติโครงการศึกษาอบรมประจําปี ซึ่งมีหลักสูตรต่าง ๆ พร้อมเงินงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายประจําหลักสูตร ภายในเดือนตุลาคม แล้ว  โครงการศึกษาอบรมดังกล่าวที่บรรจุลง
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยจะเป็นของปีงบประมาณถัดไป เพื่อดําเนินงานการจัด
ฝึกอบรมหลักสูตรตามห้วงเวลาที่กําหนด และเพื่อเป็นการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ตามโครงการฯ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  ให้หน่วยรายงานความก้าวหน้า
การดําเนินงานให้ กพ.ทร.ทราบ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน  ตามแบบรายงานที่กําหนด 
(รายงานเฉพาะข้อ ๑ โครงการศึกษา อบรม ประชุม และสัมมนาของหน่วยต่าง ๆ ใน ทร.) 

แผนกศึกษา   
 

- โครงการศึกษาอบรม
ประจําปี 
- แผนยุทธศาสตร์ สบ.ทร. 
พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 
- แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีของ สบ.ทร. 
 



๗๓ 

 

ลําดับ กระบวนงานย่อย เวลา ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ องค์ความรู้ที่จําเป็น 
๒. เมื่อการฝึกอบรมหลักสูตรหนึ่งเสร็จสิ้น จะรายงานผลการดําเนินการต่อ สบ.ทร.(ผ่าน 
กผค.สบ.ทร.) ภายใน ๒ สัปดาห์ ตามแบบรายงาน  ผู้จัดทําสามารถติดตามรายการค่าใช้จ่าย
ด้วยการทําใบบันทึกค่าใช้จ่ายของแต่ละหลักสูตรแบ่งตามกลุ่มค่าใช้จ่าย กลุ่มที่ ๑ 
ประกอบด้วย ค่าสอน/ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด  ค่าอาหารในการฝึก/
อบรม/ประชุม/สัมมนา  ค่าใช้จ่ายในการดูงาน/ฝึกนอกหน่วย  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
รับการอบรม  และกลุ่มที่ ๒ ประกอบด้วย  ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง  ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกที่
เกี่ยวข้อง (สาย พธ.ทร. และ ยศ.ทร.) 
 
๓. กรอกรายละเอียดลงในแบบรายงานที่กําหนดให้ โดยใช้ข้อมูลจากโครงการศึกษาอบรม
ประจําปี เทียบกับข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง และส่งถึง กผค.สบ.ทร. เพื่อดําเนินการต่อไป เช่น 
หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ. พรรค พศ. เหล่า สบ. ประจําปี งป.๕๙  เปิดการ
อบรมตั้งแต่ ๑๙ ต.ค.๕๘ – ๑๖ ธ.ค.๕๘  รายงานความก้าวหน้าฯ ภายใน ธ.ค.๕๘   

- คู่มือการบริหารงานตาม
โครงการศึกษา คณะทํางาน
การจัดการความรู้ของ 
รร.สบ.สบ.ทร. ประจําปี 
๒๕๕๗ 
-โปรแกรมประมวล Word  
และ Excel  

 



ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง  ฝึกศึกษาอบรมตามหลักสูตร  

ช่ือ  น.อ.หญิง กัลยา       นามสกุล เอ่ียมเล็ก   

ตําแหน่ง ผอ.รร.สบ.สบ.ทร. 

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย งานบริหารงานเอกสาร 

วิธีปฏิบัติงาน 

 ๑. งานท่ีเข้าแฟ้มแต่ละเรื่อง ต้องอ่านให้เข้าใจโดยละเอียด ซักถามเจ้าของเรื่องให้สิ้นข้อสงสัยพร้อมท่ี
จะตอบคําถามผู้บังคับบัญชาระดับสูงได้เสมอโดยไม่ต้องให้ผู้ปฏิบัติเป็นผู้ตอบ โดยมีคติประจําใจว่าจะไม่ลงนาม
ในเอกสารใด ๆ หากยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงท่ีมาท่ีไปและรายละเอียด 

 ๒. ตรวจรูปแบบของเอกสารให้ถูกต้องตามแบบงานสารบรรณและหลักการใช้ภาษาไทยเนื่องจาก รร.
สบ.สบ.ทร.เป็นแหล่งฝึกฝนอบรมงานสารบรรณและภาษาไทย งานเอกสารของ รร.สบ.สบ.ทร.จึงต้องสามารถ
ใช้เป็นตัวอย่างได้ ระมัดระวังไม่ให้ผิดเสียเองอันจะทําไห้ไม่ได้รับการยอมรับนับถือ พร้อมกําชับให้ผู้ปฏิบัติ
ระดับแผนกเพ่ิมความละเอียดรอบคอบในการพิมพ์หนังสือ 

 ๓. เอกสารท่ีมีตัวเลขต้องตรวจสอบซํ้าด้วยเครื่องคิดเลขเสมอเป็นการช่วยผู้ปฏิบัติอีกทาง 

เวลาท่ีใช้ในการทํางาน ๑ ช้ิน  

ข้ึนอยู่กับความยาวของเอกสาร 

ปัญหา  

มีงานเอกสารท่ีต้องตรวจและแก้จํานวนมาก ผู้ปฏิบัติระดับแผนกยังอาศัยความเคยชิน โดยส่งงานมาใกล้ ๆ 
เวลาท่ีต้องปฏิบัติ หรือเสนอหน่วยเก่ียวข้องหรือผู้บังคับบัญชา ทําให้งานออกช้า 

วิธีแก้ไข 

แจ้งผู้ปฏิบัติระดับแผนกให้เผื่อเวลาสําหรับตรวจ และแก้ไขอย่างน้อย ๓ วันทําการ เม่ือเสนอเรื่องเข้าแฟ้มแล้ว
ให้รอจนกว่าจะลงนาม และบันทึกการตรวจแก้ไขไว้ทุกครั้ง 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็นในการทํางาน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ. รูปแบบการเขียนหนังสือราชการท่ีถูกต้อง. การ
บริหารการศึกษา และระเบียบและข้อบังคับท่ีว่าด้วยการศึกษาท่ีเก่ียวข้อง 



ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง  ฝึกศึกษาอบรมตามหลักสูตร  

ช่ือ  น.อ.หญิง กัลยา       นามสกุล    เอ่ียมเล็ก   

ตําแหน่ง ผอ.รร.สบ.สบ.ทร. 

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย งานปกครองบังคับบัญชา 

วิธีปฏิบัติงาน 

 ๑. ให้มองว่าผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนเป็นคนในครอบครัว ไม่ใช่นักเรียนท่ีต้องคอยอบรมสั่งสอนด้วย
วาจา การท่ีผู้บังคับบัญชาเพียงแต่ทําตัวเป็นตัวอย่างท่ีดีถือได้ว่าเป็นการอบรมท่ีดีท่ีสุดในทุก ๆ ด้าน ท้ังการ
ปฏิบัติตัวตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ การแต่งกายท่ีสะอาด เรียบร้อย ถูกต้อง การมาปฏิบัติงาน การ
ปฏิบัติงานอย่างละเอียดรอบคอบ แต่หากผู้ใต้บังคับบัญชาไม่สนใจทําตามอย่าง จึงต้องให้เป็นไปตามระเบียบ 

 ๒. การมาปฏิบัติงานตามเวลาไม่ใช่เรื่องสําคัญ สําคัญท่ีงานจะต้องเสร็จตามกําหนด และเรียบร้อย
ถูกต้อง เม่ือเชิญพบในเวลางาน ต้องมาพบได้ภายในไม่เกิน ๕ นาที หากมาพบไม่ได้ตามกําหนดต้องมีผู้ให้
คําตอบได้ว่าไปไหน หรือสามารถแก้ปัญหาแทนได้ ห้ามอย่างเดียวคือในเวลางานและแต่งเครื่องแบบไม่ควรไป
อยู่ในท่ีท่ีไม่ควรไปอยู่ เช่น ร้านอาหาร หรือเดินอยู่ตามถนนหนทาง  

 ๓. ใช้เงินบัญชี รร.สบ.สบ.ทร.จัดหาอาหารว่าง เครื่องด่ืมไว้ให้ตลอดเวลา จัดอาหารว่าง อาหาร
กลางวันม้ือพิเศษให้รับประทานร่วมกันสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง และจัดเลี้ยงนอกสถานท่ีทุกครั้งท่ีปิดหลักสูตรเป็น
การขอบคุณท่ีช่วยกันทํางานจบไปทีละหลักสูตร โดยการใช้เงินในแต่ละครั้ง จะใช้เพ่ือบริหารจัดการ หรือแก้ไข
ปัญหาของ รร.สบ.สบ.ทร.และเพ่ือกําลังพล รร.สบ.สบ.ทร.โดยรวม 

 ๔. เม่ือต้องเข้าประชุม หรือเข้าร่วมพิธีใด ๆ จะหลีกเลี่ยงการส่งผู้แทน เว้นกรณีจําเป็นจริง ๆ เท่านั้น 

เวลาท่ีใช้ในการทํางาน   - ต่อเนื่อง 

ปัญหา – 

วิธีการแก้ไข - 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็นในการทํางาน ภาวะผู้นํา 

 



ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง  ฝึกศึกษาอบรมตามหลักสูตร  

ช่ือ  น.อ.หญิง กัลยา           นามสกุล   เอ่ียมเล็ก   

ตําแหน่ง ผอ.รร.สบ.สบ.ทร. 

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ประชุม นขต.สบ.ทร. 

วิธีปฏิบัติงาน 

 ๑. ให้เจ้าหน้าท่ีระดับแผนกเก็บภาพกิจกรรมของ รร.สบ.สบ.สบ.เพ่ือเตรียมข้อมูลประชุมโดยใช้
โปรแกรมการนําเสนองาน ข้อมูลบางอย่างท่ีไม่มีภาพ จะใช้เป็นรูปตารางหรือเป็นข้อความท่ีสั้นท่ีสุด และใช้
การอธิบายประกอบซ่ึงต้องศึกษาข้อมูลให้เข้าใจอย่างดีจึงจะสามารถนําเสนอได้โดยไม่ต้องอ่าน 

 ๒. พิมพ์ข้อมูลท่ีนําเสนอในท่ีประชุมด้วยโปรแกรมประมวลผลคํา (word) หลังการประชุม และส่งให้ผู้
จดรายงานการประชุมเพ่ือให้แน่ใจข้อมูลถูกต้องเรียบร้อยเป็นภาษาไทยท่ีเป็นทางการ เพราะถึงอย่างไรผู้จด
รายงานการประชุมต้องส่งข้อมูลท่ีจดในส่วนท่ีเก่ียวข้องให้ตรวจสอบอยู่แล้ว  

เวลาท่ีใช้ในการทํางาน    

- ๒๐ นาที จัดทําข้อมูลนําเสนอ      

- ๕ นาที นําเสนอในท่ีประชุม                

- ๓๐ นาที พิมพ์ข้อมูลเพ่ือส่งให้ผู้จดรายงานการประชุม 

ปัญหา – 

วิธีการ - 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็นในการทํางาน ภาษาไทย โปรแกรมนําเสนอ (Power point) และโปรแกรมประมวลผลคํา 
(word) 

 

 

 



ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง  การวัดและประเมินผล 

ช่ือ  น.อ.หญิง ศรัญญา   นามสกุล   นพคุณ  

ตําแหน่ง  นายทหารปฏิบัติการ ประจํา กพ.ทร.ช่วยปฏิบัติราชการ สบ.ทร. 

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย การวิเคราะห์ข้อสอบ  

วิธีปฏิบัติงาน 

๑ เปิดโปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ ชื่อ itemAnalysis_KR20_sarabun ซ่ึงเป็นโปรแกรม
สําเร็จรูปท่ี ผอ.รร.สบ.สบ.ทร.จัดหา และจะปรากฏหน้าจอต่อไปนี้ 

 

๒. ให้กดปุ่มตัวเลือก (หน้าเครื่องหมาย         ) จะปรากฏ กล่องข้อความ การแจ้งเตือนความ
ปลอดภัย ให้คลิกเลือก เปิดใช้งานเนื้อหานี้ และกดปุ่ม ตกลง 

 



๓. พิมพ์ข้อมูลตามลําดับดังนี้ (และสามารถดูเพ่ิมเติมในโปรแกรมได้ท่ี sheet คําอธิบาย 

 ๓.๑ จํานวนแบบทดสอบ หรือจํานวนผู้เข้าสอบ 

 ๓.๒ ลักษณะตัวเลือก หมายถึง ข้อเลือกในแต่ละคําถาม ซ่ึงอาจเป็น 1 2 3 4 หรือ ก ข ค 
ง หรือ a b c d  ก็ได้ 

 ๓.๓ คําตอบท่ีถูก หมายถึง ข้อเลือกท่ีถูกต้องในแต่ละคําถาม  

 ๓.๔ กรอกคําตอบ โดยแถวท่ี ๑ จะหมายถึง คําตอบของผู้เข้าสอบคนท่ี ๑ เริ่มกรอกจาก
ข้อท่ี ๑ ลงในแต่ละคอลัมน์จนครบทุกข้อ 

 ๓.๕ ตรวจทานข้อมูลท่ีกรอก โดยดูว่าคะแนนรวมท่ีได้ของผู้เข้าสอบแต่ละคน (ใน sheet 
5 คํานวณคะแนนจาก 4 (เป็น sheet ท่ีพัฒนาข้ึนเอง เพ่ือตรวจสอบการกรอกข้อมูลคําตอบ) 

  - ในกรณีท่ีคะแนนไม่ตรงกัน ให้ไปตรวจทานการตรวจนับด้วยมือก่อน หากถูกต้อง 
ให้ตรวจการกรอกข้อมูลของคนนั้น หากกรอกถูกอีกให้ตรวจการกรอกคําเฉลย และหากถูกอีกให้ส่งเจ้าหน้าท่ี
โปรแกรมตรวจสูตร 

๔. เม่ือตรวจคะแนนตรงกัน (ระหว่างการตรวจด้วยมือ และการตรวจนับด้วยโปรแกรม) แล้ว 
ให้กดปุ่มวิเคราะห์ข้อมูล (สีแดง) เม่ือโปรแกรมวิเคราะห์เสร็จจะแจ้งให้ทราบ และกดปุ่ม ok ผลการวิเคราะห์ 
โปรแกรมจะบันทึกให้ใน sheet 2  

๕. จัดผลลัพธ์ใน sheet 2 ตามความต้องการ  
๖. บันทึกไฟล์ ซ่ึงโปรแกรมจะบันทึกทับท่ีเดิม ควรคัดลอกไปอีกไฟล์และต้ังชื่อไฟล์เป็นวิชาท่ี

วิเคราะห์และวันท่ีสอบ  
๗. ส่งผลการวิเคราะห์ให้อาจารย์ผู้ออกข้อสอบพิจารณาปรับปรุงข้อสอบ 

๘. นําข้อสอบท่ีได้รับการปรับปรุงมาปรับปรุง และจัดเก็บข้อสอบในคลังข้อสอบ 

เวลา   เวลาท่ีใช้ในการกรอกข้อมูล ๑ วิชา ผู้สอบ ๕๐ คน ประมาณ ๓ ชั่วโมง (รวมการตรวจทาน) 

ปัญหา    

   โปรแกรมต้ังค่า ห้ามเคลื่อนย้ายตําแหน่งต่าง ๆ ใน Sheet1 มิฉะนั้น โปรแกรมจะทํางาน
ผิดพลาด เพ่ือรักษารูปแบบในแผ่นงาน ไฟล์นี้ จึงจํากัดการวาง (Paste) และการล้างรูปแบบ (Clear all, Clear 
formats และ Clear comments) และไม่สามารถบันทึกไฟล์เป็นชื่ออ่ืนได้  

วิธีแก้การปัญหา  คัดลอกแต่ละ Sheet ไปอีกไฟล์ และบันทึกไฟล์ท่ีคัดลอกไปด้วยชื่อวิชาและหลักสูตร 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็นในการทํางาน  การใช้งานโปรแกรม EXCELL 

มาตรฐานจุดควบคุมในกระบวนงาน ค่าความยากง่ายของข้อสอบท้ังฉบับประมาณอยู่ระหว่าง .๒๐ – .๘๐ 
 

  



ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง  ฝึกศึกษาอบรมตามหลักสูตร  

ช่ือ  น.อ.หญิง ศรัญญา           นามสกุล   นพคุณ 

ตําแหน่ง นายทหารปฏิบัติการ ประจํา กพ.ทร.ช่วยปฏิบัติราชการ สบ.ทร. 

 หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

วิธีปฏิบัติงาน 

 ๑. ศึกษารายงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ท่ีหน่วยดําเนินการในปีท่ีผ่าน
มา 

 ๒. ศึกษาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามท่ีหน่วยงานหลักกําหนด 

 ๓. ศึกษาการปฏิบัติต่าง ๆ ภาพในหน่วย 

 ๔. เข้าร่วมการประชุม PMQA ตามบันทึกเชิญประชุม 

 ๕. ดําเนินการวิเคราะห์ผลการจัดปฏิบัติงานของหน่วยเพ่ือตอบคําถามตามเกณฑ์ต่าง ๆ หรือจัดทํา
รายงานสรุปผลต่าง ๆ ตามท่ีหน่วยเหนือขอ 

เวลาท่ีใช้ในการทํางาน    

ข้ึนอยู่กับรายงานท่ีกําหนดให้จัดทํา/ตามท่ีกําหนด 

ปัญหา  บางเรื่องท่ีกําหนดให้ดําเนินการเป็นเรื่องท่ีเข้าใจยาก  

วิธีการแก้ปัญหา –ค้นหา/สอบถามข้อมูลกลับ 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็นในการทํางาน   

๑. เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับท่ี ๒ 
๒. เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
๓. โปรแกรมประมวลผลคํา (word) โปรแกรม Excel และประสบการณ์การทํางาน 

 

 

 



ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง  ฝึกศึกษาอบรมตามหลักสูตร  

ช่ือ  น.อ.หญิง ศรัญญา           นามสกุล   นพคุณ 

ตําแหน่ง นายทหารปฏิบัติการ ประจํา กพ.ทร.ช่วยปฏิบัติราชการ สบ.ทร. 

 หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ประชุม นขต.สบ.ทร. 

วิธีปฏิบัติงาน 

 ๑. เตรียมการประชุม โดยอ่านรายงานการประชุม นขต.สบ.ทร. ครั้งท่ีผ่านมาว่าการจดรายงานถูกต้อง 
มีเรื่องท่ีเก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย/สั่งการมาหรือไม่ หากมีให้ดําเนินการ 

 ๒. เข้าร่วมประชุมตามบันทึกเชิญประชุม 

เวลาท่ีใช้ในการทํางาน    

ประมาณ ๓ ชั่วโมง-  

ปัญหา – 

วิธีการ - 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็นในการทํางาน  ประสบการณ์การทํางาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง ฝึกศึกษาอบรมตามหลักสูตร 

ช่ือ น.อ.สวิก   นามสกุล กรอบมุข 

ตําแหน่ง รอง ผอ.รร.สบ.สบ.ทร. 

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย อบรม ดูแล กําลังพล 

วิธีปฏิบัติงาน   

๑. ชี้แจง อบรม ตามท่ี สบ.ทร. และ/หรือ รร.สบ.สบ.ทร.แจ้ง หรือ สั่งการ 
๒. สังเกตพฤติกรรมของกําลังพล เช่น การปฏิบัติงาน การแต่งกาย และการประพฤติปฏิบัติตามแบบวินัย

ทหารต่าง ๆ ถ้ามีการกระทําผิดก็ดําเนินการอบรมหรือว่ากล่าวตักเตือน  ท้ังในภาพรวมและ/หรือส่วน
บุคคล รวมท้ังพิจารณาการลงโทษถ้าถ้าการปฏิบัติตนไม่ดีข้ึน 

๓. พบปะ พูดคุย สอบถาม ทุกข์ สุข ปัญหาต่าง ๆ ท้ังการงานและส่วนตัวหากพบปะปัญหาก็รีบดําเนินการ
แก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนโดยเร็ว 

๔. พิจารณาอนุมัติเงินนอกงบประมาณของ รร.สบ.สบ.ทร. จัดหา เครื่องด่ืม อาหารว่าง หรืออาหารกลางวัน
ให้ตามความเหมาะสม  

เวลา ปฏิบัติต่อเนื่อง 

ปัญหา กําลังพลท่ีมีปัญหามาปฏิบัติงานสายส่วนมากจะเป็นกลุ่มเดิมๆ  

วิธีแก้ไข โดยเชิญผู้มีปัญหามาพูดคุยเป็นรายบุคคล ชี้แจงเหตุผลให้ทราบการกระทําดังกล่าวเป็นการปฏิบัติท่ี
ผิดวินัยทหารและมีบทลงโทษทัณฑ์อย่างไร เม่ือกําลังผู้นั้นเข้าใจดีแล้วก็เฝ้าสังเกตการปฏิบัติของกําลังพลผู้นั้น
อย่างต่อเนื่อง  

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น -พ.ร.บ.วินัยทหาร 
  
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง ฝึกศึกษาอบรมตามหลักสูตร 

ช่ือ  น.อ.สวิก    นามสกุล   กรอบมุข   

ตําแหน่ง  รอง ผอ.รร.สบ.สบ.ทร 

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย กํากับ ดูแล ความพร้อมใช้ของอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ต่าง ๆ 

วิธีปฏิบัติงาน  

๑. พ้ืนท่ี รร.สบ.สบ.ทร. ห้องเรียน ห้องทํางาน ห้องน้ํา ห้องอ่ืน ๆ และฝาผนังห้อง ให้อยู่ในสภาพสะอาด
เรียบร้อยอยู่เสมอ 

๒. สิ่งอํานวยความสะดวกพ้ืนฐานของ รร.สบ.สบ.ทร. เช่น เครื่องปรับอากาศ น้ําประปา ไฟฟ้าและแสงสว่าง
พร้อมใช้งาน 

๓. อุปกรณ์เครื่องช่วยการศึกษา เอกสาร และตําราเรียน ให้พร้อมใช้ 
๔. เจ้าหน้าท่ีท่ีมาซ่อมทําหรือปรับปรุงให้ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีและอยู่ดูเจ้าหน้าท่ีจนปฏิบัติงานเรียบร้อย 
๕. จัดภูมิทัศน์ของพ้ืนท่ี การติดบอร์ด แผ่นป้าย และการจัดวางกระถางต้นไม้ ฯลฯ ตามความเหมาะสมและ

เรียบร้อย 

เวลา  ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็นการทํางาน  -  หลักเกณฑ์และคู่มือประกันคุณภาพการฝึกอบรมของกองทัพเรือ พ.ศ.
๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง ฝึกศึกษาอบรมตามหลักสูตร 

ช่ือ  น.อ.สวิก    นามสกุล  กรอบมุข   
ตําแหน่ง  รอง ผอ.รร.สบ.สบ.ทร 

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  ดูแลด้านการสวัสดิการกําลังพลในสังกัด 

วิธีปฏิบัติงาน  

๑. ให้กําลังพลกู้เงินนอกงบประมาณของ รร.สบ.สบ.ทร.ท่ีมีอยู่เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนในเบ้ืองต้น 
๒.จัดงานเลี้ยงสังสรรค์หรือแสดงความยินดีหรือของขวัญเพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจ เช่น เทศกาลปีใหม่ ได้รับ

ตําแหน่งสูงข้ึน ยศสูงข้ึน หรือมีการย้ายออกจาก รร.สบ.สบ.ทร.ฯลฯ 
๓. จัดหาเครื่องหมายยศ แพรแถบ ป้ายชื่อ กรณีกําลังพล รร.สบ.สบ.ทร.ได้รับยศสูงข้ึน 
๔. จัดหาของเยี่ยมในกรณีกําลังพล รร.สบ.สบ.ทร.หรือ สามี ภรรยา บุตร บิดา มารดา ของบุคคลดังกล่าว

ป่วยหรือ มีบุตร 
๕. จัดหาพวงหรีด หรือเงินช่วยเหลือ ในกรณีบุคคลในข้อ ๔ เสียชีวิต ตามความเหมาะสมของงบประมาณท่ีมี

อยู่ 
๖. การปฏิบัติตามข้อ ๑ – ๕ เป็นแนวทางให้สวัสดิการแก่กําลังพล รร.สบ.สบ.ทร.ในเบ้ืองต้น สําหรับการ

พิจารณาให้สวัสดิการอาจจะไม่เป็นไปทุกข้อ ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับความเหมาะของงบประมาณท่ีมีอยู่และอยู่ใน
ดุลยพินิจของ ผอ.รร.สบ.สบ.ทร.  

เวลา  ต่อเนื่อง 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็นการทํางาน - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง ฝึกศึกษาอบรมตามหลักสูตร 

ช่ือ  น.อ.สวิก    นามสกุล  กรอบมุข   

ตําแหน่ง  รอง ผอ.รร.สบ.สบ.ทร 

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ตรวจหนังสือก่อนเสนอ ผอ.รร.สบ.สบ.ทร. 

วิธีปฏิบัติงาน  

๑. ให้เจ้าของเรื่องเสนอร่างหนังสือมาก่อน หากมีผิด/หรือแก้ไขจะได้ไม่สิ้นเปลืองกระดาษ 
๒. ตรวจเนื้อหาท่ีเก่ียวข้องกับเรื่อง ความเหมาะสมของเนื้อหา การอ้างอิงข้อมูลหรือข้อกฎหมาย การเสนอ

ความคิดเห็น (ข้อพิจารณา) 
๓. การใช้ตัวสะกด การันต์ ราชาศัพท์ คําย่อต่าง ๆ การเรียบเรียงข้อความต้องให้ถูกต้อง ชัดเจนและเข้าใจ

ง่าย 
๔. กรณีมีแก้ไขข้อความใดๆ ต้องมีเหตุผลท่ีสามารถอธิบายเจ้าของเรื่องได้ 
๕. ตรวจดูเอกสารท่ีแนบมาด้วย (สิ่งท่ีส่งมาด้วย) หรือผนวก ครบถ้วนถูกต้องเก่ียวข้องกับหนังสือนั้นและเป็น

จริงหรือไม่ 
๖. ถ้าในหนังสือมีการคํานวณตัวเลขจะต้องใช้เครื่องคิดเลขตรวจสอบซํ้า 
๗. ยศ ชื่อ สกุล ตําแหน่ง ของบุคคลต่าง ๆ ในหนังสือ ต้องตรวจสอบให้ถูกต้องกับรายชื่อท่ีอนุมัติหรือเรื่อง

เดิมหรือตรวจกับระบบงานกําลังพล ทร. 
๘. เม่ือตรวจพบท่ีผิดหรือแก้ไขความใด จะทําเครื่องหมายไว้ พร้อมแก้ไขให้ถูกต้อง โดยยังไม่ต้องคืนกลับไป

หาเจ้าของเรื่องเพ่ือแก้ไข ให้เสนอ ผอ.ฯ ก่อนหากมีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๙. ก่อนจะกํากับชื่อย่อในหนังสือจะต้องแน่ใจว่าไม่มีทีผิดแล้ว   
เวลา  ๕ – ๑๕ นาที 

ปัญหา ท่ีพบบ่อยส่วนมากเจ้าของเรื่องจะใช้คําย่อต่าง ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง รูปแบบของหนังสือ การ
สะกดคํา ผิด ได้แนะนําให้ตรวจสอบกับองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ด้านล่างนี้ 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็นการทํางาน   

๑. นโยบาย ผบ.ทร.  
๒. นโยบาย จก.สบ.ทร.  
๓.  นโยบาย ผอ.รร.สบ.สบ.ทร.  
๔. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณและท่ีแก้ไข  
๕. ระเบียบ กห ว่าด้วย คําย่อ  พ.ศ.๒๕๕๕ 
๖. ระเบียบ กห ว่าด้วยหนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๒๗  
๗. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน  
๘. อนุมัติสั่งการ ทร.และ สบ.ทร.ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับเอกสารนั้น ๆ  เช่น แผนปฏิบัติ อนุมัติโครงการศึกษา 
๙. ระบบบริหารงานกําลังพล ทร. 



ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก  การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง  เตรียมการฝึกอบรม 

ช่ือ ว่าท่ี น.ต.หญิง นิรมล      นามสกุล     อุปการสังข์       

ตําแหน่ง  นายทหารประจํา รร.สบ.สบ.ทร.          

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ขออนุมัติจัดเลี้ยงอาหารม้ือกลางวันให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม    

วิธีปฏิบัติงาน             
๑. เม่ือ ทร. โดย จก.สบ.ทร.รับคําสั่ง ผบ.ทร.อนุมัติให้ข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของ รร.สบ.สบ.ทร.  
    ดูจํานวนของผู้มาเข้ารับการอบรมว่ามีจํานวนก่ีนาย รวมท้ังเจ้าหน้าท่ีของ รร.สบ.สบ.ทร. จํานวน ๔ นาย    
๒. คํานวณในอัตราการจัดเลี้ยง ๘๐/คน/วัน         
๓. ทําบันทึกเสนอ สบ.ทร. ผ่าน กผค.สบ.ทร.เพ่ือให้ จก.สบ.ทร.อนุมัติ      
๔. ท้ายบันทึกให้แนบผนวกรายละเอียดในการคํานวณ (จํานวนของผู้เข้ารับการอบรม ระยะเวลา และอัตราการจัดเลี้ยง 
    สําหรับเจ้าหน้าท่ี รร.สบ.สบ.ทร.จํานวน ๔ นาย ให้ระบุ ยศ ชื่อ – ชื่อสกุล ด้วย)                          
๕. กรณีท่ีมีหน่วยนอก ทร.ฝากข้าราชการเข้ารับการอบรมต้องมีหนังสือแจ้งหน่วยต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรมด้วย  
    เพ่ือใช้ประกอบเป็นหลักฐานในการเบิกค่าอาหารจากหน่วยต้นสังกัด โดยจะต้องระบุข้อความเก่ียวกับชื่อ 
    หลักสูตร ระยะเวลาในการอบรม จํานวนผู้เข้ารับการอบรม อัตราค่าอาหารท่ีจ่ายจริง  
๖. มีเอกสารท่ีต้องแนบ ดังนี้ 
    ๖.๑ ผบ.ทร.อนุมัติโครงการศึกษา อบรม ประชุม และสัมมนาของหน่วยต่าง ๆ ใน ทร.ประจําปีงบประมาณ  
    ๖.๒ จก.สบ.ทร.อนุมัติรับคําสั่ง ผบ.ทร.ให้ข้าราชการเข้ารับการอบรม             

เวลา  ๑ ชั่วโมง    

ปัญหา   

หลักสูตรแรกของปี งป.อนุมัติโครงการศึกษาฯ จะออกมาล่าช้า        
วิธีแก้ไข                      
ให้แนบเอกสาร สบ.ทร.เห็นชอบการบรรจุหลักสูตรต่าง ๆ ของ รร.สบ.สบ.ทร.ในโครงการศึกษาฯ ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี งป.นั้น ๆ          

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น 

๑. เรื่องการเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันของผู้ท่ีเข้ารับการอบรมของ ทร. ปช.ทร.รับคําสั่ง ผบ.ทร.ลง ๒๗ มิ.ย.๓๗   
๒ เรื่องปรับปรุงมาตรการประหยัดงบประมาณของ ทร. ปช.ทร.อนุมัติรับคําสั่ง ผบ.ทร. ลง ๑๔ ธ.ค.๕๕  
  

 

 

 

 

 



ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก  การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง  เตรียมการฝึกอบรม 

ช่ือ ว่าท่ี น.ต.หญิง นิรมล     นามสกุล    อุปการสังข์       

ตําแหน่ง  นายทหารประจํา รร.สบ.สบ.ทร.          

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ขอยืมเงินทดรองจ่ายค่าอาหารม้ือกลางวันให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม   

วิธีปฏิบัติงาน    
๑. เม่ือ จก.สบ.ทร.อนุมัติจัดเลี้ยงอาหารแล้วจัดทําบันทึกเสนอ สบ.ทร.ผ่าน กผค.สบ.ทร.เพ่ือเสนอ กง.ทร.โดย  
    รอง จก.สบ.ทร.ทําการแทน จก.สบ.ทร.                         
๒. ขอยืมเงินค่าจัดเลี้ยงอาหารม้ือกลางวัน งวดท่ี ๑ ให้กับผู้เข้ารับการอบรม ให้คํานวณในอัตราการจัดเลี้ยง ๘๐/คน/วัน  

รวมท้ังเจ้าหน้าท่ี รร.สบ.สบ.ทร.จํานวน ๔ นาย (ท้ายผนวก ให้ระบุ ยศ ชื่อ ชื่อ-สกุล ด้วย)            
๓. หลักสูตรตํ่ากว่าชั้นสัญญาบัตรเปิด ๔๐ วันทําการให้คํานวณ ๒๐ วันทําการ      
๔. หลักสูตรวิชาการพิมพ์ และหลักสูตรสัญญาบัตรเปิด ๕๐ วันทําการ ให้คํานวณ ๒๕ วันทําการ  หลังจากเปิดการ         

อบรมไปแล้วประมาณ ๓ สัปดาห์  ให้เสนอเรื่องขอยืมเงินทดรองจ่ายค่าจัดเลี้ยงอาหาร งวดท่ี  ๒  ต่อไป หลักฐาน 
ต่าง ๆ ใช้เหมือนกับงวดท่ี ๑  

๕. มีเอกสารท่ีต้องแนบ ดังนี้ 
    ๕.๑ ผบ.ทร.อนุมัติโครงการศึกษา อบรม ประชุม และสัมมนาของหน่วยต่าง ๆ ใน ทร.ประจําปีงบประมาณ       
    ๕.๒ จก.สบ.ทร.อนุมัติจัดเลี้ยงอาหารม้ือกลางวัน  
    ๕.๓ ใบยืมเงินพร้อมระบุจํานวนเงิน  
    ๕.๔ จก.สบ.ทร.อนุมัติรับคําสั่ง ผบ.ทร.ให้ข้าราชการเข้ารับการอบรม  

เวลา   ๑ ชั่วโมง  

ปัญหา เรื่องอาจจะล่าช้าเพราะต้องเสนอผ่าน กผค.สบ.ทร.ซ่ึงเป็นผู้ถือ งป.ของหน่วย ให้พิจารณาก่อน        
วิธีแก้ไข   ใช้เงินสํารองของ รร.สบ.สบ.ทร.จ่ายผู้ประกอบการไปก่อน เม่ือเงินออกแล้วเบิกนํามาใช้คืน   

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น   -    จก.สบ.ทร.อนุมัติรับคําสั่ง ผบ.ทร.ขออนุมัติให้ข้าราชการเข้ารับการอบรม 

- ผบ.ทร.อนุมัติโครงการศึกษา อบรม ประชุม และสัมมนาของหน่วยต่าง ๆ ใน ทร.   
ประจําปี งป. 

- มาตรการประหยัดงบประมาณของ ทร. 

 
 
   

 

   

 

 



ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก  การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง  เตรียมการฝึกอบรม 

ช่ือ ว่าท่ี น.ต.หญิง นิรมล         นามสกุล       อุปการสังข์       

ตําแหน่ง  นายทหารประจํา รร.สบ.สบ.ทร.          

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  ขอยืมเงินทดรองจ่ายค่าสอน         

วิธีปฏิบัติงาน             

๑. อนุมัติ ทร.โดย จก.สบ.ทร.รับคําสั่ง ผบ.ทร.อนุมัติให้ข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของ รร.สบ.สบ.ทร.   
    ให้จัดทําบันทึกเสนอ สบ.ทร.ผ่าน กผค.สบ.ทร.เพ่ือเสนอ กง.ทร.โดย รอง จก.สบ.ทร.ทําการแทน จก.สบ.ทร.   
๒. ขอยืมเงินค่าสอน งวดท่ี ๑ ให้ครู/วิทยากร ท่ีมาบรรยาย ให้นับว่ามีก่ีชั่วโมงจากตารางสอน อัตราครูใน ทร.ชั่วโมงละ   
     ๔๐๐ บาท นอก ทร.ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท ท้ายบันทึกให้แนบรายละเอียดการประมาณการค่าสอน (ประมาณการไว้เกินได้)  
๓. หลักสูตรตํ่ากว่าชั้นสัญญาบัตรเปิด ๔๐ วันทําการ ให้คํานวณประมาณการ ๒๐ วันทําการ     
๔. หลักสูตรวิชาการพิมพ์ และหลักสูตรสัญญาบัตรเปิด ๕๐ วันทําการ ให้ประมาณการ ๒๕  วันทําการ              
๕. เม่ือใกล้จบห้วงเวลาท่ีกําหนดไว้ในกรณีท่ียืมเงินไว้เกินให้นําไปส่งคืน กง.ทร.ก่อนวันผลักใช้ประมาณ ๑ - ๒ วัน            
 หลักจากเปิดการอบรมไปแล้วประมาณ ๓ สัปดาห์ ให้เสนอเรื่องขอยืมเงินทดรองจ่ายค่าสอน งวด  
 ท่ี ๒ ต่อไป หลักฐานต่าง ๆ ใช้เหมือนกับงวดท่ี ๑  
๖. มีเอกสารท่ีต้องแนบ ดังนี้ 
    ๖.๑ ผบ.ทร.อนุมัติโครงการศึกษา อบรม ประชุม และสัมมนาของหน่วยต่าง ๆ ใน ทร.ประจําปีงบประมาณ  
    ๖.๒ จก.สบ.ทร.อนุมัติรับคําสั่ง ผบ.ทร.ให้ข้าราชการเข้ารับการอบรม   
    ๖.๓ ใบยืมเงิน พร้อมระบุจํานวนเงิน         

เวลา      ๑  ชั่วโมง 

ปัญหา เรื่องอาจจะล่าช้าเพราะต้องเสนอผ่าน กผค.สบ.ทร.ซ่ึงเป็นผู้ถือ งป.ของหน่วย ให้พิจารณาก่อน     
วิธีแก้ไข ใช้เงินสํารองของ รร.สบ.สบ.ทร.จ่ายไปก่อน เม่ือเงินออกแล้วเบิกนํามาใช้คืน 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น  - มาตรการประหยัดงบประมาณของ ทร. 
 
     

 

   

 

  

 

 

 



ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก  การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง  ฝึกศึกษาอบรมตามหลักสูตร 

ช่ือ ว่าท่ี น.ต.หญิง นิรมล            นามสกุล       อุปการสังข์       

ตําแหน่ง  นายทหารประจํา รร.สบ.สบ.ทร.          

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  เบิกผลักใช้เงินยืมค่าสอน งวดท่ี ๑ และ งวดท่ี ๒      

วิธีปฏิบัติงาน 
๑. เม่ือห้วงเวลาจากการยืมเงินค่าสอนจบลงแล้วให้ทําบันทึกเสนอ สบ.ทร.ผ่าน กผค.สบ.ทร. เพ่ือเสนอ กง.ทร.ขอเบิก  
    ผลักใช้เงินยืมค่าสอน งวดท่ี ๑ และ งวดท่ี ๒                        
๒. ตรวจดูตารางสอน ใบสําคัญรับเงินสําหรับวิทยากร และตารางสรุปเงินค่าสอนจะต้องสัมพันธ์กัน                  
๓. ใบสําคัญรับเงินสําหรับวิทยากรทุกแผ่นด้านหลังจะต้องเซ็นรับรอง      
๔. มีเอกสารท่ีต้องแนบ ดังนี้ 
    ๔.๑ ใบยืมเงิน และระบุจํานวนเงิน 
    ๔.๒ ใบเสร็จรับเงิน (กรณีท่ียืมเงินมาเกิน)                           
    ๔.๓ ใบสําคัญรับเงินสําหรับวิทยากร            
    ๔.๔ ตารางสอน                         
    ๔.๕ ตารางสรุปค่าสอน                         
    ๔.๖ ขออนุมัติแต่งต้ังครูช่วยสอน            
    ๔.๗ ขอรับการสนับสนุนวิทยากรมาบรรยายพิเศษ         
    ๔.๘ ผบ.ทร.อนุมัติโครงการศึกษา อบรม ประชุม และสัมมนาของหน่วยต่าง ๆ ใน ทร.ประจําปีงบประมาณ           
    ๔.๙ จก.สบ.ทร.อนุมัติรับคําสั่ง ผบ.ทร.ให้ข้าราชการเข้ารับการอบรม                    

เวลา  ๒  ชั่วโมง       

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น     - 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก  การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง  ฝึกศึกษาอบรมตามหลักสูตร 

ช่ือ ว่าท่ี น.ต.หญิง นิรมล           นามสกุล       อุปการสังข์       

ตําแหน่ง  นายทหารประจํา รร.สบ.สบ.ทร.          

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  ขอเบิกผลักใช้เงินยืมค่าจัดเลี้ยงอาหารม้ือกลางวัน งวดท่ี ๑ และ งวดท่ี ๒   

วิธีปฏิบัติงาน 
๑. เม่ือห้วงเวลาจากการยืมเงินค่าจัดเลี้ยงอาหารม้ือกลางวันจบลงแล้วให้ทําบันทึกเสนอ สบ.ทร.ผ่าน กผค.สบ.ทร.  
    เพ่ือเสนอ กง.ทร.ขอเบิกผลักใช้เงินยืมค่าจัดเลี้ยงอาหารม้ือกลางวัน  งวดท่ี ๑ และ งวดท่ี ๒                                      
๒. ให้ผู้ประกอบการออกบิลเงินสดค่าจัดเลี้ยงอาหารโดยกํากับเขียนให้ถูกต้อง  (นายทหารประจํา รร.สบ.สบ.ทร.เซ็น  
    รับรองด้านหลังบิล)    
๓. มีเอกสารท่ีต้องแนบ ดังนี้ 
    ๓.๑ ใบยืมเงิน พร้อมระบุจํานวนเงิน                    
    ๓.๒ บิลเงินสดจากผู้ประกอบการ              
    ๓.๓ ผอ.รร.สบ.สบ.ทร.อนมัุติจ้างจัดเลี้ยงอาหารม้ือกลางวันโดยวิธีตกลงราคา                        
    ๓.๔ จก.สบ.ทร.อนุมัติ รับคําสั่ง ผบ.ทร.ให้จัดเลี้ยงอาหารม้ือกลางวัน                
    ๓.๕ จก.สบ.ทร.อนุมัติ รับคําสั่ง ผบ.ทร.ให้ข้าราชการเข้ารับการอบรม                  
    ๓.๖ ผบ.ทร.อนุมัติโครงการศึกษา อบรม ประชุม และสัมมนาของหน่วยต่าง ๆ ใน ทร.ประจําปี 
          งบประมาณ   
    ๓.๗ ใบเสร็จรับเงิน (กรณีท่ียืมเงินมาเกิน)                             
เวลา   ๑  ชั่วโมง 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น      - 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก  การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง    ฝึกศึกษาอบรมตามหลักสูตร 

ช่ือ ว่าท่ี น.ต.หญิง นิรมล          นามสกุล       อุปการสังข์       

ตําแหน่ง  นายทหารประจํา รร.สบ.สบ.ทร.          

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  รายงานผลการตรวจสุขภาพประจําปีของกําลังพล รร.สบ.สบ.ทร.    

วิธีปฏิบัติงาน             
๑. ทําบันทึกเสนอ กผค.สบ.ทร. ให้ ผอ.รร.สบ.สบ.ทร.ลงนาม รายงานผลการตรวจสุขภาพประจําปีของกําลังพล   
    รร.สบ.สบ.ทร.ท้ังหมด                     
๒. รายงานผลให้ กผค.สบ.ทร.ทราบไม่เกินวันที่ ๕ ของทุกเดือน                    
๓. ต้องตรวจสอบว่าในแต่ละเดือนนั้นมีใครครบรอบวันเกิดบ้าง และได้ไปตรวจสุขภาพมาแล้วหรือไม่   

เวลา  ๒๐  นาที              

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น      -          
             
            

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก  การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง    ฝึกศึกษาอบรมตามหลักสูตร 

ช่ือ ว่าท่ี น.ต.หญิง นิรมล          นามสกุล       อุปการสังข์       

ตําแหน่ง  นายทหารประจํา รร.สบ.สบ.ทร.          

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  รายงานสถิติการใช้อํานาจในนาม จก.สบ.ทร.    

วิธีปฏิบัติงาน             

๑. ทําบันทึกเสนอ กผค.สบ.ทร. ให้ ผอ.รร.สบ.สบ.ทร.ลงนาม รายงานสถิติการใช้อํานาจในนาม จก.สบ.ทร.          
๒. รายงานผลให้ กผค.สบ.ทร.ทราบภายในวันท่ี ๑๐ ของเดือนถัดไป                            
๓. ให้ทุกแผนกรวบรวมส่ง บก.รร.สบ.สบ.ทร.ก่อนวันท่ี ๑๐ ของทุกเดือน      

เวลา  ๑  ชั่วโมง 

ปัญหา ทุกแผนกส่งเรื่องมาท่ี บก.รร.สบ.สบ.ทร.ล่าช้า  

วิธีแก้ไข  
ทวงถาม                     
องค์ความรู้ท่ีจําเป็น -    คําสั่ง สบ.ทร. (เฉพาะ) ท่ี ๒๒๘/๒๕๕๗ ลง ๖ ต.ค.๕๗ เรื่อง การมอบอํานาจสั่งการ   
        และทําการแทนในนามเจ้ากรมสารบรรณทหารเรือ 

 
                                
             
        

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก  การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง   ฝึกศึกษาอบรมตามหลักสูตร 

ช่ือ ว่าท่ี น.ต.หญิง นิรมล               นามสกุล       อุปการสังข์       

ตําแหน่ง  นายทหารประจํา รร.สบ.สบ.ทร.          

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  รายงานการลาของกําลังพล รร.สบ.สบ.ทร.       

วิธีปฏิบัติงาน             
๑. ทําบันทึกเสนอ กผค.สบ.ทร. ให้ ผอ.รร.สบ.สบ.ทร.ลงนาม รายงานการลาของกําลังพล รร.สบ.สบ.ทร.                    
๒. เช็ควันลากิจ ลาป่วย และลาพักผ่อนของกําลังพล รร.สบ.สบ.ทร.ท้ังหมดในสมุดคุมการลา                             
๓. ให้รายงานผลถึง กผค.สบ.ทร.ทราบภายในวันท่ี ๕ ของเดือนถัดไป                
๔. ท้ายบันทึกมีแบบรายงานการลากิจ ลาป่วย และลาพักผ่อน โดยแยกคนละแผ่นกับนายทหารสัญญาบัตร และ 
    นายทหารประทวนท่ีลาในเดือนนั้น ๆ          

เวลา ๓๐  นาที           

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น    -           
             
            

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก  การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง    ฝึกศึกษาอบรมตามหลักสูตร 

ช่ือ ว่าท่ี น.ต.หญิง นิรมล               นามสกุล       อุปการสังข์       

ตําแหน่ง  นายทหารประจํา รร.สบ.สบ.ทร.          

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  เบิกจ่ายเงินค่าสอนให้กับครู/วิทยากร       

วิธีปฏิบัติงาน             
๑. ทําหน้าท่ีนายทหารการเงิน เป็นนายทหารงบประมาณของโรงเรียน เบิกจ่ายเงินค่าสอนให้กับครู/วิทยากร ท่ีมา 
    สอนในแต่ละวิชา                      
๒. จ่ายค่าสอนครูใน ทร.ชั่วโมงละ ๔๐๐ บาท นอก ทร.ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท                                                 
๓. ให้ครูผู้สอนเซ็นชื่อลงในใบสําคัญรับเงินสําหรับวิทยากร        

เวลา  ๓  นาที            

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น - มาตรการประหยัดงบประมาณของ ทร.      
             
             
  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก  การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง    ฝึกศึกษาอบรมตามหลักสูตร 

ช่ือ ว่าท่ี น.ต.หญิง นิรมล           นามสกุล       อุปการสังข์       

ตําแหน่ง  นายทหารประจํา รร.สบ.สบ.ทร.          

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  เบิกจ่ายเงินค่าอาหารม้ือกลางวันให้กับผู้ประกอบการ     

วิธีปฏิบัติงาน             
๑. ทําหน้าท่ีนายทหารการเงิน เป็นนายทหารงบประมาณของโรงเรียน เบิกจ่ายเงินค่าอาหารม้ือกลางวันให้กับ 
    ผู้ประกอบการ                                                                                                       
๒. จ่ายเงินผู้ประกอบการสัปดาห์ละครั้ง (ทุกวันศุกร์)                                                    

เวลา ๕ นาที            

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น – มาตรการประหยัดงบประมาณของ ทร.      
             
             
   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก  การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง    ฝึกศึกษาอบรมตามหลักสูตร 

ช่ือ ว่าท่ี น.ต.หญิง นิรมล               นามสกุล       อุปการสังข์       

ตําแหน่ง  นายทหารประจํา รร.สบ.สบ.ทร.          

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  รายงานการกวดขันวินัยทหารประจําเดือน     

วิธีปฏิบัติงาน             
๑. ทําบันทึกเสนอ แผนกธุรการ สบ.ทร.ให้ ผอ.รร.สบ.สบ.ทร.ลงนามรายงานการกวดขันวินัยประจําเดือน            
๒. เสนอภายในวันท่ี ๑๐ ของทุกเดือน                   
๓. ท้ายบันทึกจะมีรายละเอียดการแถวตรวจของข้าราชการ ประจําเดือนนั้น ๆ แนบด้วย     

เวลา ๑๕   นาที           

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น -          
             
           

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก  การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง    ฝึกศึกษาอบรมตามหลักสูตร 

ช่ือ ว่าท่ี น.ต.หญิง นิรมล            นามสกุล       อุปการสังข์       

ตําแหน่ง  นายทหารประจํา รร.สบ.สบ.ทร.          

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  รายงานการใช้สาธารณูปโภคประจําเดือน      

วิธีปฏิบัติงาน             
๑. ทําบันทึกเสนอ ศภษ.ยศ.ทร.ให้ ผอ.รร.สบ.สบ.ทร.ลงนาม รายงานการใช้สาธารณูปโภคประจําเดือนของ รร.สบ. 
    สบ.ทร.                        
๒. เสนอ ศภษ.ยศ.ทร. ทุกวันท่ี ๒๕ ของทุกเดือน                  
๓. ท้ายบันทึกจะมีแบบฟอร์มรายละเอียดการใช้สาธารณูปโภคแนบด้วย                                                 

เวลา   ๑๕  นาที          

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น -          
             
           

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก  การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง    ฝึกศึกษาอบรมตามหลักสูตร 

ช่ือ ว่าท่ี น.ต.หญิง นิรมล           นามสกุล       อุปการสังข์       

ตําแหน่ง  นายทหารประจํา รร.สบ.สบ.ทร.          

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  รายงานการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานของ รร.สบ.สบ.ทร.    

วิธีปฏิบัติงาน             
๑. ทําบันทึกเสนอ สบ.ทร.(ผ่าน กผค.สบ.ทร.) ให้ ผอ.รร.สบ.สบ.ทร.ลงนาม รายงานการปฏิบัติตามมาตรการประหยัด 
    พลังงานของ รร.สบ.สบ.ทร.                    
๒. เสนอ กผค.สบ.ทร.ภายในวันท่ี ๕ ของทุกเดือน                  
๓. ท้ายบันทึกจะมีแบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานแนบด้วย     

เวลา ๑๕ นาที           

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น -          
             
            

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก  การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง     ฝึกศึกษาอบรมตามหลักสูตร 

ช่ือ ว่าท่ี น.ต.หญิง นิรมล               นามสกุล       อุปการสังข์       

ตําแหน่ง  นายทหารประจํา รร.สบ.สบ.ทร.          

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  เป็นผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับของ รร.สบ.สบ.ทร.     

วิธีปฏิบัติงาน             
๑. เม่ือเอกสารลับเข้ามา ประทับตรารับ                                                                                                           
๒. ลงทะเบียนรับ                                                                     
๓. ลงในทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ                                                                                                         
๔. อ่านเรื่องว่าเป็นเรื่องของแผนกใดท่ีเก่ียวข้องก็ส่งเข้าแผนกนั้น ๆ ดําเนินการ โดยให้ ผอ.รร.สบ.สบ.ทร.สั่งการก่อน 

เวลา  ๑๐  นาที            

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น -          
            

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก  การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง  ฝึกศึกษาอบรมตามหลักสูตร 

ช่ือ ว่าท่ี น.ต.หญิง นิรมล         นามสกุล       อุปการสังข์       

ตําแหน่ง  นายทหารประจํา รร.สบ.สบ.ทร.          

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ขอรับการสนับสนุนตรวจสอบการเข้าพักอาศัยในอาคารท่ีพักส่วนกลาง ทร.พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

วิธีปฏิบัติงาน             
๑. ทําบันทึกเสนอ สก.ทร.โดย รอง จก.สบ.ทร.(๑) ลงนามการตรวจสอบการเข้าพักอาศัยในอาคารท่ีพักส่วนกลาง ทร. 
๒. เม่ือ สก.ทร.ตรวจสอบแล้ว จะตอบหนังสือกลับมา 
๓. นําหนังสือท่ี สก.ทร.ตอบกลับมาแนบเรื่องขออนุมัติเบิกค่าเช่าท่ีพักต่อไป 
๔. มีเอกสารท่ีต้องแนบ ดังนี้ 
    ๔.๑ จก.สบ.ทร.อนุมัติรับคําสั่ง ผบ.ทร.ให้ข้าราชการเข้ารับการอบรม 
    ๑.๒ รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมท่ีสิทธิเบิก  

เวลา   ๓๐  นาที            
  

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น -            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก  การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง  ฝึกศึกษาอบรมตามหลักสูตร 

ช่ือ ว่าท่ี น.ต.หญิง นิรมล        นามสกุล       อุปการสังข์       

ตําแหน่ง  นายทหารประจํา รร.สบ.สบ.ทร.          

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  ขออนุมัติเบิกค่าเช่าท่ีพักในสถานท่ีให้บริการเช่าพักอ่ืนท่ีมิใช่โรงแรม 

วิธีปฏิบัติงาน             
๑. ทําบันทึกเสนอ สบ.ทร. (ผ่าน กผค.สบ.ทร.) ให้ ผอ.รร.สบ.สบ.ทร.ลงนาม โดยให้ จก.สบ.ทร.อนุมัติเบิกค่าเช่าท่ีพัก 
๒. ให้คํานวณเหมาจ่ายวันละ ๒๐๐ บาท/คน/วัน 
๓. ให้นับต้ังแต่วันท่ีเปิดการอบรมถึงวันก่อนกลับ ๑ วัน 
๔. มีเอกสารท่ีต้องแนบ ดังนี้ 
    ๔.๑ จก.สบ.ทร.อนุมัติรับคําสั่ง ผบ.ทร.ให้ข้าราชการเข้ารับการอบรม 
    ๔.๒ รายชื่อผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าท่ีพัก  
    ๔.๓ หนังสือท่ี สก.ทร.ตอบกลับการตรวจสอบการพักอาศัยอาคาร ทร.  
 

เวลา  ๑  ชั่วโมง               
องค์ความรู้ท่ีจําเป็น  - บันทึก สก.ทร.ท่ี กห ๐๕๓๐/๑๑๐๓ ลง ๑๙ พ.ค.๔๙ เรื่อง เอกสารรับรองการจัดท่ีพักอาศัย
สําหรับผู้มาปฏิบัติราชการในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก  การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง  ฝึกศึกษาอบรมตามหลักสูตร 

ช่ือ ว่าท่ี น.ต.หญิง นิรมล             นามสกุล       อุปการสังข์       

ตําแหน่ง  นายทหารประจํา รร.สบ.สบ.ทร.          

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ขอยืมเงินทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการอบรม (ค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง และค่าเช่าท่ีพัก) 
                                 ของผู้เข้ารับการอบรม งวดท่ี ๑ และ งวดท่ี ๒ 

วิธีปฏิบัติงาน             
๑. หลังจากได้คุยกับ นร.ในวันเปิดการอบรมวันแรกจะรู้ว่าจํานวน นร. ท่ีมาจากต่างจังหวัดท่ีมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่าย 
    ในการเดินทางมาเข้ารับการอบรมว่ามีจํานวนก่ีนาย 
๒. ทําบันทึกเสนอ สบ.ทร. (ผ่าน กผค.สบ.ทร.) ให้ ผอ.รร.สบ.สบ.ทร.ลงนาม  
๓. ทําบันทึกเสนอ กง.ทร.ให้ รอง จก.สบ.ทร.๒ ลงนามโดยทําการแทน จก.สบ.ทร.แนบไปพร้อมกับบันทึกเสนอ 
    เสนอ สบ.ทร.(ผ่าน กผค.สบ.ทร.) เพ่ือขอยืมเงินทดรองจ่าย 
๔. ให้คํานวณงวดท่ี ๑ ๓๐ วัน (วันท่ีเหลือท้ังหมดเป็นงวดท่ี ๒) สําหรับค่าเบ้ียเลี้ยงวันหยุดได้วันละ ๒๔๐ บาท 
    วันเรียนได้วันละ ๑๖๐ โดยหักจากค่าอาหารม้ือกลางวัน ๘๐ บาท แล้ว 
๕. ท้ายบันทึกทําตารางรายชื่อผู้มีสิทธิเบิก สังกัด ยอดรวมค่าเบ้ียเลี้ยงท้ังวันเรียนและวันหยุด ค่าเช่าท่ีพัก ๓๐ วัน  
    เหมาจ่ายได้วันละ ๒๐๐ บาท/คน/วัน ยอดรวมของแต่ละคน  
๖. สําหรับค่าพาหนะเท่ียวท่ีมาเข้ารับการอบรมให้แยกทําขออนุมัติเบิกต่างหาก ส่วนเท่ียวกลับให้ทําเบิกพร้อมกัน 
๗. ท้ายตารางให้ทําหมายเหตุบอกรายละเอียดวันราชการได้วันละ ๑๖๐ บาท เบิกก่ีวัน รวมเป็นเงิน วันหยุด  
    ได้วันละ ๒๔๐ บาท เบิกก่ีวัน รวมเป็นเงิน และค่าเช่าท่ีพักเหมาจ่ายได้วันละ ๒๐๐ บาท เบิกก่ีวัน รวมเป็นเงิน  
๘. ให้ หน.ปกครอง รร.สบ.สบ.ทร.เซ็นตรวจถูกต้อง 
๙. เม่ือได้เงินยืมมาแล้วประมาณสัปดาห์ท่ี ๓ ให้เสนอยืมเงินค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพัก และค่าพาหนะ) งวดท่ี ๒ 
    ดําเนินการเช่นเดียวกับงวดท่ี ๑  
๑๐. มีเอกสารท่ีต้องแนบ ดังนี้ 
    ๑๐.๑ ผบ.ทร.อนุมัติโครงการศึกษา อบรม ประชุม และสัมมนาของหน่วยต่าง ๆ ใน ทร.ประจําปีงบประมาณนั้น ๆ          
    ๑๐.๒ จก.สบ.ทร.อนุมัติรับคําสั่ง ผบ.ทร.ให้ข้าราชการเข้ารับการอบรม 
    ๑๐.๓ ใบยืมเงินพร้อมระบุจํานวนเงิน 

เวลา ๑ – ๒  ชั่วโมง    

ปัญหา บางหลักสูตรเงินออกล่าช้า                   
วิธีแก้ไข  คอยติดตามสอบถามกับเจ้าหน้าท่ีท่ีทําเรื่องยืมเงิน กบง.กง.ทร.   
องค์ความรู้ท่ีจําเป็น - มาตรการประหยัดงบประมาณของ ทร.      
     
       
           

 

 



 

 

ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก  การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง ฝึกศึกษาอบรมตามหลักสูตร 

ชื่อ ว่าท่ี น.ต.หญิง นิรมล            นามสกุล       อุปการสังข์       

ตําแหน่ง  นายทหารประจํา รร.สบ.สบ.ทร.          

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการอบรม (ค่าพาหนะ) ให้แก่นักเรียน 

วิธีปฏิบัติงาน             
๑. ทําบันทึกเสนอ สบ.ทร. (ผ่าน กผค.สบ.ทร.) ให้ ผอ.รร.สบ.สบ.ทร.ลงนาม ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่าย 
    เพ่ือเสนอ กง.ทร.ต่อไป 
๒. ให้เบิกเงินค่าพาหนะเท่ียวขามาเข้ารับการอบรมเท่าท่ีจ่ายจริงของแต่ละคน 
๓. ในบันทึกให้ระบุชื่อผู้รับเงินด้วย 
๔. ท้ายบันทึกแนบตารางผนวกรายชื่อผู้มีสิทธิเบิกค่าพาหนะ และจํานวนเงินของแต่ละคนท่ีมีสิทธิเบิก 
๕. ทําใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พร้อมแนบคําสั่งจากหน่วยต้นสังกัดท่ีให้เข้ารับการอบรม  
๖. มีเอกสารท่ีต้องแนบ ดังนี้ 
    ๖.๑ จก.สบ.ทร.อนุมัติรับคําสั่ง ผบ.ทร.ให้ข้าราชการเข้ารับการอบรม 
    ๖.๒ ผบ.ทร.อนุมัติโครงการศึกษา อบรม ประชุม และสัมมนาของหน่วยต่าง ๆ ใน ทร.ประจําปีงบประมาณนั้น ๆ 

เวลา  ๒ – ๔  ชั่วโมง    

ปัญหา  บางหลักสูตรเงินออกล่าช้าจนนักเรียนจบหลักสูตรก็ยังไม่ออก              
วิธีแก้ไข ใช้เงิน รร.สบ.สบ.ทร.สํารองออกไปก่อน เม่ือเงินออกแล้วเบิกนํามาใช้คืน   
องค์ความรู้ท่ีจําเป็น -           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก  การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง  ฝึกศึกษาอบรมตามหลักสูตร 

ช่ือ ว่าท่ี น.ต.หญิง นิรมล               นามสกุล       อุปการสังข์       

ตําแหน่ง  นายทหารประจํา รร.สบ.สบ.ทร.          

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  ขอเบิกผลักใช้เงินยืมค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการอบรม งวดท่ี ๑ และ งวดท่ี ๒ 

วิธีปฏิบัติงาน             
๑. เม่ือห้วงเวลาการยืมเงินจบแล้วให้ทําบันทึกเสนอ สบ.ทร. (ผ่าน กผค.สบ.ทร.) ให้ ผอ.รร.สบ.สบ.ทร.ลงนาม  
    เพ่ือเบิกผลักใช้เงินยืมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพัก และค่าพาหนะ) ของผู้เข้ารับการ 
    อบรม เพ่ือเสนอ กง.ทร. ต่อไป 
๒. ท้ายบันทึกแนบตารางรายชื่อผู้สิทธิเบิกให้ทําแบบเดียวกับตอนท่ียืมเงิน 
๓. ให้ หน.ปกครอง รร.สบ.สบ.ทร.เซ็นตรวจถูกต้อง 
๔. มีเอกสารท่ีต้องแนบ ดังนี้ 
    ๔.๑ จก.สบ.ทร.อนุมัติรับคําสั่ง ผบ.ทร.ให้ข้าราชการเข้ารับการอบรม 
    ๔.๒  ผบ.ทร.อนุมัติโครงการศึกษา อบรม ประชุม และสัมมนาของหน่วยต่าง ๆ ใน ทร.ประจําปีงบประมาณนั้น ๆ 
    ๔.๓ ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พร้อมแนบคําสั่งจากหน่วยต้นสังกัดท่ีให้เข้ารับการอบรม  
    ๔.๔ ใบยืมเงินพร้อมระบุจํานวนเงิน 
    ๔.๕ ขออนุมัติเบิกค่าเช่าท่ีพักในสถานท่ีบริการเช่าพักอ่ืนท่ีมิใช่โรงแรม 
    ๔.๖ ขออนุมัติจัดเลี้ยงอาหารม้ือกลางวัน  

เวลา  ๒ – ๔  ชั่วโมง    
องค์ความรู้ท่ีจําเป็น      -            

 

 

 



     
ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง วัดและประเมินผล 

ช่ือ พ.จ.อ.นรินทร์        นามสกุล แจ้งจร  
ตําแหน่ง       เสมียน รร.สบ.สบ.ทร.  
หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย การประเมินวิทยากร/ครูช่วยสอน   
วิธีปฏิบัติงาน 
๑. ได้รับใบแบบเมินจาก พ.จ.อ.จารึก  พลอยเลื่อมแสง   
๒. โดยการเอาจํานวนนักเรียนท่ีให้คะแนนมาคูณคะแนนความพึงพอใจตามลําดับการให้คะแนนดังนี้  
 ความพึงใจมากท่ีสุด = ๕ พ่ึงพอใจมาก = ๔พึงพอใจปานกลาง = ๓  พึงพอใจน้อย = ๒ ความพึงพอใจน้อย  
 ท่ีสุด = ๑ (พ.จ.อ.จารึก  ฯ ได้นับจํานวนจํานวนความพึงพอใจของแต่ละความพึงใจแล้ว)  
๓.. เม่ือคํานวณความพึงใจแล้ว ก็มาบวกรวมกัน แล้วเอาจํานวนท้ังหมดท่ีให้คะแนนความพึงพอใจมาหาร  
 ด้วยจํานวนท่ีให้คะแนนความพึงพอใจได้เท่าใรก็บันทึกไว้ในใบประเมินความพึงพอใจ  
๔. เสร็จแล้วส่งค่อให้ จ.ท.กฤษณะ  อบรมชอบ เพ่ือดําเนินการต่อไป  
เวลา 
๗ –  ๑๐ นาที 
ปัญหา การบวกรวมผิด 
 
วิธีแก้ไข -บวกรวมหลาย ๆ ครั้ง 
 
องค์ความรู้ท่ีจําเป็นในการทํางาน – คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน   
    
   
  



ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง ฝึกศึกษาอบรมตามหลักสูตร 

  
ช่ือ พ.จ.อ.นรินทร์        นามสกุล แจ้งจร 
ตําแหน่ง      เสมียน รร.สบ.สบ.ทร.  
หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย การพิมพ์หนังสือตอบต่อท้ายด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์   
วิธีปฏิบัติงาน 
๑. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และสร้างกระดาษเปล่าใน Microsoft Wordหรือใสกล่องข้อความ แล้วกําหนด 
ชื่อไฟล์ไว้  
๒. พิมพ์หนังสือต่อท้ายท่ีจะตอบในหนังสือท่ีสร้างไว้ กําหนดระยะการพิมพ์ให้ตรงกับช่องว่างพอท่ีจะพิมพ์หนังสือ  
ต่อท้ายกับต้นฉบับ พิมพ์ข้อความไม่เกินก่ึงหน้ากระดาษ และต้ังกําหนดระยะไว้ โดยพับก่ึงหนึ่งของ
 หน้ากระดาษ จัดข้อความด้านหลังให้ตรงกันจะพิมพ์หนังสือด้านซ้ายหรือด้านขวา โดยคํานึงด้านซ้ายก่อน 
โดยต่อท้ายเม่ือมีการการสั่งการ 
๓. ถ้าข้อความหนังสือด้านหน้าเต็มหน้างกระดาษไม่มีช่องว่างท่ีจะพิมพ์หนังสือ ให้พิมพ์ในด้านหลังต่อไป โดย 
พับก่ึงหนึ่งของหน้ากระดาษเหมือน ข้อ ๒.        
๔. แล้วก็พิมพ์หนังสือต่อท้ายหนังสือเพ่ือเสนอ ผอ.รร.สบ.สบ.ทร.เพ่ือลงนามต่อไป  
เวลา 
๕ – ๑๐ นาที 
ปัญหา - เวลาพิมพ์หนังสือท้ายไม่พอช่องว่างท่ีกําหนดจะพิมพ์ 
วิธีแก้ - ทดลองพิมพ์ลงในกระดาษเปล่าก่อน แล้วมาวัดระยะพอดีหรือไม่ 
องค์ความรู้ท่ีจําเป็นในการทํางาน   
๑. ความรู้เฉพาะ (การใช้ภาษาไทย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การพิมพ์หนังสือราชการ ฯลฯ) 
 ๑.๑ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ 
 ๑.๒ ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการใช้คําย่อ พ.ศ.๒๕๕๕   
 ๑.๓ ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการหนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๒๗    
 ๑.๔ การใช้คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น  
 ๑.๕ แบบมาตรฐานการพิมพ์หนังสือราชการของ ทร. (โดยใช้โปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์)  
จัดทําโดย กสบ.สบ.ทร.  
๑.๖ รูปแบบและการเขียนหนังสือราชการของกรมฝ่ายอํานวยการ จัดทําโดย กสบ.สบ.ทร.  
 
 
     
      
      
     
 



ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง เสนอผลการอบรม 

  
ช่ือ พ.จ.อ.นรินทร์        นามสกุล แจ้งจร 
ตําแหน่ง      เสมียน รร.สบ.สบ.ทร.  
หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย การพิมพ์หนังสือส่อตัวกลับต้นสังกัด   
วิธีปฏิบัติงาน 
๑. ทําบันทึกเสนอ สบ.ทร. ให้ ผอ.รร.สบ.สบ.ทร.ลงนาม (ก่อนวันจบการอบรมประมาณ ๑๐ – ๑๒ วันทําการ) 
๒. แนบเอกสารโดยการพิมพ์รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามหน่วยท่ีส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โดย ผอ.รร.สบ.สบ.ทร. 
 เซ็นตรวจถูกต้อง 
๓. ทําบันบันทึกเสนอหน่วยต่าง ๆ ท่ีส่งรายชื่อเข้ารับการอบรมกลับต้นสังกัด ให้ รองจก.สบ.ทร.(๑) ลงนาม        
    โดยทําการแทนแทน จก.สบ.ทร. และลงวันท่ีในวันท่ีจบการอบรมแนบไปพร้อมกับบันทึกเสนอ สบ.ทร.  
๔. ในส่วนของ สบ.ทร.ท่ีส่งข้าราชการเข้ารับการอบรม รร.สบ.สบ.ทร.ทําบันทึกเสนอให้ ผอ.รร.สบ.สบ.ทร. 
    ลงนาม และลงวันท่ีจบการอบรมเช่นกัน พร้อมลงทะเบียนส่ง โดยไม่ต้องแนบไปพร้อมกันบันทึกเสนอ  
สบ.ทร.โดยแยกเก็บไว้ก่อน 
๕. เม่ือ รอง จก.สบ.ทร.ลงนามแล้ว สบ.ทร.จะลงทะเบียนหนังสือส่งพร้อมเรื่องท้ังหมดคืน รร.สบ.สบ.ทร. 
๖. เม่ือต้นกลับส่งมา รร.สบ.สบ.ทร.แล้ว พร้อมพิมพ์พิมพ์ซองใส่ซองงเอกสารส่งตัวกลับต้นสังกัด และทําใบรับ    
    พร้อมรายชื่อผู้เข้ารับการอบ โดยส่งให้ผู้แทนหน่วยพร้อมเซ็นรายชื่อไว้ ส่งกลับไปต้นสังกัด หลังพิธีมอบ    
    ประกาศนียบัตร 
เวลา 
๕ – ๑๐ นาที 
ปัญหา -  
วิธีแก้ – 
องค์ความรู้ท่ีจําเป็น 
๑. ภาษาไทย  
๒. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ 
๓. ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการใช้คําย่อ พ.ศ.๒๕๕๕   
๔. ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการหนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๒๗    
๕. การใช้โปรแกรมคอมพ ิวเตอร์เบ้ืองต้น  
๖. แบบมาตรฐานการพิมพ์หนังสือราชการของ ทร. (โดยใช้โปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ )  

จัดทําโดย กสบ.สบ.ทร.  
๗. รูปแบบและการเขียนหนังสือราชการของกรมฝ่ายอํานวยการ จัดทําโดย กสบ.สบ.ทร. 



  

ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก  การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง  ฝึกศึกษาอบรมตามหลักสูตร 

ช่ือ   จ.ท.กฤษณะ                           นามสกุล        อบรมชอบ  

ตําแหน่ง   เสมียน รร.สบ.สบ.ทร.  

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย รับ – ส่งหนังสือ ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และทางสมุดส่ง   

วิธีปฏิบัติงาน 
๑. การรับ – ส่งเอกสารของ รร.สบ.สบ.ทร. ทางระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และทางสมุดส่งของแต่ละวัน  
๒. เม่ือรับหนังสือแล้วลงทะเบียนรับในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละเรื่อง  
๓.  นําหนังสือเสนอ ผอ.รร.สบ.สบ.ทร. เพ่ือทราบ พิจารณา สั่งการ  
๔. ถ้าให้ รร.สบ.สบ.ทร.พิจารณาหรือปฏิบัติตามสั่งการ ถ้ามีการพิมพ์หนังสือตอบต่อท้ายเรื่องหรือทําบันทึก 
    ข้อความ  
๕. ส่งหนังสือท่ี ผอ. รร.สบ.สบ.ทร.สั่งการให้ปฏิบัติตามหนังสือนั้นให้แผนกต่าง ๆ ใน รร.สบ.สบ.หรือกําลังพล  
 รร.สบ.สบ.ทร. ทราบหรือปฏิบัติ  
๖. เม่ือแผนกต่าง ๆ ทราบแล้วหรือพิจารณาของแต่ละเรื่อง และจัดทําเพ่ือส่งมาให้เรื่องมาให้ บก.รร.สบ.สบ.ทร. 
    ส่งเรื่องกลับไปตามหน่วยท่ีกําหนดให้ส่งหรือตอบตามกําหนด และส่งไปทางระบบงานสารบรรณ 
    อิเล็กทรอนิกส์ลงบันทึกทางสมุดส่ง  
๗. สําเนาเรื่องนั้นเก็บไว้เป็นหลักฐานและเพ่ือตรวจสอบต่อไป  
เวลา  ๕ นาที   
องค์ความรู้ท่ีจําเป็นในการทํางาน 

๑. ความรู้ชัดแจ้ง (เอกสาร ตํารา หนังสือ ระเบียบ   
๑.๑. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖   

    ๑.๒. ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการใช้คําย่อ พ.ศ.๒๕๕๕   
 ๑.๓  ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการหนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๒๗   

๒. ความรู้เฉพาะตัว (การใช้ภาษาไทย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การพิมพ์หนังสือราชการ ฯลฯ) 
 ๒.๑ แบบมาตรฐานการพิมพ์หนังสือราชการของ ทร. (โดยใช้โปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์) กสบ.สบ.ทร. 
 ๒.๒ รูปแบบและการเขียนหนังสือราชการของกรมฝ่ายอํานวยการ จัดทําโดย กสบ.สบ.ทร. 
 ๒.๓ การใช้โปรแกรม Microsoft office Word , Excel , Power Point 
  
   



ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก  การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง  ฝึกศึกษาอบรมตามหลักสูตร 

ช่ือ  จ.ท.กฤษณะ                   นามสกุล        อบรมชอบ  

ตําแหน่ง       เสมียน รร.สบ.สบ.ทร.  

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย    งานท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย   

วิธีปฏิบัติงาน 
๑. ได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชา  
๒. พิมพ์หนังสือรึเอกสารตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Microsoft office 
    Word ,Excel,Power Point และอ่ืน ๆ  
๓. จัดพิมพ์ให้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีผู้บังคับบัญชากําหนด  

เวลา  
๑๐  นาที   

องค์ความรู้ท่ีจําเป็นในการทํางาน 

๑. ความรู้ชัดแจ้ง (เอกสาร ตํารา หนังสือ ระเบียบ   
๑.๑. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖   

    ๑.๒. ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการใช้คําย่อ พ.ศ.๒๕๕๕   
 ๑.๓  ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการหนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๒๗   

๒. ความรู้เฉพาะตัว (การใช้ภาษาไทย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การพิมพ์หนังสือราชการ ฯลฯ) 
 ๒.๑ แบบมาตรฐานการพิมพ์หนังสือราชการของ ทร. (โดยใช้โปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์) กสบ.สบ.ทร. 
 ๒.๒ รูปแบบและการเขียนหนังสือราชการของกรมฝ่ายอํานวยการ จัดทําโดย กสบ.สบ.ทร. 
 ๒.๓ การใช้โปรแกรม Microsoft office Word , Excel , Power Point 
  
  
      
     
 
 
 

 
 
 

 



ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก  การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง  ฝึกศึกษาอบรมตามหลักสูตร 

ช่ือ  จ.ท.กฤษณะ                    นามสกุล        อบรมชอบ  

ตําแหน่ง       เสมียน รร.สบ.สบ.ทร.  

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย     เตรียมข้อมูลประชุม นขต.สบ.ทร. ให้ ผอ.รร.สบ.สบ.ทร.   

วิธีปฏิบัติงาน 
๑. รอคําสั่งจาก ผอ.รร.สบ.สบ.ทร.  
๒. รวบรวมรูปภาพจากช่างภาพของ รร.สบ.สบ.ทร. 
๓. จัดทําพิมพ์และสร้างตามโครงร่างของ ผอ.รร.สบ.สบ.ทร. โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย โปรแกรม Microsoft 
     Power Point แทรกรูปภาพและคําบรรยายตามโครงร่าง  
๔. ปริ้นแผ่นงานนําเสนอแบบ เอกสารประกอบคําบรรยาย ให้ ผอ.รร.สบ.สบ.ทร. ตรวจทาน  
๕. เซฟไฟล์เอกสารการประชุม และส่งอีเมล์ไปท่ี แผนกธุรการ สบ.ทร. ท่ี ratchanee.c@navy.mi.th เพ่ือ 
    เตรียมนําไฟล์ไปใช้ในการประชุม 
๖. โทรตรวจสอบไปท่ี แผนกธุรการ สบ.ทร. ว่าได้รับไฟล์เอกสารถูกต้องครบถ้วนแล้ว    

เวลา   
๑๕   นาที   

องค์ความรู้ท่ีจําเป็นในการทํางาน 

๑. ความรู้ชัดแจ้ง (เอกสาร ตํารา หนังสือ ระเบียบ   
๑.๑. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖   

    ๑.๒. ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการใช้คําย่อ พ.ศ.๒๕๕๕   
 ๑.๓  ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการหนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๒๗   

๒. ความรู้เฉพาะตัว (การใช้ภาษาไทย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การพิมพ์หนังสือราชการ ฯลฯ) 
 ๒.๑ แบบมาตรฐานการพิมพ์หนังสือราชการของ ทร. (โดยใช้โปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์) กสบ.สบ.ทร. 
 ๒.๒ รูปแบบและการเขียนหนังสือราชการของกรมฝ่ายอํานวยการ จัดทําโดย กสบ.สบ.ทร. 
 ๒.๓ การใช้โปรแกรม Microsoft office Word , Excel , Power Point 
  
   
 
 
 
 
 

 



ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก  การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง  วัดและประเมินผล 

ช่ือ  จ.ท.กฤษณะ                    นามสกุล        อบรมชอบ  

ตําแหน่ง     เสมียน รร.สบ.สบ.ทร.  

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย    กรอกแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมท่ีมีต่อวิทยากร/ครูช่วย
สอน ตามโครงการฝึกอบรม   

วิธีปฏิบัติงาน 
๑. รับแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมท่ีมีต่อวิทยากร/ครูช่วยสอน จาก พ.จ.อ.นรินทร์ ฯ  
๒. ใช้โปรแกรม Microsoft Excel จัดทําตารางตามหัวข้อท่ีกําหนด และพิมพ์รายชื่อครูช่วยสอนพร้อมท้ัง 
    รายชื่อวิชา 
๓. เขียนสูตรการคํานวณหาค่าเฉลี่ย และการคิดเป็นร้อยละ เช่น  =ROUNDDOWN(SUM(F2:P2)/11,2)  
    ตัวอย่างดังภาพ 
 

  
 
๔. กรอกคะแนนเฉลี่ยของแต่ละหัวข้อ ลงในช่อง 
๕. นําผลการคํานวณท่ีได้กรอกลงในแบบประเมิน 
๖. ส่งแบบประเมินวิทยากรท้ังหมดพร้อมผลคํานวณ คืน แผนกศึกษา รร.สบ.สบ.ทร.    

เวลา   
๑๕   นาที   

 



องค์ความรู้ท่ีจําเป็นในการทํางาน 

๑. ความรู้ชัดแจ้ง (เอกสาร ตํารา หนังสือ ระเบียบ   
๑.๑. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖   

    ๑.๒. ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการใช้คําย่อ พ.ศ.๒๕๕๕   
 ๑.๓  ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการหนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๒๗   

๒. ความรู้เฉพาะตัว (การใช้ภาษาไทย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การพิมพ์หนังสือราชการ ฯลฯ) 
 ๒.๑ แบบมาตรฐานการพิมพ์หนังสือราชการของ ทร. (โดยใช้โปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์) กสบ.สบ.ทร. 
 ๒.๒ รูปแบบและการเขียนหนังสือราชการของกรมฝ่ายอํานวยการ จัดทําโดย กสบ.สบ.ทร. 
 ๒.๓ การใช้โปรแกรม Microsoft office Word , Excel , Power Point 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก  การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง  ฝึกศึกษาอบรมตามหลักสูตร 

ช่ือ  จ.ท.กฤษณะ                    นามสกุล        อบรมชอบ  

ตําแหน่ง     เสมียน รร.สบ.สบ.ทร.  

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย    การรับหนังสือทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์   

วิธีปฏิบัติงาน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิธีปฏิบัติงาน (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิธีปฏิบัติงาน (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เวลา  ๑๐   นาที 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็นในการทํางาน – การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น และการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 



ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก  การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง  ฝึกศึกษาอบรมตามหลักสูตร 

ช่ือ  จ.ท.กฤษณะ                    นามสกุล        อบรมชอบ  

ตําแหน่ง     เสมียน รร.สบ.สบ.ทร.  

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย    การส่งหนังสือทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

วิธีปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิธีปฏิบัติงาน (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วิธีปฏิบัติงาน (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เวลา   
๑๕   นาที 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็นในการทํางาน - การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น และการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  



ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง  เตรียมการฝึกอบรม 

ช่ือ น.ท.สุทธิรัตน์        นามสกุล    บริสุทธิ์ธรรม   

ตําแหน่ง หน.ปกครอง รร.สบ.สบ.ทร. 

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย กํากับดูแลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้อบรมให้เรียบร้อย 

วิธีปฏิบัติงาน   
๑. กผค.สบ.ทร.ส่งรายชื่อผู้อบรม รายงานคุณสมบัติ คะแนนความเหมาะสมให้ รร.สบ.สบ.ทร.ตรวจสอบ   
๒. การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้อบรม ประกอบด้วย ดังนี้ 
 ๒.๑ ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรอาชีพชั้นจ่าเอก ถ้ากําเนิดจาก นักเรียนจ่า และนักเรียนดุริยางค์ ถือว่าเป็น
ผู้สําเร็จจากโรงเรียนทหาร เม่ือติดยศจ่าเอกแล้วสามารถเข้าเรียนหลักสูตรอาชีพ ฯ ได้เลย โดยไม่ต้องดูการ
ครองยศจ่าเอกว่าถึง ๖ เดือน หรือไม่  สําหรับผู้ท่ีกําเนิดจากข้าราชการกลาโหมพลเรือน และสมัครต่อจาก 
พลทหารประจําการ ต้องครองยศจ่าเอกไม่น้อยกว่า ๖ เดือน โดยให้นับถึงสิ้นเดือนกันยายน ก่อนปีงบประมาณ 
จะเข้ารับการอบรม ท้ังนี้ต้องมีคะแนนความเหมาะสมไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ อีกด้วย 
 ๒.๒ ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรอาชีพชั้นพันจ่าเอก ถ้ากําเนิดจาก นักเรียนจ่า และนักเรียนดุริยางค์ ถือว่า
เป็นผู้สําเร็จจากโรงเรียนทหาร เม่ือติดยศพันจ่าเอกแล้วสามารถเข้าเรียนหลักสูตรอาชีพ ได้เลย โดยไม่ต้องดูว่า
มียศพันจ่าเอกครบ ๑ ปี ๖ เดือน หรือไม่ สําหรับผู้ท่ีกําเนิดจากข้าราชการกลาโหมพลเรือน และสมัครต่อจาก
พลทหารประจําการ ต้องมียศพันจ่าเอกไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๖ เดือน โดยให้นับถึงสิ้นเดือนกันยายนของ
ปีงบประมาณจะเข้ารับการอบรม ท้ังนี้ผู้ท่ีจะเข้าเรียนหลักสูตรอาชีพพันจ่าเอก ต้องมีเวลารับราชการเป็น
นายทหารประทวนไม่น้อยกว่า ๗ ปี ๖ เดือน โดยต้องมีคะแนนความเหมาะสมไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐   
๓. เม่ือได้ตรวจคุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมเรียบร้อยแล้ว ทําบันทึกแจ้งผลการตรวจคุณสมบัติ เสนอ กผค.สบ.ทร. 
ทราบ โดย ผอ.รร.สบ.สบ.ทร. ลงนามในบันทึก ฯ              
เวลา   ๒ วัน  

ปัญหา คุณสมบัติของผู้เข้าอบรมไม่ชัดเจน  

วิธีแก้ไข ประสานหน่วยท่ีส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม เพ่ือขอทราบความชัดเจน 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น  

๑. ระเบียบ ทร. ว่าด้วยการเลื่อนฐานะนายทหารประทวน พศ.๒๕๕๗  
๒. การใช้ภาษาไทย ในการสะกด ชื่อ  นามสกุล  

 

 



ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง ฝึกศึกษาอบรมตามหลักสูตร 

ช่ือ น.ท.สุทธิรัตน์        นามสกุล    บริสุทธิ์ธรรม   

ตําแหน่ง หน.ปกครอง รร.สบ.สบ.ทร. 

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย กํากับดูแลการรายงานตัวของผู้เข้ารับการอบรม 

วิธีปฏิบัติงาน   
๑. ในวันเปิดการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมมารายงานตัวท่ี รร.สบ.สบ.ทร. ลงชื่อการรายงานตัวแบบบันทึกรายชื่อ  
ผู้อบรม ลงชื่อหน้าห้องแผนกปกครอง รร.สบ.สบ.ทร. ชั้น ๓ อาคาร รร.สบ.สบ.ทร.  
๒. ผู้อบรมตรวจสอบความถูกต้อง ยศ ชื่อ สกุล สังกัด ถ้ามีการแก้ไขแจ้งให้ แผนกปกครอง รร.สบ.สบ.ทร. ทราบ  
๓. ผู้เข้ารับการอบรมตรวจสอบรายละเอียดการปฏิบัติต่างๆ ท่ีติดอยู่ท่ีบอร์ดประกาศหน้าห้องเรียน ๑   
พร้อมกับรับบัตรแสดงตนท่ีแผนกปกครอง ฯ โดยนําไปติดท่ีกระเป๋าเสื้อด้านขวา กับรับคู่มือของนักเรียน เอกสาร 
ตําราวิชาต่าง ๆ บริเวณชั้นหน้าห้องเรียน   
๔. แผนกปกครอง ฯ ชี้แจงข้ันตอนการปฏิบัติในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร และอ่ืนๆ ท่ีห้องเรียน ๑ 
๕. ผู้เข้าอบรมเตรียมร่วมพิธีเปิดหลักสูตร  
เวลา   ๑ ชั่วโมง  

ปัญหา ผู้อบรมไม่มารายงานตัวในวันเปิดการอบรม  

วิธีแก้ไข ประสานหน่วยท่ีส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม แจ้งว่าผู้เข้าอบรมไม่มารายงานตัวในวันเปิดการหลักสูตร 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น ระเบียบ รร.สบ.สบ.ทร. ว่าด้วยการการปกครองบังคับบัญชาผู้เข้ารับการอบรม พ.ศ.
๒๕๕๗  

 

 

 

                                                   

 

 

 



ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง  เตรียมการฝึกอบรม 

ช่ือ น.ท.สุทธิรัตน์        นามสกุล    บริสุทธิ์ธรรม   

ตําแหน่ง หน.ปกครอง รร.สบ.สบ.ทร. 

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย กํากับดูแลจัดทํารายชื่อผู้เข้ารับการอบรม เอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง และคู่มือนักเรียน 

วิธีปฏิบัติงาน   
๑. เม่ือ ทร.อนุมัติรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ฯ แล้ว แผนกปกครอง ฯ ตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อ
ตัวสะกด ยศ ชื่อ สกุล สังกัด ถูกต้องหรือไม่ โดยตรวจสอบความถูกต้องในระบบ HR ของ กพ.ทร. อีกครั้ง 
๒. เม่ือตรวจสอบรายชื่อเรียบร้อยแล้ว จัดพิมพ์บันทึกรายชื่อเวลาเรียนของผู้เข้ารับการอบรม  และรายชื่อผู้เข้า
รับการอบรม  เพ่ือใช้ในระหว่างการอบรมหลักสูตร ฯ 
๓. พิมพ์กรอบรูปรายชื่อผู้อบรม เพ่ือติดท่ีบอร์ดแสดงตน บริเวณหน้าห้องเรียน   
๔. จัดทําสมุดบันทึกการลาชั่วกาล สมุดแบบบันทึกการสถิติการลา แบบฟอร์มการให้คะแนนความเหมาะสม คะแนนความประพฤติ 
เพ่ือใช้ในการเก็บสถิติ และเก็บคะแนนของผู้อบรม 
๕. จัดเตรียมแบบฟอร์มการลาต่าง ๆ เพ่ือใช้ในระหว่างอบรม 
๖. ตรวจสอบจํานวนคู่มือนักเรียน เพ่ือแจกในวันเปิดการอบรม 
เวลา   ๑ สัปดาห์  

ปัญหา บางครั้งคู่มือนักเรียนชํารุด  

วิธีแก้ไข แจ้งแผนกศึกษา รร.สบ.ฯ ดําเนินการจัดทําคู่มือนักเรียนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย เป็นไปอย่างสมบูรณ์ 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น ระเบียบ รร.สบ.สบ.ทร. ว่าด้วยการการปกครองบังคับบัญชาผู้เข้ารับการอบรม พ.ศ.
๒๕๕๗  

 

 

      

 
     

 

 



ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง  เตรียมการฝึกอบรม  

ช่ือ น.ท.สุทธิรัตน์        นามสกุล    บริสุทธิ์ธรรม   

ตําแหน่ง หน.ปกครอง รร.สบ.สบ.ทร. 

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  ขออนุมัติพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร 

วิธีปฏิบัติงาน   
๑. เม่ือ ทร.อนุมัติรายชื่อผู้อบรมหลักสูตรแล้ว แผนกปกครอง ฯ ดําเนินการทําบันทึกขออนุมัติกําหนดพิธีเปิดการ
อบรมหลักสูตร พร้อมจัดทําร่างโอวาท จก.สบ.ทร. กําหนดการพิธี ผังการสถานท่ีประกอบพิธี โดย ผอ.รร.สบ.สบ.ทร.  
ลงนาม เสนอ สบ.ทร.  
๒. การร่างโอวาทจะใช้ตัวอย่างโอวาทของหลักสูตรท่ีผ่านมา นํามาปรับข้อความ รายละเอียดเล็กน้อย รวมท้ัง
ตัวสะกดต่าง ๆ ให้มีความชัดเจนตรงกับสถานการณ์ปัจจุบัน แล้วจัดทําเป็นร่างโอวาท จก.สบ.ทร.  
๓. การจัดทําหนังสือเชิญ จะเชิญหน่วยท่ีอยู่พ้ืนท่ีกรุงเทพ ข้อความในหนังสือเชิญจะใช้ตัวอย่างของหนังสือเชิญ
หลักสูตรท่ีผ่านมา มาปรับเปลี่ยนข้อความรายละเอียดเล็กน้อย  
๓. เม่ือจัดทําบันทึกเสนอ สบ.ทร.ขออนุมัติกําหนดพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดําเนินการจัดทําข่าว
ราชนาวีเสนอ หน่วยต่าง ๆ ใน ทร. ท่ีส่งข้าราชการเข้ารับการอบรม แจ้งการปฏิบัติของผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ สถานท่ี 
เวลาการรายงานตัว วันประกอบพิธี โดย รอง จก.สบ.ทร.ท่ีกํากับดูแล รร.สบ.สบ.ทร.เป็นผู้ลงนามรับรองข่าว   
๓. เม่ือ จก.สบ.ทร. อนุมัติกําหนดพิธีเปิดหลักสูตรการอบรม แล้ว แผนกปกครอง ฯ ดําเนินการขยายโอวาท 
คํากล่าวให้ชัดเจน ใส่ปกคํากล่าวโอวาท เสนอผู้ท่ีมาเป็นประธานในพิธี ฯ  
เวลา   ๓ วัน  
ปัญหา การแจ้งข่าวราชนาวีเรื่องการปฏิบัติผู้เข้ารับการอบรม ผู้อบรมไม่ได้รับแจ้ง  
วิธีแก้ไข ประสานหน่วยต่าง ๆ แจ้งผู้เข้าอบรมทางโทรศัพท์อีกครั้ง 
องค์ความรู้ท่ีจําเป็น  
๑. ระเบียบ สบ.ทร. ว่าด้วยพิธีเปิด – ปิดหลักสูตรการอบรม พ.ศ.๒๕๕๑ 
๒. ความรู้เก่ียวกับการใช้ภาษาไทย และงานสารบรรณ 
  

 
                          

 

 



ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง  เตรียมการฝึกอบรม  

ช่ือ น.ท.สุทธิรัตน์        นามสกุล    บริสุทธิ์ธรรม   

ตําแหน่ง หน.ปกครอง รร.สบ.สบ.ทร. 

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  กํากับดูแลการจัดทําบัตรแสดงตนของผู้เข้ารับการอบรม 

วิธีปฏิบัติงาน   
๑.เม่ือ ทร.อนุมัติรายชื่อผู้อบรมแล้ว  
๒.แผนกปกครอง ฯ ตรวจสอบรายชื่อตัวสะกดให้ถูกต้อง พร้อมกับพิมพ์รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม และพิมพ์
แบบตัวอย่างรูปแบบข้อความบัตรแสดงตน ซ่ึงรูปแบบของบัตรมีขนาด กว้าง ๙ ซ.ม. ยาว ๕.๕ ซ.ม.ข้อความชื่อ
หลักสูตร ชื่อผู้อบรม ตามแบบตัวอย่างของหลักสูตรท่ีผ่านมา   
๓.ทําบันทึก เสนอ กรพ.สบ.ทร. เพ่ือขอรับการสนับสนุนจัดทําบัตรแสดงตน พร้อมท้ังแนบรายชื่อผู้อบรม   
และรายละเอียดรูปแบบบัตรแสดงตน โดย หน.ปกครองลงนามตรวจถูกต้อง เสนอ ผอ.รร.สบ.สบ.ทร.  
ลงนามบันทึก เสนอ กรพ.สบ.ทร.  
เวลา   ๓ – ๖ ชั่วโมง 

ปัญหา รายชื่อนักเรียน และข้อความตัวสะกดผิด 

วิธีแก้ไข ตรวจสอบรายชื่อ ข้อความให้ถูกต้อง 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น  
๑. ระเบียบ รร.สบ.สบ.ทร. วา่ด้วยการการปกครองบังคับบัญชาผู้เข้ารับการอบรม พ.ศ.๒๕๕๗  
๒. แบบฟอร์มรูปแบบบัตรแสดงตน 

 

 

 

 

 

 

 



ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง  ฝึกศึกษาอบรมตามหลักสูตร  

ช่ือ น.ท.สุทธิรัตน์        นามสกุล    บริสุทธิ์ธรรม   

ตําแหน่ง หน.ปกครอง รร.สบ.สบ.ทร. 

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  กํากับดูแลพิธีเปิดการอบรม 

วิธีปฏิบัติงาน   
๑.ในวันพิธีเปิดการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมมารายงานตัวท่ี รร.สบ.ฯ  
๒.แผนกปกครอง ฯ จัดแถวผู้เข้ารับการอบรมออกเป็น ๕ – ๖ แถว แถวละ ๖- ๗ คน ตามจํานวนผู้เข้าอบรม  
๓.แผนกปกครอง ฯ ชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติในพิธีเปิด และซักซ้อมการปฏิบัติ  
๔. ผอ.รร.สบ.ฯ รอง ผอ.ฯ และหน.แผนกต่าง ๆ แถวรับประธานพิธี บริเวณหน้าอาคาร รร.สบ.สบ.ทร.  
เม่ือประธานเดินทางมาถึง ผอ.รร.สบ.ฯ รายงานบัญชีพล พร้อมเรียนเชิญพักท่ีห้อง บก.รร.สบ.ฯ 
๕. หน.ปกครอง ฯ ประจําแผนกปกครอง ฯ เรียกผู้อบรมประจําแถว  ผู้ร่วมพิธี ผอ.รร.สบ.ฯ ประจําจุดท่ีกําหนด  
๖.ประธานพิธี พร้อมท่ีห้องประกอบพิธี ผอ.รร.สบ.ฯ รายงานบัญชีผู้อบรม ผู้ร่วมพิธี พร้อมกล่าวรายงาน
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร จากนั้นประธานพิธี กล่าวเปิดการอบรม ฯ  
๗. เสร็จสิ้นพิธีเปิดการอบรม  
เวลา  ๑ .๓๐ ชั่วโมง 

ปัญหา  บางครั้งผู้ร่วมพิธีไม่มาร่วมพิธี 

วิธีแก้ไข  จัดข้าราชการ รร.สบ.ฯ เข้าร่วมพิธี 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น ระเบียบ สบ.ทร. ว่าด้วยพิธีเปิด – ปิดหลักสูตรการอบรม พ.ศ.๒๕๕๑ 

 

 

 

 

 

 

 



ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง  ฝึกศึกษาอบรมตามหลักสูตร  

ช่ือ น.ท.สุทธิรัตน์        นามสกุล    บริสุทธิ์ธรรม   

ตําแหน่ง หน.ปกครอง รร.สบ.สบ.ทร. 

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการอบรม 

วิธีปฏิบัติงาน   
๑. แผนกการปกครอง ฯ ชี้แจงกําหนดการปฐมนิเทศ  
๒. ผู้บังคับบัญชา และแผนกต่าง ๆ ปฐมนิเทศ เก่ียวกับการศึกษา และการปกครองรวมถึงการปฏิบัติตน
ระหว่างการอบรม  
๓. แผนกปกครอง ฯ ซักซ้อมการแถวประจําวันของผู้อบรม หลังจากนั้นนําผู้อบรมไปถ่ายรูปติดบัตรแสดงตน ท่ี กบศ.ยศ.ทร.  
๔. ผู้เข้ารับการอบรมทดสอบความรู้ (PRE -TEST) ท่ีห้องเรียน รร.สบ.สบ.ทร. 
๕. แผนกปกครอง ฯ ชี้แจงกิจกรรมต่างๆ ท่ีผู้เข้ารับการอบรมท่ีจะต้องดําเนินการในระหว่างการอบรม  
๖. เสร็จสิ้นการปฐมนิเทศ 
เวลา   ๓ – ๖  ชั่วโมง 

ปัญหา  ผู้เข้ารับการอบรมยังไม่เข้าใจการปฏิบัติตน 

วิธีแก้ไข ชี้แจงเพ่ิมเติมในช่วงเวลาผู้บังคับบัญชา ๐๘๓๐ – ๐๙๐๐ 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น ระเบียบ รร.สบ.สบ.ทร. ว่าด้วยการการปกครองบังคับบัญชาผู้เข้ารับการอบรม พ.ศ.
๒๕๕๗  

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง เสนอผลการอบรม  

ช่ือ น.ท.สุทธิรัตน์        นามสกุล    บริสุทธิ์ธรรม   

ตําแหน่ง หน.ปกครอง รร.สบ.สบ.ทร. 

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  กํากับดูแลการขอรับการสนับสนุนถ่ายรูปผู้อบรม 

วิธีปฏิบัติงาน   
๑. แผนกปกครอง ฯ ประสาน กบศ.ยศ.ทร.กําหนดวันขอรับการสนับสนุนการถ่ายรูปให้แก่ผู้อบรม 
๒. จัดทําบันทึก เสนอ ยศ.ทร. เพ่ือขอรับการสนับสนุนถ่ายรูป  โดย รอง จก.สบ.ทร. ลงนาม  
เวลา  ๓ – ๖ ชั่วโมง 

ปัญหา บางครั้งเจ้าหน้าท่ีถ่ายรูปของ กบศ.ยศ.ทร. ติดราชการ 

วิธีแก้ไข ประสาน กบศ.ยศ.ทร.กําหนดวันก่อนล่วงหน้า 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น ระเบียบ รร.สบ.สบ.ทร. ว่าด้วยการการปกครองบังคับบัญชาผู้เข้ารับการอบรม พ.ศ.
๒๕๕๗  

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 



ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง  ฝึกศึกษาอบรมตามหลักสูตร  

ช่ือ น.ท.สุทธิรัตน์        นามสกุล    บริสุทธิ์ธรรม   

ตําแหน่ง หน.ปกครอง รร.สบ.สบ.ทร. 

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  แต่งต้ังนักเรียนปกครอง และกรรมการนักเรียน  

วิธีปฏิบัติงาน   
๑. แผนกปกครอง ฯ ชี้แจงนักเรียนเก่ียวกับการแต่งต้ังนักเรียนปกครอง  
๒. เม่ือการอบรมผ่านไป ๑ สัปดาห์ แผนกปกครอง ฯ ดําเนินการคัดเลือกผู้ทําหน้าท่ี หน.นักเรียน และรอง หน.นักเรียน  
โดยคัดเลือกจากคะแนนเสียงท่ีนักเรียนเป็นผู้เลือก พร้อมท้ังดูความเหมาะสม  
๓. เม่ือผ่านกระบวนการคัดเลือกแล้ว ทําบันทึกเสนอ รร.สบ.สบ.ทร. ร่างคําสั่งแต่งต้ังนักเรียนปกครองบังคับบัญชา 
โดย ผอ.รร.สบ.ทร. ลงนาม 
๔. เม่ือแต่งต้ังนักเรียนปกครองเรียบร้อยแล้ว  หน.นักเรียน พิจารณาเลือกนักเรียนทําหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการฝ่ายต่าง  ๆ
เสนอรายชื่อ ให้แผนกปกครอง ฯ ร่างคําสั่งแต่งต้ังกรรมการนักเรียน โดย ผอ.รร.สบ.สบ.ทร. เป็นผู้ลงนาม  
เวลา  ๑ - ๒ สัปดาห์ 

ปัญหา บางครั้งได้ผู้ทําหน้าท่ีนักเรียนปกครองบังคับบัญชา และคณะกรรมการนักเรียน ไม่เหมาะสม 

วิธีแก้ไข ต้องกํากับดูแลการคัดเลือกให้ได้ผู้ทําหน้าท่ีปกครอง และคณะกรรมการนักเรียน ให้มีความเหมาะสม 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น ระเบียบ รร.สบ.สบ.ทร. ว่าด้วยการการปกครองบังคับบัญชาผู้เข้ารับการอบรม พ.ศ.
๒๕๕๗  

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง   ฝึกศึกษาอบรมตามหลักสูตร 

ช่ือ น.ท.สุทธิรัตน์        นามสกุล    บริสุทธิ์ธรรม   

ตําแหน่ง หน.ปกครอง รร.สบ.สบ.ทร. 

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีดูงาน และจัดหาของท่ีระลึก   

วิธีปฏิบัติงาน   
๑. แผนกปกครอง ฯ ชี้แจงนักเรียนเก่ียวกับการเลือกสถานท่ีไปดูกิจการ โดยให้นักเรียนพิจารณา และทําบันทึก
เสนอ แผนกปกครอง เลือกสถานท่ีดูกิจการ  
๒. เม่ือได้สถานท่ีดูกิจการแล้ว แผนกปกครอง ฯ คัดเลือกนักเรียนท่ีมีความเหมาะสมเป็นเจ้าหน้าท่ีด้านต่าง ในการ
ดูกิจการ พร้อมกับร่างคําสั่งแต่งต้ัง โดย ผอ.รร.สบ.ทร. ลงนาม 
๓. แผนกปกครอง ฯ จัดหาของท่ีระลึกท่ีเหมาะสม เพ่ือไปมอบให้กับสถานท่ีดูกิจการ โดยการจัดหาจาก กองโรงงานช่างแสง 
สพ.ทร. จัดทําโล่เพ่ือมอบให้กับหน่วยงานดูกิจการ  
๔. ซักซ้อมการปฏิบัติผู้ทําหน้าท่ีดูกิจการ และเตรียมการของท่ีระลึก   

เวลา  ๑ - ๒ สัปดาห์ 

ปัญหา - 

วิธีแก้ไข - 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น ระเบียบ รร.สบ.สบ.ทร. ว่าด้วยการการปกครองบังคับบัญชาผู้เข้ารับการอบรม พ.ศ.
๒๕๕๗  

 

 

 

 

 

 

 



ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง  วัดและประเมินผล 

ช่ือ น.ท.สุทธิรัตน์        นามสกุล    บริสุทธิ์ธรรม   

ตําแหน่ง หน.ปกครอง รร.สบ.สบ.ทร. 

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย   การให้คะแนนความประพฤติ คะแนนความเหมาะสม และเวลาเรียน 

วิธีปฏิบัติงาน   
๑. เม่ือเปิดการอบรม ฯ มาเป็นระยะเวลาหนึ่ง แผนกปกครอง ฯ ดําเนินการเก็บคะแนนความประพฤติ  
คะแนนความเหมาะสม และเวลาเรียน ซ่ึงมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
     ๑.๑  คะแนนความประพฤติ มีการให้คะแนนเป็น ๖ ส่วน ได้แก่ ระเบียบวินัย  การต้ังใจเรียน  การลา  
ความประพฤติมารยาท  การมาสาย และ ความเสียสละในรุ่น  แต่ละส่วนมีระดับคะแนนต้ังแต่ ๑๐ – ๒๐ คะแนน 
รวม ๑๐๐ คะแนน  ซ่ึงแผนกปกครอง ฯ จะเป็นผู้ประเมินและให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีกําหนด  
     ๑.๒ คะแนนความเหมาะสม แบ่งเป็น ๖ ส่วน ได้แก่ ลักษณะทางทหาร   การตรงต่อเวลา ความเสียสละความร่วมมือ  
ความขยันหม่ันเพียร   การแต่งกายแบบธรรมเนียมทหาร และกิริยามารยาท แต่ละส่วนมีระดับคะแนนต้ังแต่ ๑๐ – ๒๐ 
คะแนน รวม ๑๐๐ คะแนน  ซ่ึงแผนกปกครอง ฯ จะเป็นผู้ประเมินและให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีกําหนด  
     ๑.๓ เวลาเรียนตลอดหลักสูตร ๑๐๐ ในเรือนร้อย ผู้อบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ํากว่า ๗๕  ในเรือนร้อย การลากิจ 
และการลาป่วย ผู้อบรมต้องลาได้ไม่กิน ๑๐ วัน ซ่ึงการลาหยุด ๑ ครั้ง คิดเป็น ๒.๕ ในเรือนร้อย โดยตรวจสอบจาก
การลาหยุดของผู้อบรมแต่ละคน ซ่ึงแผนกปกครอง ฯ ดําเนินการตรวจสอบ และบันทึกการลา  
๒. หลังจากการจัดทําคะแนนต่าง ๆ และตรวจสอบเวลาเรียน เรียบร้อยแล้ว ดําเนินการกรอกคะแนนความประพฤติ 
ความเหมาะสม และเวลาเรียน ลงในแบบบันทึกคะแนนของผู้เข้าอบรม 
๓. จากนั้นทําบันทึกเสนอแผนกศึกษา ฯ พร้อมแนบบันทึกคะแนนความประพฤติ ความเหมาะสม และเวลาเรียน 
ดําเนินการต่อไป 
เวลา ๘  สัปดาห์ 

ปัญหา - 

วิธีแก้ไข -  

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น  
๑. ระเบียบ ทร. ว่าด้วยการเลื่อนฐานะนายทหารประทวน พศ.๒๕๕๗  
๒. ระเบียบ ยศ.ทร. ว่าด้วยการศึกษา พศ.๒๕๓๐  
๓. ระเบียบ รร.สบ.สบ.ทร. วา่ด้วยการการปกครองบังคับบัญชาผู้เข้ารับการอบรม พ.ศ.๒๕๕๗  
      

 



ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง  วัดและประเมินผล  

ช่ือ น.ท.สุทธิรัตน์        นามสกุล    บริสุทธิ์ธรรม   

ตําแหน่ง หน.ปกครอง รร.สบ.สบ.ทร. 

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย   การจัดทํารายงานประจําตัวนักเรียน  

วิธีปฏิบัติงาน   
๑. หลังจากท่ีแผนกปกครอง ฯ จัดทําคะแนนความประพฤติ คะแนนความเหมาะสม และเวลาเรียน ของผู้อบรมแล้ว  
๒. นําผลคะแนน และผลเวลาเรียน มาพิจารณา และกรอกข้อมูล ในแบบรายงานประจําตัวนักเรียน ซ่ึงจัดทํา ๒ ชุด 
พร้อมกับประทับตราข้อความ ลับ ในแบบรายงานประจําตัวนักเรียน 
๓. นําแบบรายงานประจําตัวนักเรียน เสนอ ผอ.รร.สบ.ฯ ลงนามรายงานประจําตัวนักเรียน 
เวลา   ๑ สัปดาห์ 

ปัญหา - 

วิธีแก้ไข - 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น  
๑. ระเบียบ ยศ.ทร. ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ 
๒. ระเบียบ รร.สบ.สบ.ทร. วา่ด้วยการการปกครองบังคับบัญชาผู้เข้ารับการอบรม พ.ศ.๒๕๕๗ 
  

 

 

 

 

 

 

 
      



ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง ฝึกศึกษาอบรมตามหลักสูตร 

ช่ือ น.ท.สุทธิรัตน์        นามสกุล    บริสุทธิ์ธรรม   

ตําแหน่ง หน.ปกครอง รร.สบ.สบ.ทร. 

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย   การขอรับการสนับสนุนเขียนประกาศนียบัตร   

วิธีปฏิบัติงาน   
๑. แผนกปกครอง ฯ ดําเนินการจัดทํารายชื่อประกาศนียบัตรของนักเรียน โดยเรียงรายชื่อตามตัวอักษร และ
หมายเลขทะเบียนประกาศตามหลักสูตร  
๒. ให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้อง ชื่อ สกุล สังกัด ในทะเบียนประกาศ 
๓. เม่ือตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ทําบันทึกเสนอ ยศ.ทร. เพ่ือขอรับการสนับสนุนเขียนทะเบียนประกาศ พร้อมกับแนบ
ทะเบียนประกาศรายชื่อนักเรียน โดย รอง จก.สบ.ทร.ลงนามทําการแทน จก.สบ.ทร. 
๔. นําใบประกาศนียบัตรพร้อมข้อมูลทะเบียนประกาศ ให้ กบศ.ยศ.ทร.ดําเนินการเขียนประกาศนียบัตร 
เวลา  ๑ สัปดาห์ 
ปัญหา  หนังสือเสนอ ยศ.ทร.บางครั้ง กบศ.ยศ.ทร.ได้รับล่าช้า 
วิธีแก้ไข  ประสานขอให้ กบศ.ยศ.ทร.ดําเนินการจัดทําให้ก่อน 
องค์ความรู้ท่ีจําเป็น  
๑. ระเบียบ ยศ.ทร. ว่าด้วยการศึกษา พศ.๒๕๓๐ 
๒. ใช้ความรู้เรื่องงานสารบรรณ การใช้ภาษาไทย 

 

 

 

 

 
     

 

 

 



ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง  ฝึกศึกษาอบรมตามหลักสูตร 

  

ช่ือ น.ท.สุทธิรัตน์        นามสกุล    บริสุทธิ์ธรรม   

ตําแหน่ง หน.ปกครอง รร.สบ.สบ.ทร. 

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย   การซ้อมรับประกาศนียบัตร  

วิธีปฏิบัติงาน   
๑. ก่อนวันปิดหลักสูตร ๑ วัน ผู้เข้าอบรมมาดําเนินกิจกรรมทําความสะอาดท่ี รร.สบ.สบ.ทร. 
๒. หลังจากกิจกรรมทําความสะอาดเสร็จสิ้นแล้ว เรียกแถวนักเรียนท่ีห้องเรียน ๑ พร้อมอธิบายข้ันตอนการปฏิบัติ
ในวันรับประกาศนียบัตร   
๓. จัดแถวผู้อบรมโดยแบ่งเป็น ๕ – ๖ แถว แถวละ ๘ – ๙ นาย ตามจํานวนผู้อบรมแต่ละหลักสูตร ซ่ึงจัดแถวตาม
รายชื่อในทะเบียนประกาศนียบัตร  
๔. เม่ือจัดแถวโดยเรียงชื่อตามตัวอักษรเรียบร้อยแล้ว ชี้แจงข้ันตอนการรับประกาศนียบัตร พร้อมซักซ้อมการรับ
ประกาศนียบัตร ดังนี้ 
    ๔.๑ เม่ือเรียกชื่อผู้ประกาศ ผู้รับก้าวเท้าซ้ายออกมา ๑ ก้าว และชิดเท้าตรง จากนั้นซ้ายหันหรือขวาหัน  
ตามแถวท่ีผู้รับยืน และเดินไปท่ีจุดท่ีกําหนดพร้อมกับชชิดเท้า ๑ ครั้ง จากนั้นทําท่าตรงเคารพ ยื่นมือขวารับ
ประกาศนียบัตร ส่งให้กับมือซ้าย และรอให้ประธานยื่นมือมาสัมผัสมือ จากนั้นซ้ายหันก้าวเดินไปท่ีแถว 
    ๔.๒ ผู้ท่ีรับรางวัลเกียรติบัตร ให้ปฏิบัติเหมือนข้ันตอนการรับประกาศนียบัตร จะแตกต่างกันตรงท่ีเม่ือรับ
เกียรติบัตร ให้ขวาหันแล้วไปยืนแถวอยู่หน้าของแถวแรก ท้ัง ๓ รางวัล 
๕. ดําเนินการปฏิบัติข้ันตอนการซ้อม ๓ – ๔ ครั้ง จนให้การปฏิบัติการรับประกาศนียบัตรเรียบร้อย 

เวลา  ๓ – ๔ ชั้วโมง 

ปัญหา  ท่าทางการรับยังไม่ถูกต้อง 

วิธีแก้ไข ซักซ้อมและแนะนําให้การปฏิบัติถูกต้อง 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น ทหารราบ 

 
 

      

 



ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง  เสนอผลการอบรม 

  

ช่ือ น.ท.สุทธิรัตน์        นามสกุล    บริสุทธิ์ธรรม   

ตําแหน่ง หน.ปกครอง รร.สบ.สบ.ทร. 

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย   สําเนาทะเบียนประกาศนียบัตร  

วิธีปฏิบัติงาน   
๑. เม่ือการอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ๑ สัปดาห์ ตรวจสอบความถูกต้องรายชื่อประกาศนียบัตรของผู้อบรม 
๒. ทําบันทึกเสนอ ยศ.ทร.ขอส่งสําเนาทะเบียนประกาศนียบัตร พร้อมกับแนบรายชื่อประกาศนียบัตรผู้อบรม 
โดย รอง จก.สบ.ทร.ท่ีกํากับดูแล รร.สบ.สบ.ทร.เป็นผู้ลงนาม 
เวลา   ๑ – ๒ วัน 

ปัญหา  - 

วิธีแก้ไข - 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น ระเบียบ ยศ.ทร. ว่าด้วยการดําเนินการศึกษาของสถานศึกษาซ่ึงมิได้จัดการศึกษาเป็นภาค 
พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

 

 

 

 

 

 
     

      



 

ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง  ฝึกศึกษาอบรมตามหลักสูตร  

ช่ือ น.ท.สุทธิรัตน์        นามสกุล    บริสุทธิ์ธรรม   

ตําแหน่ง หน.ปกครอง รร.สบ.สบ.ทร. 

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  การขออนุมัติพิธีปิดการอบรมหลักสูตร 

วิธีปฏิบัติงาน   
๑.เม่ือใกล้จะจบการอบรม ประมาณ ๒ สัปดาห์ แผนกปกครอง ฯ ดําเนินการทําบันทึกเสนอ สบ.ทร. ขออนุมัติ
กําหนดพิธีมอบประกาศ และปิดการอบรมหลักสูตร พร้อมจัดทําร่างโอวาท จก.สบ.ทร. กําหนดการพิธี ผังการสถานท่ี
ประกอบพิธี โดย ผอ.รร.สบ.สบ.ทร. ลงนาม   
๒. การร่างโอวาทจะใช้ตัวอย่างโอวาทของหลักสูตรท่ีผ่านมา นํามาปรับข้อความ รายละเอียดเล็กน้อย รวมท้ัง
ตัวสะกดต่าง ๆ ให้มีความชัดเจนตรงกับสถานการณ์ปัจจุบัน แล้วจัดทําเป็นร่างโอวาท จก.สบ.ทร.  
๓. การจัดทําหนังสือเชิญ จะเชิญหน่วยท่ีอยู่พ้ืนท่ีกรุงเทพ ข้อความในหนังสือเชิญจะใช้ตัวอย่างของหนังสือเชิญ
หลักสูตรท่ีผ่านมา มาปรับเปลี่ยนข้อความรายละเอียดเล็กน้อย แล้วจัดทําบันทึกเสนอหน่วยต่าง ๆ ท่ีส่งผู้เข้า
อบรม ฯ   
๓.เ ม่ือ จก.สบ.ทร. อนุ มั ติ กําหนดพิธี ปิดหลักสูตรการอบรม และกําหนดผู้ เ ป็นประธานในพิธีแล้ว  

แผนกปกครอง ฯ ดําเนินการจัดทําขยายโอวาทคํากล่าวให้ชัดเจน ใส่ปกคํากล่าวโอวาท เสนอผู้ท่ีมาเป็น

ประธานในพิธี ฯ  

เวลา   ๓ วัน  

ปัญหา บางครั้งผู้แทนหน่วยไม่มาร่วมพิธี   

วิธีแก้ไข  ประสานหน่วยต่าง ๆ เรื่องจัดผู้แทนหน่วย 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น  
๑. ระเบียบ สบ.ทร. ว่าด้วยพิธีเปิด – ปิดหลักสูตรการอบรม พ.ศ.๒๕๕๑ 
๒. ความรู้เก่ียวกับการใช้ภาษาไทย และงานสารบรรณ 

 

 

 



ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง  ฝึกศึกษาอบรมตามหลักสูตร  

ช่ือ น.ท.สุทธิรัตน์        นามสกุล    บริสุทธิ์ธรรม   

ตําแหน่ง หน.ปกครอง รร.สบ.สบ.ทร. 

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย   พิธีปิดการอบรมหลักสูตร 

วิธีปฏิบัติงาน   
๑. วันปิดหลักสูตร ผู้เข้าอบรมพร้อมท่ีห้องประชุม สบ.ทร.  
๒. หลังจากนั้น แผนกปกครอง เรียกแถวนักเรียนท่ีห้องประชุม สบ.ทร. พร้อมอธิบายข้ันตอนการปฏิบัติในวัน 
รับประกาศนียบัตร   
๓. ผู้อบรมแถวโดยแบ่งเป็น ๕ – ๖ แถว แถวละ ๘ – ๙ นาย ตามจํานวนผู้อบรมแต่ละหลักสูตร ซ่ึงจัดแถวตาม
รายชื่อในทะเบียนประกาศนียบัตร และซ้อมข้ันตอนการรับประกาศนียบัตรอีก ๑ ครั้ง 
๔. เม่ือถึงเวลาประกอบพิธี ผอ.รร.สบ.ฯ รอง ผอ.ฯ ผู้เข้าร่วมพิธี ผู้แทนหน่วยต่าง ๆ ประจําจุดท่ีกําหนด  
เม่ือประธานเดินทางมาถึง ผอ.รร.สบ.ฯ รายงานบัญชีพล ประธานจุดธูปเทียน กราบพระรูป พระบรมฉายาลักษณ์ 
พร้อมประจําจุดท่ีกําหนด  
๕.  ผอ.รร.สบ.ฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของหลักสูตร พร้อมประกาศรายชื่อผู้รับประกาศนียบัตร และเกียรติบัตร  
๖. เม่ือแจกประกาศนียบัตร และเกียรติบัตรเสร็จสิ้นแล้ว ประธานพิธี ให้โอวาทกล่าวปิดการอบรม ฯ  
๗. ผู้เข้าร่วมพิธีแสดงความยินดีกับผู้อบรม พร้อมกับถ่ายรูปหมู่ 
๘. เสร็จสิ้นพิธีปิดการอบรมหลักสูตร ฯ 

เวลา  ๑.๓๐ ชั่วโมง 

ปัญหา ท่าทางการรับยังไม่ถูกต้อง 

วิธีแก้ไข ซักซ้อมและแนะนําให้การปฏิบัติถูกต้อง 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น  
๑. ระเบียบ สบ.ทร. ว่าด้วยพิธีเปิด – ปิดหลักสูตรการอบรม พ.ศ.๒๕๕๑ 
๒. ระเบียบการฝึกทหารราบ 

 

 



ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง  เตรียมการฝึกอบรม  

ช่ือ ร.อ.ก้องภัค        นามสกุล    วัชรมูล   

ตําแหน่ง รรก.ประจําแผนกปกครอง รร.สบ.สบ.ทร. 

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม 

วิธีปฏิบัติงาน   
๑. กผค.สบ.ทร. ส่งรายชื่อผู้ท่ีจะเข้ารับอบรม พร้อมใบรายงานคุณสมบัติ และคะแนนความเหมาะสมให้ รร.สบ.สบ.ทร.
ตรวจสอบ   
๒. การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้อบรม ประกอบด้วย ดังนี้ 
 ๒.๑ ผู้ท่ีจะเข้ารับการอบรมหลักสูตรอาชีพเพ่ือเลื่อนฐานะชั้น จ่าเอก ถ้ากําเนิดจากนักเรียนจ่า และนักเรียน
ดุริยางค์ ถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหาร เม่ือติดยศจ่าเอกแล้วสามารถเข้าเรียนหลักสูตรอาชีพ
เพ่ือเลื่อนฐานะได้เลย โดยไม่ต้องพิจารณาการครองยศจ่าเอกว่าครองยศถึง ๖ เดือน หรือไม่ สําหรับผู้ท่ีกําเนิด
จากข้าราชการกลาโหมพลเรือน หรือสมัครต่อจากพลทหารประจําการ ต้องครองยศจ่าเอกไม่น้อยกว่า ๖ เดือน 
โดยให้นับถึงสิ้นเดือนกันยายน ก่อนปีงบประมาณจะเข้ารับการอบรม และต้องมีคะแนนความเหมาะสมท่ี 
หน่วยต้นสังกัดส่งมาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐  
 ๒.๒ ผู้ท่ีจะเข้ารับการอบรมหลักสูตรอาชีพเพ่ือเลื่อนฐานะชั้น พันจ่าเอก ถ้ากําเนิดจากนักเรียนจ่า และ
นักเรียนดุริยางค์ ถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหาร เม่ือติดยศพันจ่าเอกแล้วสามารถเข้าเรียน
หลักสูตรอาชีพเพ่ือเลื่อนฐานะชั้น พ.จ.อ.ได้เลย โดยไม่ต้องพิจารณาการครองยศว่ามียศพันจ่าเอกครบ ๑ ปี  
๖ เดือน หรือไม่ สําหรับผู้ท่ีกําเนิดจากข้าราชการกลาโหมพลเรือน หรือสมัครต่อจากพลทหารประจําการ ต้อง
ครองยศพันจ่าเอกไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๖ เดือน โดยให้นับถึงสิ้นเดือนกันยายนของปีงบประมาณท่ีจะเข้ารับการอบรม 
ท้ังนี้ผู้ท่ีจะเข้าเรียนหลักสูตรอาชีพเพ่ือเลื่อนฐานะชั้น พันจ่าเอก ต้องมีเวลารับราชการเป็นนายทหารประทวน 
ไม่น้อยกว่า ๗ ปี ๖ เดือน และต้องมีคะแนนความเหมาะสมท่ีหน่วยต้นสังกัดส่งมาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
๓. เม่ือตรวจคุณสมบัติผู้ ท่ีจะเข้ารับการอบรมเรียบร้อยแล้ว ให้แทงท้ายบันทึกแจ้งผลการตรวจคุณสมบัติ  
เสนอ กผค.สบ.ทร. ทราบ โดย ผอ.รร.สบ.สบ.ทร. ลงนามในบันทึก ฯ              
เวลา  ๒ วนั  
ปัญหา   คุณสมบัติไม่ชัดเจน บางครั้งหน่วยต้นสังกัดสะกด ยศ ชื่อ สกุล มาผิด  
วิธีแก้ไข ประสานแผนกกําลังพลหน่วนต้นสังกัด เพ่ือขอรายละเอียดคุณสมบัติเพ่ิมเติมเพ่ือความชัดเจน 
ตรวจสอบ ยศ ชื่อ สกุล ในระบบภายในกําลังพลของกองทัพเรือ 
องค์ความรู้ท่ีจําเป็น   
 ๑. ระเบียบ ทร. ว่าด้วยการเลื่อนฐานะนายทหารประทวน พ.ศ.๒๕๕๗  
 ๒. หลักการใช้ภาษาไทย  
 

 



ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง  ฝึกศึกษาอบรมตามหลักสูตร  

ช่ือ ร.อ.ก้องภัค     นามสกุล    วัชรมูล 

ตําแหน่ง รรก.ประจําแผนกปกครอง รร.สบ.สบ.ทร. 

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  การรับรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม 

วิธีปฏิบัติงาน   
๑. ในวันเปิดการอบรมวันแรก ผู้เข้ารับการอบรมต้องมารายงานตัว โดยลงชื่อในแบบบันทึกรายชื่อผู้เข้ารับ 
การอบรม บริเวณหน้าห้องแผนกปกครอง รร.สบ.สบ.ทร. ชั้น ๓ อาคาร รร.สบ.สบ.ทร.  
๒. ผู้เข้ารับการอบรมต้องตรวจสอบความถูกต้องของ ยศ ชื่อ สกุล สังกัด ของตนเองให้ถูกต้อง ถ้ามีสะกดผิดให้
แจ้ง แผนกปกครอง รร.สบ.สบ.ทร. ทราบเพ่ือแก้ไขให้ถูกต้อง  
๓. ผู้เข้ารับการอบรมตรวจสอบรายละเอียดการปฏิบัติต่างๆ ท่ีติดอยู่ท่ีบอร์ดประกาศหน้าห้องเรียน ๑   
พร้อมกับรับบัตรแสดงตนท่ีแผนกปกครอง ฯ โดยนําไปติดท่ีกระเป๋าเสื้อด้านขวา กับรับคู่มือของนักเรียน เอกสาร 
ตําราวิชาต่าง ๆ ท่ีวางบริเวณชั้นหน้าห้องเรียน ๒  
๔. แผนกปกครอง ฯ ชี้แจงข้ันตอนการปฏิบัติในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร และอ่ืนๆ ท่ีห้องเรียน ๑ 
๕. ผู้เข้าอบรมเตรียมร่วมพิธีเปิดหลักสูตร ฯ 
เวลา ใช้เวลา  ๑ ชั่วโมง  

ปัญหา  ผู้อบรมไม่มารายงานตัวในวันเปิดการอบรม  

วิธีแก้ไข  ประสานหน่วยต้นสังกัด แจ้งว่าผู้เข้าอบรมไม่มารายงานตัวในวันเปิดการหลักสูตร  

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น ระเบียบ รร.สบ.สบ.ทร. ว่าด้วยการการปกครองบังคับบัญชาฯ พ.ศ.๒๕๕๗  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง  เตรียมการฝึกอบรม   

ช่ือ ร.อ.ก้องภัค        นามสกุล    วัชรมูล   

ตําแหน่ง  รรก.ประจําแผนกปกครอง รร.สบ.สบ.ทร. 

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  ขออนุมัติพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร 

วิธีปฏิบัติงาน   
๑. เม่ือ ทร.อนุมัติรายชื่อผู้จะเข้ารับการอบรมหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ให้ดําเนินการทําบันทึกขออนุมัติกําหนด
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรในวันแรกของการเปิดการอบรม เวลาเริ่มพิธีประมาณ ๑๐๐๐  สถานท่ีประกอบพิธี  
ณ ห้องเรียน(๑) รร.สบ.สบ.ทร.  ส่วนการแต่งกายของผู้เข้ารับการอบรม เครื่องแบบหมายเลข ๒  โดยให้เรียนเชิญ 
จก.สบ.ทร. หรือผู้ท่ี จก.สบ.ทร. มอบหมายมาเป็นประธานในพิธี รอง จก.สบ.ทร. หน.นขต.สบ.ทร. เป็นผู้เข้า 
ร่วมพิธี พร้อมจัดทําร่างโอวาท จก.สบ.ทร. กําหนดการพิธี ผังการสถานท่ีประกอบพิธีโดย ผอ.รร.สบ.สบ.ทร.  
ลงนาม เสนอ สบ.ทร.  
๒. ดําเนินการจัดทําข่าวราชนาวี เรื่องแจ้งการปฏิบัติของผู้เข้ารับการอบรม เพ่ือแจ้งให้ผู้ท่ีจะมาเข้ารับการอบรมทราบ 
การปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ สถานท่ีรายงานตัว  เวลานัดหมายเพ่ือรายงานตัว วันประกอบพิธี เพ่ือเสนอหน่วยต้น
สังกัดต่าง ๆ ใน ทร. ท่ีส่งข้าราชการเข้ารับการอบรมทราบ โดย รอง จก.สบ.ทร.ท่ีกํากับดูแล รร.สบ.สบ.ทร.เป็นผู้ลงนาม
รับรองข่าว   
๓.เ ม่ือ จก.สบ.ทร. อนุ มัติ กําหนดพิธีเ ปิดหลักสูตรการอบรม และกําหนดผู้ เ ป็นประธานในพิธีแล้ว  
แผนกปกครอง ฯ ดําเนินการจัดทําขยายโอวาทคํากล่าวให้ชัดเจน ใส่ปกคํากล่าวโอวาท เสนอผู้ท่ีมาเป็น
ประธานในพิธี ฯ  
เวลา  ๓ วัน  

ปัญหา การแจ้งข่าวราชนาวีเรื่องการปฏิบัติผู้เข้ารับการอบรม ผู้อบรมไม่ได้รับแจ้ง  

วิธีแก้ไข ประสานหน่วยต่าง ๆ แจ้งผู้เข้าอบรมทางโทรศัพท์อีกครั้ง 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น  
๑. ระเบียบ สบ.ทร. ว่าด้วยพิธีเปิด – ปิดหลักสูตรการอบรม พ.ศ.๒๕๕๑ 
๒. ความรู้เก่ียวกับการใช้ภาษาไทย และงานสารบรรณ 
 

 

 

 

 

 



ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง  เตรียมการฝึกอบรม   

ช่ือ ร.อ.ก้องภัค        นามสกุล    วัชรมูล   

ตําแหน่ง รรก.ประจําแผนกปกครอง รร.สบ.สบ.ทร. 

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย   จัดทําบัตรแสดงตนของผู้อบรม 

วิธีปฏิบัติงาน   
๑. เม่ือ ทร.อนุมัติรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของ รร.สบ.สบ.ทร.แล้ว  
๒. แผนกปกครอง ฯ ตรวจสอบยศ ชื่อ สกุล ตัวสะกดให้ถูกต้อง พร้อมกับพิมพ์ใบรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม และ
พิมพ์แบบตัวอย่างรูปแบบข้อความบัตรแสดงตน ซ่ึงรูปแบบของบัตรมีขนาด กว้าง ๙ ซ.ม. ยาว ๕.๕ ซ.ม. 
โดยมีชื่อหลักสูตร ชื่อผู้เข้ารับการอบรม และสังกัด ตามแบบตัวอย่างบัตร  
๓.ทําบันทึก เสนอ กรพ.สบ.ทร. เพ่ือขอรับการสนับสนุนจัดทําบัตรแสดงตน พร้อมท้ังแนบรายชื่อผู้อบรม   
และรายละเอียดรูปแบบตัวอย่างบัตรแสดงตน โดย หน.ปกครอง รร.สบ.สบ.ทร.ลงนามตรวจถูกต้อง เสนอ 
ผอ.รร.สบ.สบ.ทร. ลงนามบันทึก เสนอ กรพ.สบ.ทร.  
เวลา ๓ – ๖ ชั่วโมง 

ปัญหา รายชื่อนักเรียน และข้อความตัวสะกดผิด 

วิธีแก้ไข  ตรวจสอบรายชื่อ ข้อความให้ถูกต้อง 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น  
๑. ระเบียบ รร.สบ.สบ.ทร. วา่ด้วยการการปกครองบังคับบัญชาผู้เข้ารับการอบรม พ.ศ.๒๕๕๗  
๒. แบบฟอร์มรูปแบบบัตรแสดงตน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง  ฝึกศึกษาอบรมตามหลักสูตร  

ช่ือ ร.ท.ก้องภัค        นามสกุล    วัชรมูล   

ตําแหน่ง รรก.ประจําแผนกปกครอง รร.สบ.สบ.ทร. 

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย   จัดพิธีเปิดการอบรม 

วิธีปฏิบัติงาน   
๑.ในวันพิธีเปิดการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมมารายงานตัวท่ี รร.สบ.สบ.ทร. 
๒.แผนกปกครอง รร.สบ.สบ.ทร. จัดแถวผู้ เข้ ารับการอบรมออกเป็น ๕ – ๖ แถว แถวละ ๖- ๗ คน  
ตามความเหมาะสมของจํานวนผู้เข้ารับการอบรม  
๓.แผนกปกครอง รร.สบ.สบ.ทร. ชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติในพิธีเปิด และซักซ้อมการปฏิบัติ  
๔. ผอ.รร.สบ.สบ.ทร. รอง ผอ.รร.สบ.สบ.ทร. และหน.แผนกต่าง ๆ แถวรับประธานพิธี บริเวณหน้าอาคาร  
รร.สบ.สบ.ทร. เม่ือประธานเดินทางมาถึง ผอ.รร.สบ.สบ.ทร. รายงานบัญชีพล  
๕. หน.ปกครอง รร.สบ.สบ.ทร. ประจําแผนกปกครอง รร.สบ.สบ.ทร. เรียกผู้อบรมประจําแถว  ผอ.รร.สบ.สบ.ทร.  
ผู้ร่วมพิธี ประจําจุดท่ีกําหนดในพิธี 
๖.ประธานพิธี พร้อมท่ีห้องประกอบพิธี ผอ.รร.สบ.สบ.ทร. รายงานบัญชีพลผู้เข้ารับการอบรม และผู้ร่วมพิธี  
พร้อมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของหลักสูตร จากนั้นประธานพิธี กล่าวเปิดการอบรม ฯ  
๗. เสร็จสิ้นพิธีเปิดการอบรม  
เวลา  ๑ .๓๐ ชั่วโมง 

ปัญหา บางครั้งผู้ร่วมพิธีไม่มาร่วมพิธี 

วิธีแก้ไข จัดข้าราชการ รร.สบ.สบ.ทร. เข้าร่วมพิธี 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น ระเบียบ สบ.ทร. ว่าด้วยพิธีเปิด – ปิดหลักสูตรการอบรม พ.ศ.๒๕๕๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง  เตรียมการฝึกอบรม  

ช่ือ ร.อ.ก้องภัค        นามสกุล    วัชรมูล   

ตําแหน่ง รรก.ประจําแผนกปกครอง รร.สบ.สบ.ทร. 

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย   ขอรับการสนับสนุนการถ่ายรูปผู้เข้ารับการอบรม 

วิธีปฏิบัติงาน   
๑. แผนกปกครอง รร.สบ.สบ.ทร. ประสาน กบศ.ยศ.ทร.กําหนดวันขอรับการสนับสนุนการถ่ายรูปให้แก่ผู้อบรม 
พร้อมกับแจ้งจํานวนของผู้เข้ารับการอบรม 
๒. จัดทําบันทึกเรื่องการขอรับการสนับสนุนถ่ายรูปผู้เข้ารับการอบรม  เสนอ ยศ.ทร. เพ่ือขอรับการสนับสนุนถ่ายรูป   
โดย รอง จก.สบ.ทร. ลงนาม  
เวลา ๓ – ๖ ชั่วโมง 

ปัญหา บางครั้งเจ้าหน้าท่ีถ่ายรูปของ กบศ.ยศ.ทร. ติดราชการ 

วิธีแก้ไข ประสาน กบศ.ยศ.ทร.กําหนดวันก่อนล่วงหน้า 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น ระเบียบ รร.สบ.สบ.ทร. ว่าด้วยการการปกครองบังคับบัญชาฯ พ.ศ.๒๕๕๗  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง  ฝึกศึกษาอบรมตามหลักสูตร  

ช่ือ ร.อ.ก้องภัค        นามสกุล    วัชรมูล   

ตําแหน่ง รรก.ประจําแผนกปกครอง รร.สบ.สบ.ทร. 

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  การแต่งต้ังนักเรียนปกครอง และกรรมการนักเรียน  

วิธีปฏิบัติงาน   
๑. แผนกปกครอง รร.สบ.สบ.ทร.  คัดเลือกนักเรียนเก่ียวกับการแต่งต้ังนักเรียนปกครอง (ทําการแทน) 
๒. เม่ือการอบรมผ่านไป ๑ สัปดาห์ แผนกปกครอง ฯ ดําเนินการคัดเลือกผู้ ทําหน้าท่ี หน.นักเรียน และรอง  
หน.นักเรียน (๑) (๒) โดยคัดเลือกจากคะแนนเสียงท่ีนักเรียนเป็นผู้เลือกต้ังข้ึนมา  แต่ท้ังนี้แผนกปกครองจะพิจารณา 
ดูความเหมาะสม และความเป็นผู้นํา อีกครั้ง 
๓. เม่ือผ่านกระบวนการคัดเลือกแล้ว ทําบันทึกเสนอ รร.สบ.สบ.ทร. ร่างคําสั่งแต่งต้ังนักเรียนปกครองบังคับบัญชา 
โดย ผอ.รร.สบ.ทร. ลงนาม 
๔. เม่ือ ผอ.สบ.สบ.ทร. ลงคําสั่งแต่งต้ังนักเรียนปกครองเรียบร้อยแล้ว  หน.นักเรียน พิจารณาเลือกคณะกรรมการนักเรียน
ทําหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  คือ คณะกรรมการอํานวยการ คณะอนุกรรมการฝ่ายสารสนเทศ คณะอนุกรรมการ
ฝ่ายวิชาการ  คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรม  
 ๕. เสร็จแล้วเสนอรายชื่อ ให้แผนกปกครอง รร.สบ.สบ.ทร. ร่างคําสั่งแต่งต้ังกรรมการนักเรียน โดย ผอ.รร.สบ.สบ.ทร. 
 เป็นผู้ลงนามในคําสั่ง  
เวลา  ๑ - ๒ สัปดาห์ 

ปัญหา บางครั้งได้ผู้ทําหน้าท่ีนักเรียนปกครองบังคับบัญชา และคณะกรรมการนักเรียน ไม่เหมาะสม 

วิธีแก้ไข ต้องกํากับดูแลการคัดเลือกให้ได้ผู้ทําหน้าท่ีปกครอง และคณะกรรมการนักเรียน ให้มีความเหมาะสม 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น ระเบียบ รร.สบ.สบ.ทร. ว่าด้วยการการปกครองบังคับบัญชาฯ พ.ศ.๒๕๕๗  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง  ฝึกศึกษาอบรมตามหลักสูตร  

ช่ือ ร.อ.ก้องภัค        นามสกุล    วัชรมูล   

ตําแหน่ง รรก.ประจําแผนกปกครอง รร.สบ.สบ.ทร. 

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีดูงาน และจัดหาของท่ีระลึก  

วิธีปฏิบัติงาน   
๑. แผนกปกครอง รร.สบ.สบ.ทร. ชี้แจงนักเรียนเก่ียวกับการหาสถานท่ีไปดูกิจการ โดยให้นักเรียนพิจารณา พูดคุย 
นําข้อมูลสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีเป็นโครงการพระราชดําริ มาเสนอพูดคุย ลงมติหาเสียงส่วนมากของสถานท่ีดูงาน และ
คณะนักเรียนหลักสูตรฯ ทําบันทึกเสนอ แผนกปกครอง พิจารณาความเหมาะสมของสถานท่ีดูงาน และ 
แผนกปกครอง เสนอ แผนกศึกษาดําเนินการต่อไป  
๒. เม่ือได้สถานท่ีดูกิจการแล้ว แผนกปกครอง ฯ คัดเลือกนักเรียนท่ีมีความเหมาะสมเป็นเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานใน
ด้านต่าง ๆ คือ เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบบัญชีพล ควบคุมเวลา เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเส้นทาง  เจ้าหน้าท่ีประจําตัว
ผู้อํานวยการ เจ้าหน้าท่ีกล่าวขอบคุณ เจ้าหน้าท่ีของท่ีระลึก เจ้าหน้าท่ีบันทึกภาพ และ เจ้าหน้าท่ีปฐมพยาบาล
เบ้ืองต้น พร้อมกับร่างคําสั่งแต่งต้ัง โดย ผอ.รร.สบ.ทร. ลงนาม 
๓. แผนกปกครอง รร.สบ.สบ.ทร. จัดหาของท่ีระลึกท่ีเหมาะสม ไปมอบให้กับสถานท่ีดูกิจการ บางครั้งประสาน กองโรงงาน
ช่างแสง สพ.ทร. จัดทําโล่เพ่ือมอบให้กับหน่วยงานดูกิจการ  
๔. ซักซ้อมการปฏิบัติผู้ทําหน้าท่ีดูกิจการ และเตรียมการของท่ีระลึก   
เวลา ๑ - ๒ สัปดาห์ 

ปัญหา - 

วิธีแก้ไข - 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น ระเบียบ รร.สบ.สบ.ทร. ว่าด้วยการการปกครองบังคับบัญชาฯ พ.ศ.๒๕๕๗  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง  ฝึกศึกษาอบรมตามหลักสูตร  

ช่ือ ร.อ.ก้องภัค        นามสกุล    วัชรมูล   

ตําแหน่ง รรก.ประจําแผนกปกครอง รร.สบ.สบ.ทร. 

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย   การขอรับการสนับสนุนเขียนประกาศนียบัตร  

วิธีปฏิบัติงาน   
๑. แผนกปกครอง รร.สบ.สบ.ทร. ดําเนินการจัดทํารายชื่อทะเบียนประกาศนียบัตรของนักเรียน โดยเรียงรายชื่อตาม
ตัวอักษร ก – ฮ และหมายเลขทะเบียนประกาศนียบัตรตามหลักสูตร เช่น 
    ๑.๑ หลักสูตรนายทหารสารบรรณชั้นนายนาวา เลขทะเบียนประกาศนียบัตรจะข้ึนต้นด้วย ๕๐๐๑ 

    ๑.๒ หลักสูตรนายทหารสารบรรณชั้นนายเรือ เลขทะเบียนประกาศนียบัตรจะข้ึนต้นด้วย ๔๐๐๑ 

      ๑.๓ หลักสูตรอาชีพเพ่ือเลื่อนฐานะชั้น พ.จ.อ. เลขทะเบียนประกาศนียบัตรจะข้ึนต้นด้วย ๓๐๐๑ 
     ๑.๔ หลักสูตรอาชีพเพ่ือเลื่อนฐานะชั้น จ.อ. เลขทะเบียนประกาศนียบัตรจะข้ึนต้นด้วย ๒๐๐๑ 

     ๑.๕ หลักสูตรการธุรการ เลขทะเบียนประกาศนียบัตรจะข้ึนต้นด้วย ๑๐๐๑ 
๒. ให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้อง ยศ ชื่อ สกุล สังกัด ในทะเบียนประกาศนียบัตรให้เรียบร้อย 
๓. เม่ือตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ทําบันทึกเสนอ ยศ.ทร. เพ่ือขอรับการสนับสนุนเขียนทะเบียนประกาศ พร้อมกับแนบ
ทะเบียนประกาศนียบัตร รายชื่อนักเรียน โดย รอง จก.สบ.ทร.ลงนามทําการแทน จก.สบ.ทร. 
๔. นําใบประกาศนียบัตรพร้อมข้อมูลทะเบียนประกาศนียบัตร ให้ กบศ.ยศ.ทร.ดําเนินการเขียนประกาศนียบัตร 
เวลา ๑ สัปดาห์ 

ปัญหา  หนังสือเสนอ ยศ.ทร.บางครั้ง กบศ.ยศ.ทร.ได้รับล่าช้า 

วิธีแก้ไข ประสานขอให้ กบศ.ยศ.ทร.ดําเนินการจัดทําให้ก่อน 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น  
๑. ระเบียบ ยศ.ทร. ว่าด้วยการศึกษา พศ.๒๕๓๐ 
๒. ใช้ความรู้เรื่องงานสารบรรณ การใช้ภาษาไทย 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง  ฝึกศึกษาอบรมตามหลักสูตร  

ช่ือ ร.อ.ก้องภัค        นามสกุล    วัชรมูล   

ตําแหน่ง รรก.ประจําแผนกปกครอง รร.สบ.สบ.ทร. 

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย   การซ้อมรับประกาศนียบัตร  

วิธีปฏิบัติงาน   
๑. ก่อนวันปิดหลักสูตร ๑ วัน ผู้เข้ารับการอบรมมาดําเนินกิจกรรม ๕ ส.ทําความสะอาดใหญ่ท่ี รร.สบ.สบ.ทร. 
๒. หลังจากทํากิจกรรม ๕ ส. เสร็จสิ้นแล้ว เรียกแถวนักเรียนท่ีห้องเรียน ๑ พร้อมอธิบายข้ันตอนการปฏิบัติ 
ในวันรับประกาศนียบัตร   
๓. จัดแถวนักเรียนตามรายชื่อในทะเบียนประกาศนียบัตร ก – ฮ โดยให้ผู้อบรมโดยแบ่งเป็น ๕ – ๖ แถว แถวละ 
๘ – ๙ นาย หรือตามความเหมาะสมของจํานวนผู้เข้ารับการอบรมแต่ละหลักสูตร   
๔. เม่ือจัดแถวโดยเรียงชื่อตามตัวพยัญชนะ ก –ฮ เรียบร้อยแล้ว ชี้แจงข้ันตอนการรับประกาศนียบัตร พร้อม
ซักซ้อมการรับประกาศนียบัตร ดังนี้ 
    ๔.๑ เม่ือเรียกชื่อผู้ประกาศ ผู้รับก้าวเท้าซ้ายออกมา ๑ ก้าว และชิดเท้าตรง จากนั้นซ้ายหันหรือขวาหัน  
ตามแถวท่ีผู้รับยืน และเดินไปท่ีจุดท่ีกําหนดพร้อมกับชิดเท้า ๑ ครั้ง จากนั้นทําท่าตรงเคารพ ยื่นมือขวารับ
ประกาศนียบัตร ส่งให้กับมือซ้าย และรอให้ประธานยื่นมือมาสัมผัสมือ จากนั้นซ้ายหันก้าวเดินไปท่ีแถว 
    ๔.๒ ผู้ท่ีรับรางวัลเกียรติบัตร ให้ปฏิบัติเหมือนข้ันตอนการรับประกาศนียบัตร จะแตกต่างกันตรงท่ีเม่ือรับ
เกียรติบัตร ให้ขวาหันแล้วไปยืนแถวอยู่หน้าของแถวแรก ท้ัง ๓ รางวัล 
๕. ดําเนินการปฏิบัติข้ันตอนการซ้อม ๓ – ๔ ครั้ง จนให้การปฏิบัติการรับประกาศนียบัตรเรียบร้อย 
เวลา  ๓ – ๔ ชั้วโมง 

ปัญหา  ท่าทางการรับยังไม่ถูกต้อง 

วิธีแก้ไข  ซักซ้อมและแนะนําให้การปฏิบัติถูกต้อง 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น ความรู้เก่ียวกับการฝึกทหารราบ 

 

 

 

 
 

 



ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง  เสนอผลการอบรม 

ช่ือ ร.อ.ก้องภัค        นามสกุล    วัชรมูล   

ตําแหน่ง รรก.ประจําแผนกปกครอง รร.สบ.สบ.ทร. 

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย   ส่งสําเนาทะเบียนประกาศนียบัตร  

วิธีปฏิบัติงาน   
๑. เม่ือการอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ๑ สัปดาห์ ตรวจสอบความถูกต้องรายชื่อประกาศนียบัตรของผู้อบรม 
๒. ทําบันทึกเสนอ ยศ.ทร.ขอส่งสําเนาทะเบียนประกาศนียบัตร พร้อมกับแนบรายชื่อประกาศนียบัตรผู้อบรม 
โดย รอง จก.สบ.ทร.ท่ีกํากับดูแล รร.สบ.สบ.ทร.เป็นผู้ลงนาม 
เวลา  ๑ – ๒ วัน 

ปัญหา  - 

วิธีแก้ไข  - 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น  ระเบียบ ยศ.ทร. ว่าด้วยการดําเนินการศึกษาของสถานศึกษาซ่ึงมิได้จัดการศึกษาเป็น
ภาค พ.ศ.๒๕๕๘ 
  



ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง  ฝึกศึกษาอบรมตามหลักสูตร   

ช่ือ ร.อ.ก้องภัค               นามสกุล   วัชรมูล   

ตําแหน่ง  รรก.ประจําแผนกปกครอง รร.สบ.สบ.ทร. 

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  จัดทําขออนุมัติเบิกเงินค่าของท่ีระลึกสถานท่ีดูงาน 

วิธีปฏิบัติงาน   

๑. หลังจากท่ีกลับจากการเดินทางไปดูกิจการนอกหน่วยภายใน ๑ อาทิตย์  

๒. ให้ทําบันทึกขออนุมัติเบิกเงินค่าของท่ีระลึก ในการทําบันทึกให้แนบสิ่งท่ีส่งมาด้วยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องใน
หลักสูตร ดังนี้ 
        ๒.๑ บันทึกอนุมัติให้ข้าราชการจากหน่วยต่าง ๆ เข้ารับการอบรม ท่ี รร.สบ.สบ.ทร. 
        ๒.๒ บันทึกอนุมัติโครงการศึกษา อบรม ประชุม และสัมมนาของหน่วยต่าง ๆ ใน ทร. 
        ๒.๓ บันทึกอนุมัติให้นักเรียนหลักสูตรต่าง ๆ ของ รร.สบ.สบ.ทร. ไปดูงานนอกหน่วย 
        ๒.๔ บันทึกอนุมัติเพ่ิมเติมผู้เข้ารับการอบรม หรือเปลี่ยนแปลงจํานวนผู้เข้ารับการอบรม (ถ้ามี) 
พร้อมกับทําใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน  โดยในช่องรายละเอียดการจ่ายให้อ้างถึงบันทึกอนุมัติให้นักเรียน
หลักสูตรต่าง ๆ ของ รร.สบ.สบ.ทร. ไปดูงานนอกหน่วย และค่าของท่ีระลึกวงเงินไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท  
๓. เสนอให้ ผอ.รร.สบ.สบ.ทร. ลงนามเสนอ สบ.ทร. (ผ่าน กผค.สบ.ทร.) อนุมัติ 

เวลา ๑ - ๒ ชั่วโมง 

ปัญหา  - 

วิธีแก้ไข - 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น  ความรู้เก่ียวกับงานสารบรรณ และหลักการใช้ภาษาไทย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง  ฝึกศึกษาอบรมตามหลักสูตร  

ช่ือ ร.อ.ก้องภัค               นามสกุล   วัชรมูล   

ตําแหน่ง  รรก.ประจําแผนกปกครอง รร.สบ.สบ.ทร. 

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  ทําบันทึกขออนุมัติพิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการฝึกอบรม 

วิธีปฏิบัติงาน   

๑. ให้ดําเนินการจัดทําขออนุมัติพิธีปิดก่อนปิดการอบรมประมาณ ๒ อาทิตย์ 
๒. ทําบันทึกเพ่ือขออนุมัติพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรมหลักสูตร โดยกําหนดพิธีปิดในวันสุดท้าย
ของการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของ รร.สบ.สบ.ทร. เวลาเริ่มพิธีประมาณ ๑๐๐๐ สถานท่ีประกอบพิธี  
ณ ห้องประชุม สบ.ทร.(๒) ส่วนการแต่งกายของผู้สําเร็จการอบรม เครื่องแบบหมายเลข ๒  ในพิธีปิดจะมีการมอบ
ประกาศนียบัตร และการมอบเกียรติบัตรท้ัง ๓ เกียรติบัตร โดยให้เรียนเชิญ จก.สบ.ทร. หรือผู้ท่ี จก.สบ.ทร. 
มอบหมายมาเป็นประธานในพิธี   รอง จก.สบ.ทร. หน.นขต.สบ.ทร. และผู้แทนหน่วยต้นสังกัดของผู้เข้ารับ 
การอบรม เป็นผู้เข้าร่วมพิธี ซ่ึงการทําขออนุมัติพิธีปิดจะมีเอกสารประกอบดังนี้  
     ๒.๑ ทําโอวาท จก.สบ.ทร.เพ่ือกล่าวในพิธีปิด  
     ๒.๒ ทํากําหนดการในพิธีปิดการอบรมฯ ระบุเวลา ข้ันตอนการปฏิบัติให้ชัดเจน 
     ๒.๓ ทําแผนผังพิธีปิดการอบรมโดยใช้ ห้องประชุม สบ.ทร.(๒) 
     ๒.๔ ทําบันทึกเชิญผู้แทนหน่วยต่าง ๆ ท่ีส่งข้าราชการเข้าอบรมร่วมพิธีปิดการอบรม โดยเสนอให้  
รอง จก.สบ.ทร.๒ ลงนามเสนอหน่วยฯ   
๓. เสนอ ผอ.รร.สบ.สบ.ทร. ลงนามเสนอ สบ.ทร.เพ่ือเสนอ จก.สบ.ทร.อนุมัติลงนามในพิธีปิด 
เวลา   ๓ – ๖ ชั่วโมง 

ปัญหา  - 

วิธีแก้ไข - 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น  
๑. ระเบียบ สบ.ทร.ว่าด้วยพิธีเปิด – ปิดหลักสูตรการอบรม พ.ศ.๒๕๕๑ 
๒. ความรู้เก่ียวกับงานสารบรรณ และหลักการใช้ภาษาไทย 

 

 



ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก  การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง เตรียมการฝึกอบรม 

ช่ือ      พ.จ.อ.อํานาจ       นามสกุล           นพพวง  
 
ตําแหน่ง    เสมียนแผนกปกครอง รร.สบ.สบ.ทร.  
 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ  จัดทําบอร์ดทําเนียบผู้เข้ารับการอบรมและบอร์ดประกาศของหลักสูตร  
  
วิธีปฏิบัติงาน    
๑. จัดทํากรอบรูปแสดงตนและสังกัดของผู้เข้ารับการการอบรมเพ่ือติดท่ีบอร์ดแสดงตนของ  
ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร    
๒ จัดทําคํากล่าวรายงานตนและการรายงานต่าง ๆ ในการปฏิบัติของผู้เข้ารับการอบรม  
เวลา   ๓ – ๗ ชั่วโมง  

ปัญหา - 

วิธีแก้ไข -  

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น - 

 

  



 ใบบันทึกการปฏิบตัิงาน 

กระบวนงานหลัก  การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง เตรียมการฝึกอบรม 

 
 
ช่ือ      พ.จ.อ.อํานาจ         นามสกุล           นพพวง  
 
ตําแหน่ง    เสมียนแผนกปกครอง รร.สบ.สบ.ทร.  
 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ  จัดเตรียมเอกสาร แบบฟอร์มต่าง ๆ   
  
วิธีปฏิบัติงาน    
๑. เตรียมคู่มือปฏิบัติตนในขณะเข้ารับการอบรม  
๒ เตรียมแบบฟอร์มต่าง ดังนี้  
 ๒.๑ การแนะตนเอง  
 ๒.๒ ประวัตินักเรียน  
 ๒.๓ เพลงมาร์ช รร.สบ.ฯ  
 ๒.๔ ใบลากิจ   
 ๒.๕ ใบลาป่วย   
 ๒.๖ สมุดบันทึกการลาของผู้เข้ารับการอบรม  
 
เวลา  ๓ – ๗ ชั่วโมง  
  
ปัญหา  -    
 
วิธีแก้ไข  -  
 
องค์ความรู้ท่ีจําเป็น  - 
     
    
 
  



ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 
 

                                กระบวนงานหลัก  การพัฒนากําลังพล  
 
                                      กระบวนงานรอง เตรียมการฝึกอบรม    
  
ช่ือ      พ.จ.อ.อํานาจ        นามสกุล           นพพวง  
 
ตําแหน่ง    เสมียนแผนกปกครอง รร.สบ.สบ.ทร.  
 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ   จัดเตรียมท่ีนั่งพร้อมรายชื่อของผู้เข้ารับการอบรมฯ  
  
วิธีปฏิบัติงาน    
๑. นําผังท่ีนั่งพร้อมรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม และคํากล่าวรายงานตน และการรายงานต่าง ๆ ไปติดบอร์ด
ประกาศให้เรียบร้อยพร้อมเปิดหลักสูตร  

๒ นําแบบฟอร์มต่าง ๆ ท่ีจัดทําไปใส่ในตู้เอกสารตามหมวดหมู่ให้เรียบร้อยพร้อมเปิดหลักสูตร  
        
เวลา   ๓ – ๗ ชั่วโมง  
  
ปัญหา  - 
 
วิธีแก้ไข  - 
 
องค์ความรู้ท่ีจําเป็น  - 
     
  



ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก  การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง ฝึกศึกษาอบรมตามหลักสูตร 

 
ช่ือ      พ.จ.อ.อํานาจ             นามสกุล           นพพวง  
 
ตําแหน่ง    เสมียนแผนกปกครอง รร.สบ.สบ.ทร.  
 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ  งานพิมพ์หนังสือราชการ รับ – ส่งเอกสารราชการ 
 

วิธีปฏิบัติงาน    

๑. กําหนดความเร่งด่วนการปฏิบัติงานแต่ละอย่างตามความเร่งด่วนของชิ้นงาน   
๒. ดูปัญหาของเนื้องานท่ีขัดข้อง เพ่ือทําการแก้ไข       
๓. ปฏิบัติงานให้ทันเวลาท่ีกําหนด ไม่ให้งานของทางราชการติดขัดและดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
           
เวลา  ๓๐ นาที 

ปัญหา การขาดความชํานาญในการพิมพ์หนังสือราชการ  

วิธีแก้ไข  ฝึกพิมพ์ ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมจากระเบียบงานสารบรรณ  

องค์ความรู้ท่ีจําเป็นในการทํางาน  
๑ คู่มือและวิธีการปฏิบัติงานของงานท่ีเคยทําและเคยได้รับมอบหมาย    
๒ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ ปรับปรุงแก้ไข (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๘) 
พร้อมคําอธิบาย           
๓ คู่มือเอกสารประกอบกาเรียน วิชา การพิมพ์หนังสือราชการด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์รวบรวม   
โดย รร.สบ.สบ.ทร.           
๔ คู่มือเอกสารประกอบการเรียน วิชา การเขียนหนังสือราชการ รวบรวมโดย รร.สบ.ฯ    

 



 
 

ใบบันทึกปฏบิัติงาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง  ฝึกศึกษาอบรมตามหลักสูตร 

ช่ือ  น.ท.หญิง วรนันท์          นามสกุล สุริยกุล ณ อยุธยา     

ตําแหน่ง  หน.ศึกษา รร.สบ.สบ.ทร.        

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  ปฐมนิเทศหลักสูตร      

วิธีปฏิบัติงาน 
  ๑. เปิดการอบรมวันแรก  เม่ือพิธีเปิดเสร็จสิ้นแล้ว  ผอ.รร.สบ.สบ.ทร. รอง ผอ.รร.สบ.สบ.ทร. และ หัวหน้าแผนก
ต่าง ๆ   ปฐมนิเทศ และชี้แจงการปฏิบัติให้ ผู้เข้ารับการอบรมทราบ 
  ๒. หน.ศึกษา จะปฐมนิเทศ การปฏิบัติตนของผู้เข้ารับการอบรม ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับแผนกศึกษา ดังนี้ 
 ๒.๑ ทุกครั้งท่ีมีการสอนครบ ชม.ในแต่ละวิชา   จะทําการสอบวัดผลผู้เข้ารับการอบรมใน ชม.สุดท้าย               
 ๒.๒ จะจัดการบรรยายพิเศษให้ผู้เข้ารับการอบรมฟัง ๓ หัวข้อ ได้แก่ ระบบขีดความสามารถ/ขีดสมรรถนะ
ของ ทร.  การพัฒนาตามแนวพระราชดําริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ  
     ๒.๓ ทุกครั้งท่ีกลับจากไปเยี่ยมชมกิจการนอกหน่วย จะให้ผู้เข้ารับการอบรมแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กันว่า ได้รับประโยชน์อะไรในการไปดูงาน         
 ๒.๔ เม่ือครูผู้สอนในแต่ละวิชาทําการสอนครบ ชม.แล้ว จะให้ผู้เข้ารับการอบรมทําการประเมินครูผู้สอน 
และประเมินหลักสูตร  

เวลา    
๑๕ นาที   

ปัญหา  - 

วิธีแก้ไข -      

องค์ความรู้ท่ีจําเป็นในการทํางาน ภาษาไทย คู่มือการปฏิบัติตนของผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ  
   
 
 
            
  
 



 
 

                                               ใบบันทึกปฏิบัติงาน 

กระบวนงานหลัก  การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง ฝึกศึกษาอบรมตามหลักสูตร 

ช่ือ  น.ท.หญิง วรนันท์       นามสกุล สุริยกุล ณ อยุธยา     

ตําแหน่ง  หน.ศึกษา รร.สบ.สบ.ทร.         

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย    ควบคุมกํากับดูแล การดําเนินงานของแผนกศึกษา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

วิธีปฏิบัติงาน 

  ๑. เม่ือมีงานเข้ามาท่ีแผนกศึกษาฯ   หน.แผนกฯ จะพิจารณาว่าเรื่องดังกล่าวใครเป็นผู้ดําเนินการ และมอบ
ให้ดําเนินการโดยจะมีกระดาษบันทึกเล็กเขียนไว้ ระบุอย่างชัดเจนว่ามีกําหนดส่งงานเม่ือใด   
  ๒. เม่ือประจําแผนกส่งงานตามเวลาแล้ว  หน.แผนกฯ จะตรวจทานอย่างละเอียด และเสนอ รร.สบ.สบ.ทร.      
ภายในเวลาท่ีกําหนด            

เวลา  ต่อเนื่อง  

ปัญหา   
- เนื่องจากแผนกศึกษาฯ มีเสมียนประจําแผนกเพียง ๑ นาย ซ่ึงไม่เพียงพอต่อจํานวนชิ้นงานท่ีเข้ามาเป็นจํานวน
มาก เม่ือมีงานเร่งด่วนเข้ามาพร้อม ๆ กัน ทุกคนในแผนกจะต้องพิมพ์งานเอง 

วิธีแก้ไข   
- เม่ือมีงานเร่งด่วนเข้ามาพร้อม ๆ กัน ทุกคนในแผนกจะพิมพ์งานเอง   

องค์ความรู้ท่ีจําเป็นในการทํางาน             
   ๑. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ พร้อมภาคผนวกฉบับแก้ไข พ.ศ.๒๕๓๙ 
และคําอธิบาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ.๒๕๔๘   
  ๒. คําสั่ง ทร. เรื่อง การมอบอํานาจสั่งการและทําการแทนในนาม ผบ.ทร.     
  ๓. คู่มือการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์ของ สบ.ทร.       

 
 
             
 

 

 

 



 
 

ใบบันทึกปฏิบัติงาน 

กระบวนงานหลัก  การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง ฝึกศึกษาอบรมตามหลักสูตร 

ช่ือ  น.ท.หญิง วรนันท์  นามสกุล สุริยกุล ณ อยุธยา     

ตําแหน่ง  หน.ศึกษา รร.สบ.สบ.ทร.         

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  เป็นเลขานุการคณะกรรมการจัดการความรู้ของ รร.สบ.สบ.ทร.   

วิธีปฏิบัติงาน 
  ๑. เม่ือไปประชุมการจัดการความรู้มา จะต้องนํามาถ่ายทอดให้กําลังพล รร.สบ.สบ.ทร.ทราบ    
  ๒. ดําเนินการรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวข้องในการจัดการความรู้ของ รร.สบ.สบ.ทร. เพ่ือเสนอคณะทํางานการ
จัดการความรู้ของ สบ.ทร. ทราบตามวงรอบ                                     
  ๓. ดําเนินการจัดบอร์ดของ รร.สบ.สบ.ทร. ในงาน KM ของ สบ.ทร.      

เวลา   ๑ ชิ้น   ๔๕ นาที  

ปัญหา   - 

วิธีแก้ไข  -        

องค์ความรู้ท่ีจําเป็นในการทํางาน              
๑. คู่มือการจัดการความรู้ของ ทร.           
๒. คู่มือการจัดการความรู้ของ สบ.ทร.  
๓. คู่มือการจัดการความรู้ของ รร.สบ.สบ.ทร.        
 

            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง เตรียมการฝึกอบรม 

ช่ือ  น.ท.หญิง วรนันท์   นามสกุล สุริยกุล ณ อยุธยา   

ตําแหน่ง  หน.ศึกษา รร.สบ.สบ.ทร.  

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  กํากับดูแลการจัดหาครู / แต่งต้ังครูช่วยสอน 

วิธีปฏิบัติงาน   
๑. สํารวจดูว่าโรงเรียนต้องการครูสอนจํานวนก่ีคนต่อวิชา 
๒ เปิดทําเนียบครูดูว่าใครมีคุณวุฒิตรงตามวิชาท่ีจะสอน 
๓. ประสานหน่วยหรือครูช่วยสอน 
๔. จัดทํากําหนดการอบรม และขอบเขตเนื้อหาของแต่ละวิชา 
๕.  จัดทําบันทึกถึงหน่วยท่ีติดต่อ พร้อมรายละเอียดในข้อ ๔ แนบไปกับบันทึก 
๖. เม่ือหน่วยส่งรายชื่อครูมา  
๗ ดําเนินการจัดตารางสอนดังนี้ 
 ๗.๑ ปริ้นท์ตารางว่างสําหรับจัดตารางสอน 
 ๗.๒ ลงวัน เดือน ปี และวันหยุดต่าง ๆ ในตารางตามกําหนดการเปิดอบรม 
 ๗.๓ เขียนชื่อวิชาท่ีมีจํานวนชั่วโมงมากท่ึสุด ๑ ครั้ง/สัปดาห์ ไปจนวันสุดท้าย หากยังมี ชม.เหลือ ให้กับมา
สัปดาห์แรก แล้วจึงกํากับด้วยชั่วโมงท่ี/จํานวนชั่วโมงท้ังหมด เช่น ๓/๓๖ หมายถึงวิชานี้มี ๓๖ ชั่วโมง ครั้งนี้
เป็น ๓ ชั่วโมงแรก พร้อมชื่อครูประจําวิชาท่ีถูกต้อง 
 ๗.๔ เขียนวิชาต่อไปในลักษณะเดียวกับวิชาแรก แต่ให้ดูว่าวิชาใดควรจะเรียนก่อนหลัง เช่น คอมพิวเตอร์ 
เบ้ืองต้น  ควรเรียนก่อนวิชาพิมพ์หนังสือราชการ และสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ วิชาการเขียนหนังสือราชการ
ควรเรียนเม่ือเรียนสารบรรณไปได้เกินครึ่ง (รอให้จบก่อนไม่ได้เนื่องจากครั้งสุดท้ายของวิชานี้อยู่ใกล้ปิดหลักสูตร)  
หากจํานวนชั่วโมงในสัปดาห์แรกหมดแล้ว จึงเริ่มวิชาใหม่ในสัปดาห์ต่อไป 
 ๗.๕ จัด ๑ ชม. สุดท้ายของแต่ละวิชาเป็น ชม.สอบวัดผล โดยกํากับในตารางสอนรายวิชาในการสอนก่อน
ครั้งสุดท้ายด้วย “ส่งข้อสอบ” 
 ๗.๖ จัดดูงาน และบรรยายพิเศษไว้ท้ายหลักสูตร เพ่ือให้เวลาเจ้าหน้าท่ีประมวลผลสอบดําเนินการโดยไม่
ต้องเร่งรีบ โดยจัดดูงานได้ทุกวัน เว้นวันจันทร์ และวันศุกร์ เนื่องจากจะกระทบกับการเดินทางมาและกลับ
ของผู้เข้ารับการอบรมจากพ้ืนท่ีต่างจังหวัด (อาจมาไม่ทันในวันจันทร์ และกลับไม่ทันในวันศุกร์) 
 ๗.๗ จัดวิชาบรรยายไว้ช่วงเช้า วชิาปฏิบัติไว้ช่วงบ่าย 
 ๗.๘ จัดวิชาพลศึกษา และทหาร สัปดาห์เว้นสัปดาห์ หรือสองสัปดาห์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเปลี่ยน
บรรยากาศไปอบรมนอกห้องเรียนได้ตลอดหลักสูตร 
 ๗.๙ เม่ือจัดครบแล้ว ตรวจสอบดูความเรียบร้อยถูกต้อง นับจํานวนชั่วโมงให้ครบถ้วน 
  ๗.๑๐ วิชาภาษาอังกฤษใน ๑ ครั้ง มีครู ๒ คน (เรียนแยกกลุ่มตามพ้ืนความรู้) หากจําเป็นต้องจัดวิชา
บรรยายในช่วงบ่าย ให้พิจารณาจัดภาษาอังกฤษ เนื่องจากเรียนกลุ่มเล็ก ครูสามารถดูแลได้ท่ัวถึง และการ
เรียนเป็นการฝึกทักษะต่าง ๆ ท้ังฟัง พูด อ่าน เขียนไม่ได้นั่งฟังบรรยายอย่างเดียว 



 
 

- ๒ - 

๘. เม่ือจัดตารางสอนเสร็จข้ันตอนต่อไปคือ จัดรายชื่อครูช่วยสอนในตารางไปตรวจสอบชั่วโมงการสอนกับ 
ยศ.ทร. โดยการทําบันทึกพร้อมแนบรายชื่อครูและจํานวนชั่วโมงท่ีสอน  

๙. เม่ือ ยศ.ทร.ตรวจสอบเสร็จจะส่งเรื่องตอบกลับมาถึงหน่วย จึงจะดําเนินการแต่งต้ังครูช่วยสอน โดยทํา
บันทึกเสนอ กผค.สบ.ทร. พร้อมแนบรายชื่อครูท้ังหมดไปกับบันทึก 

เวลา  ๑ สัปดาห์ 

ปัญหา   
- จํานวนวันไม่ครบตามโครงสร้างหลักสูตร เนื่องจากมีการประกาศวันหยุดเพ่ิม หรือคํานวณวันผิดเม่ือจัดทํา
โครงการ 

วิธีแก้ไข  
- ลดจํานวนชั่วโมงวิชาสัมพันธ์กับวิชาหลักท่ีสําคัญน้อยตามลําดับ คือ พลศึกษา ทหาร ภาษาอังกฤษ และ
พัสดุ จนครบจํานวนชั่วโมงท่ีขาด แล้วจัดตามข้ันตอน 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น 
๑. ความรู้ชัดแจ้ง (เอกสาร ตํารา หนังสือ ระเบียบ ฯลฯ) 
 ๑.๑ บันทึก กพ.ทร.ท่ี กห ๐๓๔๙/๗๗๙๙ ลง ๒๒ มิ.ย.๑๕ เรื่อง การพิจารณาจัดครูช่วยสอนในโรงเรียนต่าง ๆ 
ใน ทร. และบันทึก กพ.ทร.ท่ี กห ๐๕๐๓/๖๘๒๘ ลง ๑๖ ก.ค.๔๗ เรื่อง การจัดครูช่วยสอนหลักสูตรต่าง ๆ 
ของ สรส. 
 ๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร 
๒. ความรู้เฉพาะตัว    
 ๒.๑ การใช้ภาษาไทย  
 ๒.๒ การพิมพ์หนังสือราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 



 
 

ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง ฝึกศึกษาอบรมตามหลักสูตร 

ช่ือ น.ท.หญิง วรนันท์           นามสกุล สุริยกุล ณ อยุธยา   

ตําแหน่ง  หน.ศึกษา รร.สบ.สบ.ทร.  

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  กํากับดูแลจัดศึกษาและดูกิจการนอกหน่วย 

วิธีปฏิบัติงาน  
๑ กําหนดสถานท่ีไปดูงาน โดยต้องเป็นสถานท่ีท่ีมีความเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบาย ทร. และแผนปฏิบัติ
ราชการ สบ.ทร. 
๒. สถานท่ีไปดูงานต้องไม่ไกลมากไปกลับได้ในวันเดียว และวันท่ีไปดูงานไม่ควรเป็นวันจันทร์ และวันศุกร์ 
๓. ประสาน ขส.ทร.แจ้งวันขอใช้ยานพาหนะก่อนไปดูงาน เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวถ้าไม่สามารถจัดรถให้
ตามวันท่ีไปดูงานได้ 
๔. ประสานหน่วยท่ีขอไปดูงานเพ่ือขอข้อมูลในการทําหนังสือขอดูงาน 
๕. ทําบันทึกเสนอ สบ.ทร.เพ่ือขออนุมัติไปดูงาน โดยแนบรายชี่อครู และนักเรียน พร้อมท้ังกําหนดการด้วย 
ในกรณีท่ีไปต่างจังหวัดให้ทําบันทึก เสนอ สบ.ทร.(ผ่าน กผค.สบ.ทร.) เพ่ือให้ลงคําสั่ง 
๖. เม่ืออนุมัติแล้ว จึงทําหนังสือถึงหน่วยไปดูงาน รวมท้ังขอรับการสนับสนุนหน่วยต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๖.๑ ขส.ทร. (ขอพาหนะ) 
 ๖.๒ วศ.ทร. (น้ําด่ืม) ใช้วิธีออกข่าว 
 ๖.๓ พธ.ทร. และ ขส.ทร.ขอรับการสนับสนุนน้ํามันเชื้อเพลิง ใช้วิธีออกข่าว  

เวลา  ๑ สัปดาห์ 

ปัญหา - 

วิธีแก้ไข  -   

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น  
- ภาษาไทย การพิมพ์หนังสือราชการ 
 

  
 
 
 
 
 



 
 

ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง ฝึกศึกษาอบรมตามหลักสูตร 

ช่ือ  น.ท.หญิง วรนันท์           นามสกุล   สุริยกุล ณ อยุธยา   

ตําแหน่ง  หน.ศึกษา รร.สบ.สบ.ทร.  

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย กํากับดูแลการจัดบรรยายพิเศษ 

วิธีปฏิบัติงาน 
๑. ตรวจสอบชั่วโมงท่ีมีการบรรยายพิเศษว่ามีจํานวนครั้ง 
๒. ดูทําเนียบครูของ รร.สบ.สบ.ทร.เพ่ือคัดเลือกผู้บรรยาย โดยในการประสานด้วยวาจาเบ้ืองต้นจะต้องนําเสนอ
ข้อมูลให้ผู้บรรยายทราบดังนี้ 
 ๒.๑ หัวข้อบรรยาย ขอบเขตการบรรยาย วันท่ีบรรยาย จํานวนชั่วโมงท่ีบรรยาย และการเดินทางต้อง
เรียนถามความต้องการพาหนะสําหรับรับ – ส่งหรือไม่ 
 ๒.๒ ลักษณะรายละเอียดของผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างไร เพ่ือให้ผู้บรรยายเตรียมการ เช่น จํานวนของ
ผู้เข้ารับการอบรม ชั้นยศ รวมถึงลักษณะการสอนท่ีใช้เวลาเรียน เช่น ๕๐ นาที และพัก ๑๐ นาทีใน ๑ ชั่วโมงเรียน  
๓. เม่ือได้รับการตอบจากผู้บรรยายแล้ว ก็จะเป็นข้ันตอนการเสนอหนังสือเรียนเชิญผู้บรรยาย โดยจัดทํา
หนังสือเชิญ พร้อมแนบแบบฟอร์มการกรอกประวัติย่อผู้บรรยาย 
๔ ในการประสานผู้บรรยายจะต้องสอบถามถึงเอกสารประกอบการบรรยาย หากผู้บรรยายมีเอกสารมาแจก
จะต้องประสานขอรับเอกสารมาดําเนินการถ่าย หรือขอไฟล์มาลงคอมฯ ให้ผู้เข้ารับการอบรมก่อนบรรยาย 
๕. ก่อนการบรรยาย ๒ วัน ต้องตรวจสอบและยืนยันกับผู้บรรยาย 
๖. จัดเตรียมสถานท่ีรับรองให้ผู้บรรยายก่อนบรรยาย 

เวลา ๓ วัน 

ปัญหา  -   

วิธีแก้ไข  - 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น   
ภาษาไทย การเขียนหนังสือราชการ การพิมพ์หนังสือราชการ 
 
    
 
 
 
 
 



 
 

ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง ฝึกศึกษาอบรมตามหลักสูตร 

ช่ือ  น.ท.หญิง  วรนันท์              นามสกุล   สุริยกุล ณ อยุธยา   

ตําแหน่ง  หน.ศึกษา รร.สบ.สบ.ทร.  

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  
กํากับดูแลการจัดบรรยายพิเศษ (การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครฐั) 

วิธีปฏิบัติงาน 
๑. รอบันทึกของ ศสส.ทร.(ฝ่ายนโยบายและแผน ) อนุมัติแนวทางการดําเนินกิจกรรมของ ศสส.ทร. 
๒. เม่ือได้บันทึกการอนุมัติ ฯ แล้ว ประสานด้วยวาจาในเบ้ืองต้นก่อนทําหนังสือถึง สํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เม่ือได้รายละเอียดแล้วข้ันตอนต่อไปคือ   
๓. ทําหนังสือเรียนเชิญวิทยากร (พร้อมแนบแบบฟอร์มการกรอกประวัติย่อผู้บรรยาย) 
๔ ก่อนจะบรรยาย ๓ วัน ให้โทรประสานเพ่ือเป็นการย้ําเตือน 
๕. หลังจากบรรยาย ๑ วัน ต้องทําเรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยายพิเศษ  

เวลา  ๑ ชั่วโมง 

ปัญหา   - 

วิธีแก้ไข  - 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น  
๑. แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทร. และนโยบายการกํากับดูแลองค์กรท่ีดี ทร. 
พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ 
๒. แผนปฏิบัติราชการของ สปช.ทร. (ศสส.ทร.) ประจําปีงบประมาณ........... 
๓. บันทึก กผค.สบ.ทร. ท่ี กห ๐๕๐๒.๒/๒๖๗ ลง ๒๗ ส.ค.๕๘  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต และนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดีของ ทร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง ฝึกศึกษาอบรมตามหลักสูตร 

ช่ือ  น.ท.หญิง วรนันท์           นามสกุล   สุริยกุล ณ อยุธยา   

ตําแหน่ง  หน.ศึกษา รร.สบ.สบ.ทร.  

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย กํากับดูแลการจัดบรรยายพิเศษ (การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ) 

วิธีปฏิบัติงาน 
๑. ศึกษาแผนงาน รายการ กิจกรรม 
 ๑.๑ ปัจจุบัน ทร.ได้อนุมัติแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตกองทัพเรือ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ และนโยบายการกํากับดูแลองค์กรท่ีดีกองทัพเรือ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (แผนยุทธศาสตร์นี้  มีศูนย์ประสานราชการใสสะอาด ทร. (ศสส.ทร.) มี ผบ.ทร. เป็น 
ผอ.ศสส.ทร. ภายใต้ สปช.ทร. เป็นเจ้าภาพงาน)  โดยให้ นขต.ทร.และหน่วยเฉพาะกิจ ท่ีเก่ียวข้อง ถือปฏิบัติ/
ดําเนินการ ให้เป็นไปตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายท่ีกําหนด รวมท้ังกําหนดให้รายงานผล การปฏิบัติ พร้อม
ปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ ภายในวันท่ี ๒๕ เดือนกันยายนของทุกปี  
 ๑.๒ แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ........ของ สปช.ทร. แต่ละปีงบประมาณ มีการบรรจุ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีเก่ียวข้องกับ ศสส.ทร. ด้วย เพ่ือให้ดําเนินงานของ ศสส.ทร. เป็นไปตามท่ี
กําหนด ซ่ึงประมาณเดือนตุลาคมของปี (เริ่มต้นปีงบประมาณ)  ศสส.ทร.จะโอนงบประมาณการดําเนินการ
เก่ียวกับ ศสส.ทร. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ........ ให้แก่หน่วยต่าง ๆ ดําเนินการ และ สบ.ทร.ได้จัดสรรเงิน
ตอบแทน เป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ในกิจกรรมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การปลูกจิตสํานึกในเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม หรือ การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นเงิน ๔,๘๐๐ บาท (๘๐๐ บาท x ๒ ครั้ง 
x ๓ ชม.) ให้แก่ รร.สบ.สบ.ทร. 
 ๑.๓ การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การปลูกจิตสํานึกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม หรือการดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นกิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการ ตามยุทธศาสตร์ โดยกําหนดให้ นขต.ทร.
ท่ีมีสถานศึกษาในโครงสร้าง จัดการบรรยายพิเศษตามหัวข้อ ซ่ึง รร.สบ.สบ.ทร.พิจารณาการจัดบรรยายพิเศษ 
ตามห้วงเวลาท่ีเหมาะสมกับหลักสูตร ผู้เข้ารับการอบรม และวิทยากร รวมท้ังกําหนดวันเวลา  
๒. เตรียมการจัดบรรยายพิเศษ 
 ๒.๑ พิจารณาหลักสูตรท่ีจะจัดการบรรยายพิเศษดังกล่าว 
 ๒.๒ ติดต่อประสานกับวิทยากร ตามหัวข้อท่ีได้รับมอบหมาย อาจเป็นวิทยากรภายใน ทร. หรือภายนอก กห.
ท่ีมีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านท่ีเก่ียวข้องกับหัวข้อบรรยาย โดยค่าสมนาคุณวิทยากร
ให้เป็นไปตามมาตรการประหยัดงบประมาณของ ทร. และอยู่ในวงเงินท่ีได้รับอนุมัติ) 
 ๒.๓ เสนอเรื่องขออนุมัติจัดบรรยายพิเศษ  ต่อ สบ.ทร. เพ่ืออนุมัติ เป็นกรณีไป ตามห้วงเวลา 
 ๒.๔ มีหนังสือเรียนเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร...............................ใน
.............. ณ............................................ 

 



 
 

- ๒ - 
๓. เม่ือการบรรยายพิเศษเสร็จสิ้น ให้เสนอขออนุมัติเบิกเงินค่าสมนาคุณวิทยากร ต่อ สบ.ทร. ในโอกาสแรก       
เพ่ือดําเนินการต่อไป แล้วแต่กรณี 
๔. รายงานผลการปฏิบัติ พร้อมปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ ตามแบบรายงานท่ีกําหนด 
ผนวก ค.และผนวก ง. ท้ายบันทึก กผค.สบ.ทร. ท่ี กห ๐๕๐๒.๒/๒๖๗ ลง ๒๗ ส.ค.๕๘  (รร.สบ.สบ.ทร.
รายงานผลเสนอ กผค.สบ.ทร.ภายในวันท่ี ๑๐ ของเดือนกันยายนของทุกปี) 

เวลา ๑ ชั่วโมง 

ปัญหา    - 

วิธีแก้ไข   - 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น  
 ๑. แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทร. และนโยบายการกํากับดูแลองค์กรท่ีดี ทร. 

พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ 
๒. แผนปฏิบัติราชการของ สปช.ทร. (ศสส.ทร.) ประจําปีงบประมาณ........... 
๓. บันทึก กผค.สบ.ทร. ท่ี กห ๐๕๐๒.๒/๒๖๗ ลง ๒๗ ส.ค.๕๘  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต และนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดีของ ทร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

ใบบันทึกการปฏิบัติงาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง เตรียมการฝึกอบรม 

ช่ือ น.ท.หญิง วรนันท์    นามสกุล   สุริยกุล ณ อยุธยา 

ตําแหน่ง  หน.ศึกษา รร.สบ.สบ.ทร. 

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  กํากับดูแลการเตรียมอุปกรณ์เครื่องช่วยการศึกษาและวัสดุ อุปกรณ์ 

วิธีปฏิบัติงาน 
๑. ห้องเรียนคอมพิวเตอร์กลาง รร.สบ.สบ.ทร.  
 - ตรวจสอบความพร้อมการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน ๕๐ เครื่อง รวมถึงอุปกรณ์เชื่อมต่อ อินพุท 
เอาท์พุท ระบบอินเทอร์เน็ต ปลั๊กสายไฟ  ไฟฟ้าส่องสว่าง เครื่องปรับอากาศ เครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน เครื่องฉาย
โปรเจ็คเตอร์โต๊ะและเก้าอ้ี ตลอดจนความสะอาดภายในห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 
๒. ห้องเรียน รร.สบ.สบ.ทร. 
 - ติดต้ังคอมพิวเตอร์ จํานวน ๑ ชุด เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์และจอรับภาพ เครื่องขยายเสียงและไมโครโฟน 
ในห้องเรียน 
๓. ทดลองใช้งานอุปกรณ์เครื่องช่วยการศึกษาต่าง ๆ เพ่ือสามารถสนับสนุนการศึกษาอบรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เวลา  - เตรียมห้องเรียนคอมพิวเตอร์ฯ ๓ วัน ก่อนเปิดหลักสูตร 
        - เตรียมห้องเรียน รร.สบ.สบ.ทร. ๒ วัน ก่อนเปิดหลักสูตร 

ปัญหา - อุปกรณ์เครื่องช่วยการศึกษาต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาอาจเกิดปัญหาขัดข้องทางเทคนิค เช่น คอมพิวเตอร์ติดไวรัส  
ชํารุดเนื่องจากการใช้งาน คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต ระบบไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ 
(หลอดไฟ) ชํารุดบางจุด หรือเครื่องปรับอากาศไม่ทําความเย็น ทําให้เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาอบรม 

วิธีแก้ไข - ให้แก้ปัญหาจากสาเหตุ เช่น คอมพิวเตอร์ติดไวรสัให้ใช้โปรแกรมฆ่าไวรสั  คอมพิวเตอร์ไม่เชื่อมต่อกับ
ระบบอินเทอร์เน็ต ให้ตรวจสอบสายเชื่อมต่อ (สายแลน) หรือตรวจสอบหมายเลข IP ของเครื่อง ว่าหมายเลข 
IP ชนกับเครื่องอ่ืนหรือไม่ หรือหากเครื่องฉายภาพโปรเจ็คเตอร์ชํารุด หลอดภาพในเบ้ืองต้นหากสามารถ
แก้ปัญหาดังกล่าวได้เองก็ให้รีบดําเนินการ หากไม่สามารถดําเนินการเองได้ให้ประสานขอรับการสนับสนุน
เจ้าหน้าท่ีทางเทคนิคจาก สบ.ทร.(แผนกกรรมวิธีข้อมูล) หรือ จนท.จาก ชย.ทร. มาดําเนินการแก้ไขให้ต่อไป 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น  
๑. ความรู้ชัดแจ้ง (เอกสาร ตํารา หนังสือ ระเบียบ ฯลฯ)  
    ๑.๑ หนังสือความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
 ๑.๒ หนังสือการบํารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในสํานักงานเบ้ืองต้น  
๒. ความรู้เฉพาะตัว (การใช้ภาษาไทย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การพิมพ์หนังสือราชการ ฯลฯ)    
 - มีความรู้เฉพาะตัวในสายงานชา่งอิเล็กทรอนิกส์ การซ่อมบํารุงอุปกรณ์ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 



 
 

ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง ฝึกศึกษาอบรมตามหลักสูตร 

ช่ือ น.ท.หญิง วรนันท๋ นามสกุล   สุริยกุล ณ อยุธยา 

ตําแหน่ง  หน.ศึกษา รร.สบ.สบ.ทร. 

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  กํากับดูแลการทดสอบความรู้ก่อนการอบรม (Pretest)  

วิธีปฏิบัติงาน 
๑. จัดเตรียมข้อสอบท่ีใช้ทดสอบความรู้ก่อนการอบรม (Pretest)  
๒. นําข้อสอบท่ีเลือกแล้วมาจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ในรูปแบบข้อสอบเพ่ือให้ได้ข้อสอบต้นฉบับท่ีสมบูรณ์  
๓. เม่ือ ผอ.รร.สบ.ฯ อนุมัติข้อสอบต้นฉบับแล้ว ให้นําข้อสอบไปทําสําเนาเท่ากับจํานวนผู้เข้าทดสอบพร้อมกับ
เตรียมใบกระดาษคําตอบเพ่ือการทดสอบ 
๔. จัดเตรียมกระดาษตรวจข้อสอบ (ใบเฉลยข้อสอบ) ท่ีใช้ในการตรวจข้อสอบเจาะรูคําตอบให้ครบตาม
จํานวนข้อสอบ และเจาะรูเพ่ิมเติมทับบนข้อ ๑ และข้อสุดท้ายของกระดาษตรวจข้อสอบเพ่ือป้องกันการ
คลาดเคลื่อน 
๕. จัดเตรียมห้องสอบจํานวน ๒ ห้อง โดยแบ่งผู้เข้ารับการอบรมจํานวนเท่า ๆ กันและจัดนายทหารสัญญาบัตร
คุมสอบจํานวนห้องละไม่น้อยกว่า ๒ นาย 
๖. เม่ือการทดสอบเสร็จสิ้นแล้ว จะนําใบคําตอบของผู้เข้าทดสอบมาตรวจกับใบเฉลยข้อสอบ จากนั้นทําการ
บันทึกผลคะแนนเก็บไว้เป็นข้อมูลต่อไป 

เวลา  - พิมพ์ข้อสอบ (ต้นฉบับ) วิชาละ ๔๕ นาที 
  - ตรวจข้อสอบต้นฉบับ ๓๐ นาที/นาย 
  - สําเนาข้อสอบพร้อมเตรียมกระดาษคําตอบ ๓๐ นาที/วิชา 
  - ใบเฉลยข้อสอบ ๑๕ นาที 
  - เตรียมห้องสอบล่วงหน้า ๑ วัน 
  - ตรวจกระดาษคําตอบและบันทึกผล ๑ ชั่วโมง (Cross check) 

ปัญหา   
- การทดสอบความรู้ก่อนการอบรมนั้นอาจเกิดปัญหาได้ในบางข้ันตอน เช่น ข้ันการพิมพ์ข้อสอบหากจัดวาง
รูปแบบข้อสอบไม่ดี ไม่เป็นระเบียบ ขนาดตัวพิมพ์เล็กเกินไป ข้อความเบียดกันจนแน่น หรือไม่ลําดับเนื้อหา
ก่อนหลัง จะส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการรับรู้ของผู้รับการทดสอบ  

 

 

 



 
 

- ๒ - 

วิธีแก้ไข  
- ผู้พิมพ์ข้อสอบควรศึกษาลักษณะและรูปแบบข้อสอบ ซ่ึงสามารถ ศึกษาค้นคว้าข้อมูลได้จากอินเทอร์เน็ต ส่วน
ผู้ตรวจต้องมีลักษณะเป็นคนใจเย็น  สุขุม รอบคอบ มีทักษะการใช้ภาษาไทยท่ีดีและรักการอ่าน 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น  
๑. ความรู้ชัดแจ้ง (เอกสาร ตํารา หนังสือ ระเบียบ)  
๒. ความรู้เฉพาะตัว (การใช้ภาษาไทย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การพิมพ์หนังสือราชการ ฯลฯ)    
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

    ใบบันทึกการปฏิบัติงาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง วัดและประเมินผล 

ช่ือ น.ท.หญิง วรนันท์   นามสกุล   สุริยกุล ณ อยุธยา 

ตําแหน่ง  หน.ศึกษา รร.สบ.สบ.ทร. 

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  กํากับดูแลการจัดทําข้อสอบเพ่ือสอบวัดผลผู้เข้ารับการอบรม 

วิธีปฏิบัติงาน 
๑. จัดทําตารางกําหนดวันส่งข้อสอบและวันสอบไล่ โดยดึงข้อมูลมาจากตารางสอนในหลักสูตร  
๒. ประสานขอข้อสอบจากครูช่วยสอนแต่ละวิชาเม่ือถึงกําหนดวันส่งข้อสอบ (ส่วนใหญ่จะถึงกําหนดการส่ง
ข้อสอบก่อนการบรรยายครั้งสุดท้าย) การส่งข้อสอบกําหนดให้ส่งเป็นไฟล์ข้อสอบพร้อมเอกสารข้อสอบ
ต้นฉบับ 
๓. เม่ือได้ข้อสอบแล้วจะนํามาเรียบเรียงใหม่ให้มีความสวยงาม ถูกต้อง และสมบูรณ์ ตามรูปแบบข้อสอบ 
๔. หลังจากจัดพิมพ์ข้อสอบต้นฉบับเสร็จแล้ว นําข้อสอบมาตรวจสอบอีกครั้ง โดยผ่านการตรวจต้ังแต่ หน.แผนก
ศึกษาฯ ไปจนถึง ผอ.รร.สบ.สบ.ทร.ตามลําดับ 
๕. หลักจากท่ี  ผอ.รร.สบ.ฯ อนุมัติข้อสอบต้นฉบับแล้ว ให้นําข้อสอบไปทําสําเนาจํานวนเท่ากับผู้สอบพร้อมกับเตรียม 
ใบกระดาษคําตอบ 
๖. จัดเตรียมกระดาษตรวจข้อสอบ (ใบเฉลยข้อสอบ) ท่ีใช้ในการตรวจข้อสอบเจาะรูคําตอบให้ครบตาม
จํานวนข้อสอบ และเจาะรูเพ่ิมเติมทับบนข้อ ๑ และข้อสุดท้ายของกระดาษตรวจข้อสอบเพ่ือป้องกันการ
คลาดเคลื่อน 
๗. นําข้อสอบและใบกระดาษคําตอบใส่ซองข้อสอบแล้วปิดผนึกให้เรียบร้อยรอจนถึงกําหนดวันสอบ 

เวลา  - พิมพ์ข้อสอบ (ต้นฉบับ) วิชาละ ๔๕ นาที 
  - ตรวจข้อสอบต้นฉบับ ๓๐ นาที/นาย 
  - สําเนาข้อสอบพร้อมเตรียมกระดาษคําตอบ ๓๐ นาที/วิชา 
  - ใบเฉลยข้อสอบ ๑๕ นาที 

ปัญหา   
- การจัดทําข้อสอบเพ่ือใช้สอบความรู้ผู้เข้ารับการอบรมนั้นอาจเกิดปัญหาได้ในบางข้ันตอน เช่น ข้ันการพิมพ์
ข้อสอบหากจัดวางรูปแบบข้อสอบไม่ดี ไม่เป็นระเบียบ ขนาดตัวพิมพ์เล็กเกินไป ข้อความเบียดกันจนแน่น 
หรือไม่ลําดับเนื้อหาก่อนหลัง ก็อาจส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการรับรู้ของผู้รับการทดสอบได้ หรือข้ันตอน
การตรวจข้อสอบ หากผู้ตรวจไม่รอบคอบในการตรวจ ตรวจไม่ละเอียด หรือไม่ตั้งประเด็นข้อสงสัยต่อข้อสอบ
บางข้อท่ีมีลักษณะ กํากวม คลุมเครือ คําถามถามแล้วผู้สอบไม่เข้าใจ หรือไม่มีตัวเลือกตอบท่ีถูก ปัญหาดังกล่าวก็
อาจส่งผลเสียต่อการสอบได้ 
 

 



 
 

- ๒ - 

วิธีแก้ไข   
- นอกจากทักษะในการพิมพ์หนังสือราชการแล้ว ผู้พิมพ์ข้อสอบควรศึกษาลักษณะและรูปแบบข้อสอบ ซ่ึงสามารถ 
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลได้จากอินเทอร์เน็ต ส่วนผู้ตรวจต้องมีลักษณะเป็นคนใจเย็น  สุขุม รอบคอบ มีทักษะการใช้ภาษาไทย
ท่ีดีและรักการอ่าน 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น  
๑. ความรู้ชัดแจ้ง (เอกสาร ตํารา หนังสือ ระเบียบ ฯลฯ)  
    - หนังสือความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับแบบทดสอบ 
๒. ความรู้เฉพาะตัว (การใช้ภาษาไทย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การพิมพ์หนังสือราชการ ฯลฯ)    
 - มีทักษะในการพิมพ์หนังสือราชการ และความมีรู้ในเรื่องการใช้ภาษาไทย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ใบบันทึกการปฏิบัติงาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง วัดและประเมินผล 

ช่ือ น.ท.หญิง วรนันท์ นามสกุล   สุริยกุล ณ อยุธยา 

ตําแหน่ง  หน.ศึกษา รร.สบ.สบ.ทร. 

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  กํากับดูแลการสอบวัดผลผู้เข้ารับการอบรม 

วิธีปฏิบัติงาน 
๑. จัดห้องสอบท่ีจะใช้สอบ จํานวน ๒ ห้อง โดยเจ้าหน้าท่ีดูแลสถานท่ีของ รร.สบ.ฯ ดูแลเรื่องความสะอาด 
๒. แบ่งผู้เข้ารับการอบรมจํานวนเท่า ๆ  กันออกเป็น ๒ ห้อง แล้วจัดให้นั่งสอบในลักษณะแถวตอน (นั่ง ๑ แถว เว้น ๑ แถว 
สลับกันไป) 
๓. จัดนายทหารสัญญาบัตร จํานวนไม่น้อยกว่า ๒ นาย เป็นผู้ควบคุมการสอบ และให้คําแนะนํารวมถึงการ
ปฏิบัติตัวในการสอบ  
๔. เม่ือการสอบเสร็จสิ้นแล้วจะรวบรวมข้อสอบและใบตอบมาตรวจนับคะแนน (ตรวจ ๒ รอบ โดยทํา Cross 
check) 
๕. นําคะแนนท่ีได้กรอกลงในใบบันทึกผลคะแนน (แบบ ยศ.๖)  

เวลา  - จัดห้องสอบ ๕ นาที 
  - ให้ผู้เข้าสอบนั่งประจําท่ี ๒ นาที 
  - สอบ ๕๐ นาที/วิชา (ข้ึนอยู่กับจํานวนข้อสอบ) 
  - ตรวจกระดาษคําตอบและบันทึกผล ๑ ชั่วโมง  

ปัญหา  - เนื่องจาก ทร.ได้กําหนดให้มีการทําประกันคุณภาพการฝึกอบรมของสถานศึกษา ท้ังนี้เพ่ือให้การ
ฝึกอบรมมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ี ทร.กําหนด ดังนั้น กระบวนการสอบจึงต้องมีความโปรงใส ผู้
ควบคุมการสอบจึงต้องเข้มงวดในการสอบ ไม่ปล่อยให้มีการทุจริต หากปล่อยให้มีการทุจริตเกิดข้ึนแล้ว 
สถานศึกษาก็ไม่สามารถตอบโจทย์ในเรื่องการทําประกันคุณภาพการฝึกอบรมของ ทร.ได้ หรืออาจกล่าวได้ว่า
สถานศึกษานั้นไม่ได้มาตรฐาน  

วิธีแก้ไข  - ผู้ท่ีเก่ียวข้องในการสอบ รวมถึงผู้คุมสอบต้องเข้มงวดในการสอบ ไม่เพิกเฉยหรือปล่อยให้มีการ
ทุจริต 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น ๑. ความรู้ชัดแจ้ง (เอกสาร ตํารา หนังสือ ระเบียบ ฯลฯ)  
    ๑.๑ ระเบียบ ทร.ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ หมวด ๒ การดําเนินการศึกษา 
 ๑.๒ ระเบียบ ยศ.ทร.ว่าด้วยการดําเนินการศึกษาของสถานศึกษาซ่ึงมิได้จัดการศึกษาเป็นภาค พ.ศ.
๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๑) 
๒. ความรู้เฉพาะตัว (การใช้ภาษาไทย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การพิมพ์หนังสือราชการ ฯลฯ)    
 - ประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน 



 
 

ใบบันทึกการปฏิบัติงาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง วัดและประเมินผล 

ช่ือ น.ท.หญิง วรนันท์ นามสกุล   สุริยกุล ณ อยุธยา 

ตําแหน่ง  หน.ศึกษา รร.สบ.สบ.ทร. 

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  กํากับดูแลการตรวจกระดาษคําตอบ 

วิธีปฏิบัติงาน 
๑. นํากระดาษคําตอบแต่ละวิชาท่ีจะใช้ตรวจข้อสอบมาเจาะรูคําตอบให้ครบตามจํานวนข้อสอบ และเจาะรู 
เพ่ิมเติมทับบนข้อ ๑ และข้อสุดท้ายของกระดาษตรวจข้อสอบเพ่ือป้องกันการคลาดเคลื่อน 
๒.  จัดเรียงใบตอบของผู้สอบตามลําดับเลขท่ีให้เรียบร้อยเพ่ือความสะดวกในการกรอกคะแนน 
๓. นําใบตรวจข้อสอบมาวางทับกับกระดาษคําตอบของผู้สอบ ให้สังเกตรูท่ีเจาะไว้บนข้อ ๑ และข้อสุดท้าย 
จะตรงกัน   
๔. ก่อนลงมือตรวจนับคะแนนให้ดูก่อนว่าในใบคําตอบของผู้สอบมีการเลือกคําตอบมากกว่า ๑ ข้อหรือไม่ 
ข้ันตอนนี้ต้องเพ่ิมความละเอียดให้มาก เนื่องจากจะทําให้เกิดความผิดพลาดในการตรวจ (หลังนับคะแนน 
ข้อท่ีผู้สอบกาท้ิง) 
๕. ตรวจนับคะแนนจนเสร็จสิ้นในลําดับสุดท้ายของผู้สอบ 
๖. บันทึกคะแนนท่ีผู้สอบทําได้ลงบนหน้ากระดาษคําตอบของผู้สอบ 
๗. ในการตรวจข้อสอบให้ตรวจ ๒ รอบ โดยผู้ตรวจสลับกันตรวจเพ่ือป้องกันการคลาดเคลื่อน   

เวลา  ตรวจใบตอบใช้เวลาโดยประมาณ ๓๐ นาที/ผู้ตรวจ ๑ นาย ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับจํานวนข้อสอบและจํานวน
ผู้สอบ 

ปัญหา   
- คะแนนสอบอาจผิดพลาดและคลาดเคลื่อนได้หากผู้ตรวจไม่ประณีตในการตรวจ  

วิธีแก้ไข   
- ใช้ผู้ตรวจอย่างน้อย ๒ นาย ทําการตรวจสลับกัน 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น  
- การใช้ภาษาไทย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การพิมพ์หนังสือราชการ     
  
 
 
 
 



 
 

ใบบันทึกการปฏิบัติงาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง วัดและประเมินผล 

ช่ือ น.ท.หญิง วรนันท์ นามสกุล   สุริยกุล ณ อยุธยา 

ตําแหน่ง  หน.ศึกษา รร.สบ.สบ.ทร. 

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  กํากับดูแลการรวมคะแนนสอบและตัดเกรดผลการอบรม 

วิธีปฏิบัติงาน 
๑. เม่ือตรวจนับคะแนนสอบของผู้เข้ารับการอบรมครบทุกวิชาแล้ว (จะมีบางวิชาท่ีแผนกศึกษาไม่ได้จัดสอบเอง  
ครูช่วยสอนเป็นผู้สอบโดยตรง) เช่น วิชาพลศึกษา วิชาทหาร วิชาการเขียนหนังสือราชการ และวิชาการพิมพ์
หนังสือราชการ ให้ประสานขอคะแนนสอบจากครูช่วยสอนในวิชานั้น ๆ ด้วย 
๒. นําคะแนนสอบท้ังหมดท่ีได้มากรอกลงในโปรแกรมประมวนผลเพ่ือหาระดับคะแนน เป็นโปรแกรม Excel 
สําเร็จรูปของ ยศ.ทร.  
๓. จากนั้นเสนอรายงานผลการอบรม (แบบ ยศ.๖) เพ่ือให้ จก.สบ.ทร.ลงนามตัดสินชี้ขาดต่อไป   

เวลา    ๓ วัน 

ปัญหา   
- การรวมคะแนนและตัดเกรด (ผลการอบรม) เป็นงานท่ีต้องใช้ความละเอียดรอบคอบเป็นพิเศษ และยังต้อง
มีความรู้ความเข้าใจโปรแกรม Excel ท่ีใช้เป็นอย่างดี หากขาดความรู้ความเข้าใจแล้ว การคิดคะแนนตัดเกรด
ก็อาจผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้ ซ่ึงจะส่งผลกระทบกับผู้เข้ารับการอบรมโดยตรง  

วิธีแก้ไข   
- ศึกษาการใช้โปรแกรม Excel ในการตัดเกรดให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ และเพ่ิมความรอบคอบในการกรอก
คะแนน 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น  
๑. ความรู้ชัดแจ้ง (เอกสาร ตํารา หนังสือ ระเบียบ ฯลฯ)  
 ๑.๑ โปรแกรมประมวลผล Excel สําเร็จรูปของ ยศ.ทร.  
    ๑.๒ ระเบียบ ทร.ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ หมวด ๒ การดําเนินการศึกษา 
 ๑.๓ ระเบียบ ยศ.ทร.ว่าด้วยการดําเนินการศึกษาของสถานศึกษาซ่ึงมิได้จัดการศึกษาเป็นภาค พ.ศ.
๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๑)  
๒. ความรู้เฉพาะตัว (การใช้ภาษาไทย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การพิมพ์หนังสือราชการ ฯลฯ)   
 - ทักษะการใช้โปรแกรม Excel 
  



 
 

ใบบันทึกการปฏิบัติงาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง วัดและประเมินผล 

ชื่อ น.ท.หญิง วรนันท์ นามสกุล   สุริยกุล ณ อยุธยา 

ตําแหน่ง  หน.ศึกษา รร.สบ.สบ.ทร. 

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  กํากับดูแลการเสนอผลการอบรมให้ จก.สบ.ทร.ตัดสินผล 

วิธีปฏิบัติงาน 
-  เม่ือรวมคะแนนสอบและตัดเกรดผลการอบรมเรียบร้อยแล้ว ให้ทําบันทึกรายงานผลการอบรม พร้อมแนบ
ผลการอบรมตามแบบ ยศ.๖ โดยจัดทําเป็นเอกสารลับแล้วเสนอตามลําดับชั้นจนถึง จก.สบ.ทร.เพ่ือพิจารณาลง
นามตัดสิน(จก.สบ.ทร.จะลงนามในแบบ ยศ.๖) 

เวลา   ๓๐ นาที 

ปัญหา   
- เนื่องจากการตัดสินผลการอบรมกับพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรมกระชั้นชิดมาก มีเวลาห่างกัน
เพียงวันเดียว ประกอบกับการคิดคะแนนตัดเกรดผลการอบรมเป็นงานท่ีต้องใช้ความรู้ ความเข้าใจ  
ในโปรแกรมประมวลผลหากผู้ปฏิบัติไม่มีความคล่องตัว หรือขาดความรู้ ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมแล้ว 
จะทําให้การเสนอผลการอบรมล้าช้า เสนอผลไม่ทันก่อนพิธีปิดการอบรม 

วิธีแก้ไข   
- ศึกษาการใช้โปรแกรม Excel ในการตัดเกรดให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ และพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานท่ีต้อง
แข่งกับเวลาให้มากข้ึน 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น  
๑. ความรู้ชัดแจ้ง (เอกสาร ตํารา หนังสือ ระเบียบ ฯลฯ)  
 ๑.๑ โปรแกรมประมวลผล Excel สําเร็จรูปของ ยศ.ทร.  
    ๑.๒ ระเบียบ ทร.ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ หมวด ๒ การดําเนินการศึกษา 
 ๑.๓ ระเบียบ ยศ.ทร.ว่าด้วยการดําเนินการศึกษาของสถานศึกษาซ่ึงมิได้จัดการศึกษาเป็นภาค พ.ศ.๒๕๔๘ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๑)  
๒. ความรู้เฉพาะตัว (การใช้ภาษาไทย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การพิมพ์หนังสือราชการ ฯลฯ)   
 - ประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน 
 

 
 
 



 
 

ใบบันทึกการปฏิบัติงาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง วัดและประเมินผล 

ช่ือ น.ท.หญิง วรนันท์ นามสกุล   สุริยกุล ณ อยุธยา 

ตําแหน่ง  หน.ศึกษา รร.สบ.สบ.ทร. 

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย   
- กํากับดูแลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมท่ีมีต่อหลักสูตร/โครงการฝึกอบรม 

วิธีปฏิบัติงาน 
๑. เตรียมแบบประเมินหลักสูตรให้ผู้เข้ารับการอบรมประเมินก่อนเสร็จสิ้นการอบรมประมาณ ๑ สัปดาห์ (แบบ
ประเมินนํามาจากคู่มือประกันคุณภาพการฝึกอบรมของ ทร. พ.ศ.๒๕๕๗) 
๒. ชี้แจ้งให้ผู้ประเมินเล็งเห็นถึงความสําคัญของการประเมิน และแนะนําวิธีประเมินต่อประเด็นปัญหาต่าง ๆ ในแบบ
ประเมิน 
๓. นําแบบประเมินมาคํานวณหาค่าเฉลี่ยตามหลักเกณฑ์และคู่มือการประกันคุณภาพการฝึกอบรมของ ทร. (ใช้
โปรแกรมExcel ในการคํานวณ) 
๔. ทําบันทึกรายงานเสนอผลการประเมินให้ สบ.ทร.ทราบผลการประเมิน 
๕. เก็บรวบรวมผลการประเมินเป็นข้อมูลไว้ใช้รายงานการประเมินตนเองในการทําประกันคุณภาพการ
ฝึกอบรมตามวงรอบต่อไป 

เวลา  ๑ วัน 

ปัญหา  
- ผู้ประเมินอาจไม่ให้ความสําคัญต่อการประเมินหากไม่ได้รับคําชี้แจงหรือรับทราบข้อมูลท่ีเพียงพอ ส่งผลให้
การประเมินล้มเหลว หรือข้อมูลท่ีได้จากผู้ประเมินไม่ตรงตามจริง  

วิธีแก้ไข   
- ชี้แจงทําความเข้าใจให้ผู้ประเมินทราบถึงวัตถุประสงค์ของการประเมิน และเล็งเห็นถึงความสําคัญของ
ข้อมูลท่ีจะได้จากผู้ประเมิน  

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น  
๑. ความรู้ชัดแจ้ง (เอกสาร ตํารา หนังสือ ระเบียบ ฯลฯ)  
    - หลักเกณฑ์และคู่มือประกันคุณภาพการฝึกอบรมของ ทร. พ.ศ.๒๕๕๗ 
๒. ความรู้เฉพาะตัว (การใช้ภาษาไทย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การพิมพ์หนังสือราชการ ฯลฯ)   
 - มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องของการทําประกันคุณภาพการฝึกอบรมของ ทร. 

 
 



 
 

ใบบันทึกการปฏิบัติงาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง วัดและประเมินผล 

ช่ือ น.ท.หญิง วรนันท์ นามสกุล   สุริยกุล ณ อยุธยา 

ตําแหน่ง  หน.ศึกษา รร.สบ.สบ.ทร. 

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  กํากับดูแลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมท่ีมีต่อครู/วิทยากร 

วิธีปฏิบัติงาน 
๑. เตรียมแบบประเมิน ครู/วิทยากร ให้ผู้เข้ารับการอบรมประเมินหลังเสร็จสิ้นการอบรมแต่ละวิชา ในวันถัดไป 
(แบบประเมินนํามาจากคู่มือประกันคุณภาพการฝึกอบรมของ ทร. พ.ศ.๒๕๕๗)  
๒. ชี้แจ้งให้ผู้ประเมินเล็งเห็นถึงความสําคัญของการประเมิน และแนะนําวิธีประเมินต่อประเด็นปัญหาต่าง ๆ ในแบบ
ประเมิน 
๓. นําแบบประเมินมาคํานวณหาค่าเฉลี่ยตามหลักเกณฑ์และคู่มือการประกันคุณภาพการฝึกอบรมของ ทร.  
(ใช้โปรแกรม Excel ในการคํานวณ) 
๔. ทําบันทึกรายงานเสนอผลการประเมินให้ สบ.ทร.ทราบผลการประเมิน 
๕. เก็บรวบรวมผลการประเมินเป็นข้อมูลไว้ใช้รายงานการประเมินตนเองในการทําประกันคุณภาพ 
การฝึกอบรมตามวงรอบต่อไป 

เวลา    ๒ วัน 

ปัญหา   
- ผู้ประเมินอาจไม่ให้ความสําคัญต่อการประเมินหากไม่ได้รับคําชี้แจงหรือรับทราบข้อมูลท่ีเพียงพอ ส่งผลให้
การประเมินล้มเหลว หรือข้อมูลท่ีได้จากผู้ประเมินไม่ตรงตามจริง  

วิธีแก้ไข   
- ชี้แจงทําความเข้าใจให้ผู้ประเมินทราบถึงวัตถุประสงค์ของการประเมิน และเล็งเห็นถึงความสําคัญของ
ข้อมูลท่ีจะได้จากผู้ประเมิน  

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น  
๑. ความรู้ชัดแจ้ง (เอกสาร ตํารา หนังสือ ระเบียบ ฯลฯ)  
    - หลักเกณฑ์และคู่มือประกันคุณภาพการฝึกอบรมของ ทร. พ.ศ.๒๕๕๗ 
๒. ความรู้เฉพาะตัว (การใช้ภาษาไทย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การพิมพ์หนังสือราชการ ฯลฯ)   
 - มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องของการทําประกันคุณภาพการฝึกอบรมของ ทร. 

 
 
 



 
 

ใบบันทึกการปฏิบัติงาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง เสนอผลการอบรม 

ช่ือ น.ท.หญิง วรนันท์      นามสกุล   สุริยกุล  ณ อยุธยา 

ตําแหน่ง  หน.ศึกษา รร.สบ.สบ.ทร. 

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย กํากับดูแลการแจ้งผลการอบรมให้ ยศ.ทร.ทราบ 

วิธีปฏิบัติงาน 
- หลังเสร็จสิ้นการอบรม ให้ทําบันทึกแจ้งผลการอบรมพร้อมแนบใบกรอกคะแนน (แบบ ยศ.๖) ท่ี จก.สบ.ทร.
ลงนามตัดสินผลการอบรมแล้ว ให้ ยศ.ทร.ทราบ โดยจัดทําเป็นเอกสาร “ลับ” เสนอให้ จก.สบ.ทร.ลงนาม 

เวลา   ๕๐ นาที 

ปัญหา  - 

วิธีแก้ไข  - 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น  
๑. ความรู้ชัดแจ้ง (เอกสาร ตํารา หนังสือ ระเบียบ ฯลฯ)  
    ๑.๑ ระเบียบ ทร.ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ หมวด ๒ การดําเนินการศึกษา 
 ๑.๒ ระเบียบ ยศ.ทร.ว่าด้วยการดําเนินการศึกษาของสถานศึกษาซ่ึงมิได้จัดการศึกษาเป็นภาค พ.ศ.๒๕๔๘ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๑)  
๒. ความรู้เฉพาะตัว (การใช้ภาษาไทย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การพิมพ์หนังสือราชการ ฯลฯ)   
 - มีความรู้และเข้าใจในเรื่องของงานสารบรรณและธุรการ และการพิมพ์หนังสือราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ใบบันทึกการปฏิบัติงาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง เสนอผลการอบรม 

ช่ือ  น.ท.หญิง วรนันท์        นามสกุล   สุริยกุล ณ อยุธยา 

ตําแหน่ง  หน.ศึกษา รร.สบ.สบ.ทร. 

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย   กํากับดูแลการแจ้งผลการอบรมให้ กพ.ทร.ทราบเพ่ือหมายประวัติข้าราชการ 

วิธีปฏิบัติงาน 
- หลังเสร็จสิ้นการอบรม ให้ทําบันทึกแจ้งผลการอบรม พร้อมแนบผลการอบรมเสนอให้ กพ.ทร.ทราบ เพ่ือหมาย
ประวัติข้าราชการ โดยจัดทําเป็นเอกสาร “ลับ” เสนอให้ รอง จก.สบ.ทร.(๑) ลงนาม 

เวลา   ๕๐ นาที 

ปัญหา  - 

วิธีแก้ไข  - 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น  
๑. ความรู้ชัดแจ้ง (เอกสาร ตํารา หนังสือ ระเบียบ ฯลฯ)  
    ๑.๑ ระเบียบ ทร.ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ หมวด ๒ การดําเนินการศึกษา 
 ๑.๒ ระเบียบ ยศ.ทร.ว่าด้วยการดําเนินการศึกษาของสถานศึกษาซ่ึงมิได้จัดการศึกษาเป็นภาค พ.ศ.๒๕๔๘ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๑)  
๒. ความรู้เฉพาะตัว (การใช้ภาษาไทย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การพิมพ์หนังสือราชการ ฯลฯ)   
 - มีความรู้และเข้าใจในเรื่องของงานสารบรรณและธุรการ และทักษะการพิมพ์หนังสือราชการ 

 
 
 
 
 
  
  
 

 



 
 

ใบบันทึกการปฏิบัติงาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง เสนอผลการอบรม 

ช่ือ น.ท.หญิง วรนันท์ นามสกุล   สุริยกุล ณ อยุธยา 

ตําแหน่ง  หน.ศึกษา รร.สบ.สบ.ทร. 

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย   กํากับดูแลการแจ้งผลการอบรมไปหน่วยต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรม 

วิธีปฏิบัติงาน 
- หลังเสร็จสิ้นการอบรม ให้ทําบันทึกแจ้งผลการอบรมพร้อมแนบผลการอบรม (แบบ ยศ.๗) และรายงาน
ประจําตัวนักเรียน (รายงานประจําตัวนักเรียนได้มาจากแผนปกครองฯ) ไปยังหน่วยต้นสังกัดของผู้สําเร็จการ
อบรม โดยจัดทําเป็นเอกสาร “ลับ” เสนอให้ รอง จก.สบ.ทร.(๑) ลงนาม 

เวลา    ๒ วัน 

ปัญหา  - 

วิธีแก้ไข  - 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น  
๑. ความรู้ชัดแจ้ง (เอกสาร ตํารา หนังสือ ระเบียบ ฯลฯ)  
    ๑.๑ ระเบียบ ทร.ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ หมวด ๒ การดําเนินการศึกษา 
 ๑.๒ ระเบียบ ยศ.ทร.ว่าด้วยการดําเนินการศึกษาของสถานศึกษาซ่ึงมิได้จัดการศึกษาเป็นภาค พ.ศ.๒๕๔๘
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๑)  
๒. ความรู้เฉพาะตัว (การใช้ภาษาไทย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การพิมพ์หนังสือราชการ ฯลฯ)   
 - มีความรู้และเข้าใจในเรื่องของงานสารบรรณและธุรการ และทักษะการพิมพ์หนังสือราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

ใบบันทึกการปฏิบัติงาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง ฝึกศึกษาอบรมตามหลักสูตร 

ช่ือ น.ท.หญิง วรนันท์          นามสกุล   สุริยกุล ณ อยุธยา 

ตําแหน่ง  หน.ศึกษา รร.สบ.สบ.ทร. 

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  กํากับดูแลการจัดซ้ือหนังสือทางวิชาการตามแผนปฏิบัติราชการจัดซ้ือ/จ้าง 
ประจําปี 

วิธีปฏิบัติงาน 
๑. เม่ือ สบ.ทร. มีบันทึกฯ อนุมัติสั่งจ่ายงบประมาณดังกล่าวให้ รร.สบ.ฯ ดําเนินการจัดซ้ือหนังสือทางวิชาการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี 
๒. แผนกศึกษาฯ สํารวจความต้องการตําราทางวิชาการท่ีคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับโรงเรียน สามารถนํามาใช้
ประโยชน์หรืออิงกับการเรียนการสอนในหลักสูตรได้ 
๓. ค้นหารายชื่อหนังสือทางวิชาการจากอินเตอร์เน็ต หรือร้านจําหน่ายหนังสือท่ีต้องการจัดซ้ือตามวงเงินท่ีได้รับ
จัดสรร 
๔. ทําบันทึกเสนอ สบ.ทร.ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือทางวิชาการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พร้อมแจ้งรายชื่อ
หนังสือและแนบรูปหนังสือ (ถ้ามี) จากนั้น สบ.ทร.อนุมัติให้ รร.สบ.สบ.ทร.จัดซ้ือหนังสือทางวิชาการตามท่ี  
รร.สบ.ฯ เสนอ 
๗. เม่ือดําเนินการจัดซ้ือหนังสือเรียบร้อยแล้ว ให้ทําบันทึกเสนอ สบ.ทร.ขออนุมัติเบิกเงินจัดซ้ือหนังสือพร้อม
กับแนบเอกสาร อนุมัติ สบ.ทร.ให้จัดซ้ือหนังสือกับใบเสร็จรับเงินให้เรียบร้อย 

เวลา  
- สํารวจความต้องการ/รายชื่อหนังสือ ๑ วัน 
- ทําบันทึกขออนุมัติค่าจัดซ้ือหนังสือ ๕๐ นาที  
- จัดซ้ือหนังสือ ๑ – ๒ วัน  
- ทําบันทึกขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดซ้ือหนังสือ ๕๐ นาที  

ปัญหา  
๑. ไม่มีหนังสือท่ีต้องการจัดซ้ือ 
๒. ใบเสร็จรับเงินท่ีได้รับไม่สมบูรณ์ (เป็นใบเสร็จท่ีไม่ได้เขียนจากเล่ม)  

วิธีแก้ไข  ๑. สํารวจรายชื่อหนังสือท่ีต้องการจัดซ้ือกับร้านจําหน่ายหนังสือว่ามีวางจําหน่ายอยู่จริง แล้วสั่ง
จองพร้อมนัดหมายวันรับหนังสือ 
 ๒. ขอให้ร้านจําหน่ายหนังสือออกใบเสร็จรับเงินท่ีสมบูรณ์ โดยเขียนจากใบเสร็จท่ีระบุชื่อร้าน ท่ี
อยู่ และเลขท่ีใบเสร็จ 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น  
- การใช้ภาษาไทย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การพิมพ์หนังสือราชการ     



 
 

ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง เสนอผลการอบรม 

ช่ือ  น.ท.หญิง วรนันท์          นามสกุล   สุริยกุล ณ อยุธยา   

ตําแหน่ง  หน.ศึกษา รร.สบ.สบ.ทร.  

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  กํากับดูแลการจัดทํารายงานประกันคุณภาพการฝึกอบรม (SAR) 

วิธีปฏิบัติงาน   
๑. ใช้หลักเกณฑ์และคู่มือประกันคุณภาพการฝึกอบรมของ ทร. พ.ศ.๒๕๕๗  เป็นแนวทางในการดําเนินการ
จัดการฝึกอบรมหลักสูตร ซ่ึงหลักเกณฑ์และคู่มือดังกล่าว ได้กําหนดมาตรฐานในการดําเนินการด้านการ
ประกันคุณภาพการฝึกอบรม ท่ีครอบคลุมปัจจัยนําเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลลัพธ์ 
(Outcome)  โดยแต่ละหลักสูตรจะต้องมีการประเมินผลการดําเนินงาน ซ่ึงประกอบด้วย มาตรฐานคุณภาพ 
๕ มาตรฐาน รวม ๑๔ ตัวบ่งชี้  
๒. เก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/โครงการฝึกอบรม มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการบันทึก ควบคุม
คุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพ ประเมินคุณภาพ ดูแล และบริหารหลักสูตร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จัด
ฝึกอบรมให้เป็นไปตามคู่มือ พร้อมท้ังจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลหรือเอกสารท่ีระบุ/อ้างอิง ว่าได้ดําเนินการตาม
ข้อกําหนดของมาตรฐานและตัวบ่งชี้ เพ่ือเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาหรือตรวจสอบต่อไป 
๓. คํานวณค่าคะแนนผลการประเมิน คือ การคํานวณคะแนนเฉลี่ยรายมาตรฐาน และภาพรวมในทุก
มาตรฐาน  
๔. เขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) แต่ละหลักสูตร รวมท้ังเสนอสรุปผลและรายงานผลการประเมิน
หลักสูตรท่ีดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้หน่วยต้นสังกัด หลังสิ้นสุดการฝึกอบรม โดยใช้รูปแบบตามท่ี
กําหนด และให้ นขต.ทร.สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวมของทุกหลักสูตรเสนอถึง ทร. ภายในเวลาห้วง
เดือนมีนาคม และ สิงหาคม  

วิธีแก้ไข   
- เนื่องจากหลักสูตรของ รร.สบ.สบ.ทร. กําหนดและเปิดหลักสูตรข้ึนโดยพิจารณาถึงมาตรฐานคุณภาพท่ี
กําหนดตามระเบียบปฏิบัติและกระบวนการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องอยู่ก่อนแล้ว  เป็นหลักสูตรตามแนวทางการรับ
ราชการเพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมซ่ึงเป็นกําลังพลของ ทร. ได้รับสิทธิทางด้านกําลังพล มีความก้าวหน้าในสาย
งาน สาขาอาชีพ และการเลื่อนระดับตําแหน่งงาน ตามระเบียบ ทร.ว่าด้วยการเลื่อนฐานะนายทหารประทวน 
พ.ศ.๒๕๕๗  จึงรายงานผลประเมินตัวบ่งชี้ท้ัง ๓ เป็น N/A (Not Applicable) หมายถึง ไม่สามารถ
ประยุกต์ใช้ได้ 

 

 

 

 



 
 

 ๒ - 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น             
๑. ความรู้ชัดแจ้ง  
 ๑.๑  หลักเกณฑ์และคู่มือประกันคุณภาพการฝึกอบรมของ ทร. พ.ศ.๒๕๕๗ 
 ๑.๒ คู่มือการประกันคุณภาพการฝึกอบรม คณะทํางานองค์ความรู้ “การประกันคุณภาพการฝึกอบรม”       
รร.สบ.สบ.ทร.  กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
๒. ความรู้เฉพาะตัว  
 ๒.๑ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ word  และ excel 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง  เตรียมการฝึกอบรม 

ช่ือ  น.ท.หญิง วรนันท์     นามสกุล   สุริยกุล ณ อยุธยา   

ตําแหน่ง  หน.ศึกษา รร.สบ.สบ.ทร.  

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  กํากับดูแลการจัดเตรียมเอกสาร ตํารา เครื่องช่วยการศึกษา 

วิธีปฏิบัติงาน   
๑. ตรวจสอบเอกสาร ตํารา ประจํารายวิชาตามเนื้อหาในหลักสูตร ซ่ึงเก็บไว้ในตู้หนังสือ-ตํารา ก่อนเปิดการ 
อบรม อย่างน้อย ๒ สัปดาห์ สิ่งท่ีตรวจสอบ เช่น 
 ๑.๑ จํานวนครบเพียงพอกับจํานวนผู้เข้ารับการอบรม 
 ๑.๒ สภาพรูปเล่มหนังสือ ตํารา หากพบว่ามีการชํารุด ฉีกขาด  ซ่อมตําราให้สามารถใช้ราชการได้ 
๒. จัดทําใบรายชื่อรับ-คืนเอกสารตํารา เพ่ือกํากับติดตามระหว่างการอบรม 
๓. ให้ส่งคืนหนังสือ ตํารา ในสัปดาห์สุดท้ายของการอบรมแต่ละหลักสูตร หากได้รับหนังสือ ตํารา คืนไม่ครบ    
จะทราบว่าผู้เข้ารับการอบรมผู้ใดยังไม่ส่งคืน ให้ติดตามทวงถามจนกว่าจะได้ครบถ้วน หรือหากชํารุด   สูญ
หาย ให้จัดหาทดแทน 
๔. สําหรับกรณีท่ีเป็นเอกสารประกอบการเรียนเพ่ิมเติมในรูปแบบไฟล์ข้อมูลนําเสนอของครูผู้สอน จะสนับสนุน             
จัดทําแจกจ่ายให้กับผู้เข้ารับการอบรม โดยให้ครูผู้สอนส่งไฟล์ข้อมูลก่อนทําการสอนล่วงหน้าอย่างน้อย    
๓  วันทําการ 

เวลา ๒ สัปดาห์ 

ปัญหา - 

วิธีแก้ไข - 

    องค์ความรู้ท่ีจําเป็น 
๑. ความรู้ชัดแจ้ง  
 ๑.๑ คู่มือนักเรียน/นายทหารนักเรียนหลักสูตรของ รร.สบ.สบ.ทร.  
๒. ความรู้เฉพาะตัว  
 ๒.๑ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ word  และ excel 
  
 
 
 

 
 



 
 

ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง  เสนอผลการอบรม 

ช่ือ  น.ท.หญิง วรนันท์      นามสกุล   สุริยกุล ณ อยุธยา 

ตําแหน่ง  หน.ศึกษา รร.สบ.สบ.ทร.  

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  กํากับดูแลการประเมินผู้สําเร็จการอบรมและผู้สําเร็จการอบรมประเมินตนเอง 

วิธีปฏิบัติงาน   
๑. หลังจากผู้สําเร็จการอบรมแต่ละหลักสูตร กลับไปปฏิบัติงานยังหน่วยต้นสังกัดห้วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว     
(ประมาณ ๑ – ๓ เดือน ตามหลักเกณฑ์และคู่มือประกันคุณภาพการฝึกอบรม พ.ศ.๒๕๕๗) จัดทํารายชื่อ
ผู้สําเร็จการฝึกอบรมท้ังหมด ตามแบบฟอร์มท่ีกําหนดข้ึน ข้อมูลประกอบด้วย ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง และ
สังกัด เพ่ือความสะดวกในการติดตามผลตอบกลับ   
๒. ใช้แบบประเมินผลการติดตามผลหลังการฝึกอบรม รายการประเมินเป็นไปตามท่ีกําหนดในคู่มือการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการฝึกอบรมของ ทร. จํานวน ๒ แบบ ได้แก่ 
 ๒.๑ แบบประเมินสําหรับผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าแผนกข้ึนไปประเมินผู้สําเร็จการฝึกอบรม (HR4/2-1) 
 ๒.๒ แบบประเมินสําหรับผู้สําเร็จการอบรมประเมินตนเอง (HR4/2-2) 
๓. จัดทําหนังสือเสนอถึงหน่วยต้นสังกัดของผู้สําเร็จการอบรม เพ่ือให้ทําการตอบแบบประเมิน และส่ง
กลับคืนภายในเวลาท่ีกําหนด (ประมาณ ๓ – ๔ สัปดาห์)  
 ๓.๑ ใช้หนังสือภายใน กระดาษบันทึกข้อความ สําหรับการติดต่อกับหน่วยต้นสังกัดของผู้สําเร็จการอบรม
ท่ีเป็นหน่วยนอก ทร. 
 ๓.๒ ใช้บันทึก สําหรับการติดต่อกับหน่วยต้นสังกัดของผู้สําเร็จการอบรมใน ทร. 
๔. เม่ือครบกําหนดเวลาตอบกลับ ให้รวบรวมแบบประเมิน นํามาคิดคํานวณหาค่าเฉลี่ยผลประเมินความ      
พึงพอใจ ตามรายประเด็นของ มาตรฐานคุณภาพท่ี ๑ ด้านคุณภาพผู้สําเร็จการฝึกอบรม ตัวบ่งช้ี ๑.๒ 
ค่าเฉลี่ยประเมินความพึงพอใจของหน่วยต้นสังกัดท่ีมีต่อผู้สําเร็จการฝึกอบรม และมาตรฐานคุณภาพท่ี ๒ 
ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร/โครงการฝึกอบรม ตัวบ่งช้ี ๒.๕ การติดตามผลและประเมินผลความคุ้มค่า
ของการฝึกอบรม เพ่ือแสดงผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในลักษณะคะแนนมาตรวัด ๕ ระดับคะแนน และสรุป
รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

เวลา ๑ – ๓ เดือน 

ปัญหา แบบประเมินท่ีส่งไปยังหน่วยต้นสังกัดของผู้สําเร็จการอบรม ได้รับตอบกลับไม่ครบถ้วน    

วิธีแก้ไข  
๑. ติดตาม ประสานไปยังหน่วยต้นสังกัดของผู้สําเร็จการอบรม หรือตัวผู้สําเร็จการอบรม ให้ทําการประเมิน 
และส่งกลับโดยเร็ว อาจเป็นทางโทรสารหรืออีเมล์ ภายในเวลา ๑ สัปดาห์ ก่อนการวิเคราะห์หาค่า   
 
 



 
 

- ๒ - 
 
๒. หากแบบประเมินท่ีส่งไปไม่ได้รับการตอบกลับใด ๆ วิธีสุดท้ายท่ีใช้ ได้แก่ ในการคิดคํานวณหาค่าเฉลี่ย
ผลประเมินความพึงพอใจ ให้ใช้เกณฑ์จํานวนแบบประเมินท่ีได้รับตอบกลับ ประมาณร้อยละ ๘๐ ของแบบ
ประเมินท้ังหมด เป็นฐานข้อมูลในการคิดคํานวณ  

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น             
๑. ความรู้ชัดแจ้ง  
 ๑.๑  หลักเกณฑ์และคู่มือประกันคุณภาพการฝึกอบรมของ ทร. พ.ศ.๒๕๕๗ 
 ๑.๒ คู่มือการประกันคุณภาพการฝึกอบรม คณะทํางานองค์ความรู้ “การประกันคุณภาพการฝึกอบรม”       
รร.สบ.สบ.ทร.  กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
๒. ความรู้เฉพาะตัว  
 ๒.๑ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ word  และ excel 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง  เสนอผลการอบรม 

ช่ือ  น.ท.หญิง วรนันท์  นามสกุล   สุริยกุล ณ อยุธยา   

ตําแหน่ง  หน.ศึกษา รร.สบ.สบ.ทร.  

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  กํากับดูแลการรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานตามโครงการศึกษาอบรม 

วิธีปฏิบัติงาน   
๑. เม่ือ ทร. อนุมัติโครงการศึกษาอบรมประจําปี ซ่ึงมีหลักสูตรต่าง ๆ พร้อมเงินงบประมาณค่าใช้จ่าย
ประจําหลักสูตร ภายในเดือนตุลาคม แล้ว  โครงการศึกษาอบรมดังกล่าวท่ีบรรจุลงในแผนปฏิบัติราชการ      
ของหน่วยจะเป็นของปีงบประมาณถัดไป เพ่ือดําเนินงานการจัดฝึกอบรมหลักสูตรตามห้วงเวลาท่ีกําหนด 
และเพ่ือเป็นการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการฯ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ  ให้หน่วยรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานให้ กพ.ทร.ทราบ ภายในวันท่ี ๕ ของทุกเดือน  ตาม
แบบรายงานท่ีกําหนด (รายงานเฉพาะข้อ ๑ โครงการศึกษา อบรม ประชุม และสัมมนาของหน่วยต่าง ๆ ใน 
ทร.  
๒. เม่ือการฝึกอบรมหลักสูตรหนึ่งใดเสร็จสิ้น จะรายงานผลการดําเนินการเฉพาะหลักสูตรท่ีเปิดการศึกษา
อบรม เสนอต่อ กผค.สบ.ทร. ภายใน ๒ สัปดาห์ ตามแบบรายงาน  ผู้จัดทําสามารถติดตามรายการค่าใช้จ่าย
ด้วยการทําใบบันทึกค่าใช้จ่ายของแต่ละหลักสูตรแบ่งตามกลุ่มค่าใช้จ่าย กลุ่มท่ี ๑ ประกอบด้วย ค่าสอน/ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด  ค่าอาหารในการฝึก/อบรม/ประชุม/สัมมนา  ค่าใช้จ่ายในการดู
งาน/ฝึกนอกหน่วย  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการอบรม  และกลุ่มท่ี ๒ ประกอบด้วย  ค่าน้ํามัน
เชื้อเพลิง  ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกท่ีเก่ียวข้อง (สาย พธ.ทร. และ ยศ.ทร.)   
๓. กรอกรายละเอียดลงในแบบรายงานท่ีกําหนดให้ โดยใช้ข้อมูลจากโครงการศึกษาอบรมประจําปี เทียบ
กับข้อมูลท่ีเกิดข้ึนจริง และส่งถึง กผค.สบ.ทร. เพ่ือดําเนินการต่อไป ยกตัวอย่างเช่น หลักสูตรอาชีพเพ่ือเลื่อน
ฐานะชั้น จ.อ. พรรค พศ. เหล่า สบ. ประจําปี งป.๕๙  เปิดการอบรมต้ังแต่ ๑๙ ต.ค.๕๘ – ๑๖ ธ.ค.๕๘  
รายงานความก้าวหน้าฯ ภายใน ธ.ค.๕๘  

ปัญหา  - 
 
วิธีแก้ไข  - 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น 
๑. ความรู้ชัดแจ้ง  
 ๑.๑ โครงการศึกษาอบรมของ ทร. ประจําปี.................. 
 ๑.๒ แผนยุทธศาสตร์ สบ.ทร. พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 
 ๑.๓ แผนปฏิบัติราชการประจําปีของ สบ.ทร. 
 ๑.๔ คู่มือการบริหารงานตามโครงการศึกษา ของ รร.สบ.สบ.ทร. ประจําปี ๒๕๕๗ 
๒. ความรู้เฉพาะตัว โปรแกรมคอมพิวเตอร์ word  และ excel 



 
 

ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง  เสนอผลการอบรม 

ช่ือ  น.ท.หญิง วรนันท์     นามสกุล   สุริยกุล ณ อยุธยา   

ตําแหน่ง  หน.ศึกษา รร.สบ.สบ.ทร.  

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  กํากับดูแลการรายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี....... ของ สบ.ทร. 

วิธีปฏิบัติงาน   
๑. ศึกษาแผนปฏิบัติราชการประจําปี............. ของ สบ.ทร. ซ่ึงได้ปรับแก้เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
และหน่วยรับผิดชอบ หลังจากมีการทบทวนและจัดทําแผนยุทธศาสตร์ สบ.ทร. พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒   ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ทร. พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๗ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการวัดผลเพ่ือพัฒนาองค์การ 
๒. เม่ือ ทร. อนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจําปี งป......... ของ สบ.ทร. แล้ว กผค.สบ.ทร. ให้ นขต.สบ.ทร.
และคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้อง รายงานผลการดําเนินการตามแบบรายงาน ท่ีกําหนด ตามกําหนดเวลาเป็น
รายไตรมาส   
๓. กรอกข้อมูลลงในแบบรายงาน โดยคัดเฉพาะเป้าประสงค์  ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ท่ีเก่ียวข้องกับ รร.สบ.
สบ.ทร.  

เวลา ๒ สัปดาห์ 

ปัญหา – 

วิธีแก้ไข - 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น 
๑. ความรู้ชัดแจ้ง  
 ๑.๑ โครงการศึกษาอบรมของ ทร. ประจําปี………  
 ๑.๒ แผนยุทธศาสตร์ สบ.ทร. พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 
 ๑.๓ แผนปฏิบัติราชการประจําปีของ สบ.ทร. 
 ๑.๔ ผลคะแนนสอบความรู้ของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร 
๒. ความรู้เฉพาะตัว  
 ๒.๑ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ word  และ excel 
 
 
 

 
 



 
 

ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง  เตรียมการฝึกอบรม 

ช่ือ  น.ท.หญิง วรนันท์          นามสกุล   สุริยกุล ณ อยุธยา 

ตําแหน่ง  หน.ศึกษา รร.สบ.สบ.ทร.  

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  กํากับดูแลการจัดทําโครงการศึกษาอบรมประจําปี 

วิธีปฏิบัติงาน   
๑. ทบทวนโครงการศึกษาอบรมประจําปี   
 ๑.๑ ประมาณเดือนสิงหาคม  หน่วยเจ้าภาพกลยุทธ์ (กพ.ทร.) มีหนังสือแจ้งให้หน่วยต่าง ๆ เสนอความ
ต้องการบรรจุหลักสูตรในโครงการศึกษา อบรม ประชุม และสัมมนาของหน่วย........ ประจําปี.....  พร้อมกับ
วงเงินงบประมาณและรายการค่าใช้จ่ายตามแบบฟอร์มท่ีกําหนด  เพ่ือรวบรวมเป็นร่างโครงการศึกษาของ ทร. 
ของปีงบประมาณล่วงหน้า ๒ ปี เช่น  เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘  รร.สบ.สบ.ทร.เตรียมเสนอโครงการศึกษาฯ ใน 
ทร. ประจําปี งป.๖๐   
 ๑.๒ เม่ือ กผค.สบ.ทร. สํารวจจํานวนท่ีนั่งศึกษาอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของ รร.สบ.สบ.ทร. จาก นขต.ทร. 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ส่งข้อมูลจํานวนท่ีนั่งดังกล่าวให้ รร.สบ.สบ.ทร. ภายในเดือนกรกฎาคม และผู้จัดทํา
โครงการฯ สามารถติดตามแนวทางการรับราชการของกําลังพล พรรค พศ. เหล่า สบ.  เช่น คําสั่งการย้ายสังกัด
และเปลี่ยนพรรคเหล่าของนายทหารประทวน คําสั่งการบรรจุแต่งต้ังเป็นข้าราชการ เป็นต้น รวมท้ังจํานวนท่ีนั่ง
ศึกษาอบรมท่ีให้การสนับสนุนแก่หน่วยนอก ทร. (ใน กห. เช่น สป. ทท.) เพ่ือใช้ประกอบเป็นข้อมูลการจัดทํา
แผนเปิดการอบรมและประมาณการค่าใช้จ่ายของแต่ละหลักสูตร ในการเสนอขอบรรจุหลักสูตรไว้ในโครงการ
ศึกษาอบรม   
 ๑.๓ ทบทวนโครงการศึกษาของปีงบประมาณปัจจุบัน เช่น จํานวนผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรในปี
ปัจจุบัน  กับจํานวนท่ีประมาณการไว้ และจํานวนผู้เข้ารับการอบรมจริง  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเบ้ียเลี้ยงเดินทาง 
ค่าเช่าท่ีพัก ค่าพาหนะของผู้มีสิทธิเบิกจ่าย  ค่าสมนาคุณวิทยากร  มีความสอดคล้องกับจํานวนเงิน
งบประมาณท่ีได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ในการดําเนินงาน      ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของการบริหารกิจกรรม/โครงการ รวมท้ังความเป็นไปได้ด้านงบประมาณและค่าใช้จ่ายท่ีมีอยู่
ในทางท่ีเป็นประโยชน์และคุ้มค่าให้ได้มากท่ีสุด   

๒. จัดทําร่างโครงการศึกษาอบรมประจําปี 
 ๒.๑ ศึกษาหลักเกณฑ์ แนวทาง และมาตรการต่าง ๆ ท่ีกําหนดให้ใช้ในการพิจารณาบรรจุหลักสูตรและ
เสนอโครงการศึกษา พร้อมกรอบวงเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายของแต่ละหลักสูตรท่ีจะบรรจุในร่างโครงการ
ศึกษา  
 ๒.๒ ชี้แจงแนวทางการจัดทําโครงการศึกษาฯ ประจําปี ในท่ีประชุม รร.สบ.สบ.ทร. ประจําเดือน (เดือน
กันยายนหรือตุลาคม แล้วแต่โอกาส) เพ่ือให้แผนกต่าง ๆ ร่วมพิจารณา ทราบ และเสนอแนะข้อคิดเห็น 
ประกอบการตัดสินใจ 
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 ๒.๓ จัดลําดับความสําคัญของหลักสูตรท่ีจะบรรจุในร่างโครงการศึกษา  โดยพิจารณาบรรจุหลักสูตรตาม    
แนวทางการรับราชการ (อาชีพเพ่ือเลื่อนฐานะชั้น จ.อ. และ พ.จ.อ.) ก่อนเป็นลําดับแรก  สําหรับหลักสูตร
เพ่ิมพูนความรู้ (นายทหารสารบรรณชั้นนายเรือ ชั้นนายนาวา และการธุรการ) ให้คํานึงถึงเหตุผลความ
ต้องการท่ีนั่งศึกษา ระยะเวลาการอบรม และความเหมาะสมตามนโยบาย 
 ๒.๔ กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ลงในแบบฟอร์มท่ีกําหนด (ผนวก ก) ให้เสร็จเรียบร้อย ใช้เวลาประมาณ    
๑ เดือน ได้แก่ หลักสูตร ความจําเป็น ระยะเวลา กําหนดการศึกษา จํานวน ชั้นยศ ผู้เข้ารับการศึกษา พร้อม
ท้ังจํานวนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (ในกลุ่มท่ี ๑ และ ๒)   
๓. เสนอร่างโครงการศึกษาอบรมประจําปี  

  ๓.๑ นําร่างโครงการศึกษาฯ ประจําปี เสนอต่อ กผค.สบ.ทร. ภายในเดือนตุลาคม เพ่ือให้ สบ.ทร.พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ และเสนอเรื่องต่อไปยัง กพ.ทร. ภายในเดือนพฤศจิกายน เพ่ือนําไปพิจารณาในห้วงการ
ประชุมของคณะกรรมการพัฒนากําลังพลและการจัดการความรู้ของ ทร. ครั้งท่ี ๑ ประมาณเดือนมีนาคม 
และครั้งท่ี ๒ ประมาณเดือนมิถุนายน ของปีงบประมาณปัจจุบัน 

  ๓.๒ กรณีไม่มีการปรับ/แก้ไขร่างโครงการศึกษาท่ีเสนอไว้  ให้ยืนยันร่างโครงการดังกล่าว หากมีการให้
ปรับ/แก้ไขร่างโครงการศึกษาท่ีเสนอไว้  ให้พิจารณาทบทวนปรับ/แก้ไข และเสนอโครงการศึกษา ต่อ กผค.สบ.ทร. 
อีกครั้ง ภายในเวลาท่ีกําหนด   
 ๓.๓ เม่ือ กผค.สบ.ทร. ให้เสนอคําของบประมาณ/แผนปฏิบัติราชการประจําปีของหน่วย ในเดือน
กันยายน ให้บรรจุโครงการศึกษาอบรม พร้อมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของปีงบประมาณถัดไป เป็นรายการ/กิจกรรม 
ท่ีจะดําเนินการในแผนปฏิบัติราชการประจําปี เพ่ือดําเนินการต่อไป 
๔. ทร.อนุมัติโครงการศึกษา   
 ๔.๑ โครงการศึกษาอบรมประจําปีของ ทร. ของปีงบประมาณถัดไป (ดําเนินการก่อนล่วงหน้าแล้ว) ได้รับ
การอนุมัติภายในเดือนกันยายน เพ่ือให้ดําเนินงาน/กิจกรรมต่าง ๆ ในหลักสูตรตามแผนงาน/โครงการ 
 ๔.๒ จัดทํารายงานความก้าวหน้าตามโครงการศึกษาอบรมประจําปี เสนอ สบ.ทร. (ผ่าน กผค.สบ.ทร.)      
เพ่ือรายงานต่อ ทร. ตามกําหนดเวลา  

เวลา    ๑ เดือน 

ปัญหา   
- จํานวนผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเกินจากท่ีประมาณการไว้ โดยเฉพาะหลักสูตรอาชีพเพ่ือเลื่อนฐานะชั้น จ.อ. 
และ พ.จ.อ. 

วิธีแก้ไข   
- คํานึงถึงความจําเป็นของสิทธิกําลังพล หลักสูตร และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ภายใต้กรอบวงเงินท่ี 
เพียงพอต่อการบริหารจัดการหลักสูตร เป็นสําคัญ และสามารถประสานงานเพ่ือเสนอขอค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม/
ปรับแต่งค่าใช้จ่ าย ท่ี เ ก่ียว ข้อง กับ สบ.ทร. (แผนกแผนการศึกษา กผค.สบ.ทร. )  และ กพ.ทร . 
(กศษ.สพพ.กพ.ทร.) เป็นกรณีเร่งด่วนให้ทันเวลาก่อนท่ี ทร.จะอนุมัติโครงการศึกษา หากจํานวนผู้เข้ารับการ
อบรมหลักสูตรท่ีบรรจุในโครงการศึกษาเป็นหลักสูตรเพ่ิมพูนความรู้ เช่น การธุรการ นายทหารสารบรรณชั้น 
นายเรือ ชั้นนายนาวา ให้บริหารจัดการงบประมาณให้เพียงพอตามวงเงินท่ีได้รับอนุมัติไว้เดิม 
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องค์ความรู้ท่ีจําเป็น 
๑. ความรู้ชัดแจ้ง  
 ๑.๑ ระเบียบ ทร.ว่าด้วยการเลื่อนฐานะนายทหารประทวน พ.ศ.๒๕๕๗ 
 ๑.๒ แผนการผลิตและพัฒนาบุคลากรของ ทร. 
 ๑.๓ มาตรการประหยัดงบประมาณของ ทร. 
 ๑.๔ แผนยุทธศาสตร์ สบ.ทร. พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 
 ๑.๕ แผนปฏิบัติราชการประจําปีของ สบ.ทร. 
 ๑.๖ คู่มือการบริหารงานตามโครงการศึกษา คณะทํางานการจัดการความรู้ของ รร.สบ.สบ.ทร.  
ประจําปี ๒๕๕๗ 
 ๑.๗ คู่มือนักเรียน/นายทหารนักเรียนหลักสูตรของ รร.สบ.สบ.ทร. 
๒. ความรู้เฉพาะตัว  
 ๒.๑ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ word  และ excel 
 ๒.๒ ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับวิธีการงบประมาณ การจัดทํางบประมาณ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ใบบันทึกปฏบิัติงาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานย่อย ฝึกศึกษาอบรมตามหลักสูตร 

ช่ือ  น.ท.หญิง วรนันท์         นามสกุล  สุริยกุล ณ อยุธยา     

ตําแหน่ง หน.ศึกษา รร.สบ.สบ.ทร.        

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  
กํากับดูแลงานต่าง ๆ ดังนี้          
๑. งานพิมพ์เอกสาร หรือพิมพ์หนังสือราชการ 
๒. งานท่ีได้รับมอบหมาย           
๓. การรับ-ส่งเอกสารทางราชการ          
วิธีปฏิบัติงาน 
๑. ดูลําดับความสําคัญและเร่งด่วนของงาน          
๒. ตรวจสอบและสอบถามลักษณะงานท่ีได้รับมอบหมาย หรือเม่ือมีข้อสงสัยให้สอบถามก่อนปฏิบัติงาน 
เพ่ือความเรียบร้อย           
๓. ดําเนินการทํางาน หรือพิมพ์งาน และเม่ือเสร็จสิ้นให้ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนเสนองานตามลําดับชั้น
             
เวลา  ๑ หน้า/๒ นาที     

ปัญหา    
- ปัญหาท่ีเกิดข้ึนส่วนมากเนื่องด้วยขาดความรอบคอบมักจะมีคําผิด การเว้นวรรคไม่ถูกต้อง   

วิธีแก้ไข 
- เม่ือเสร็จสิ้นงานให้ตรวจทานหลาย ๆ รอบ และสอบถามงานจากบุคลากรท่ีมีความรู้เพ่ือให้งานมี
ข้อผิดพลาดน้อยท่ีสุด     

องค์ความรู้ท่ีจําเป็นในการทํางาน   
- งานสารบรรณ การพิมพ์หนังสือราชการ ภาษาไทย        
 

 
 
 



 
 

ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง เตรียมการฝึกอบรม 

ช่ือ  น.ต.หญิง อัมพร   นามสกุล ปิยะมงกุฎทอง   

ตําแหน่ง  ประจําแผนกศึกษา รร.สบ.สบ.ทร.  

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  จัดหาครู / แต่งต้ังครูช่วยสอน 

วิธีปฏิบัติงาน   

๑. สํารวจดูว่าโรงเรียนต้องการครูสอนจํานวนก่ีคนต่อวิชา 
๒ เปิดทําเนียบครูดูว่าใครมีคุณวุฒิตรงตามวิชาท่ีจะสอน 
๓. ประสานหน่วยหรือครูช่วยสอน 
๔. จัดทํากําหนดการอบรม และชอบเขตเนื้อหาของแต่ละวิชา 
๕.  จัดทําบันทึกถึงหน่วยท่ีติดต่อ พร้อมรายละเอียดในข้อ ๔ แนบไปกับบันทึก 
๖. เม่ือหน่วยส่งรายชื่อครูมา  
๗ ดําเนินการจัดตารางสอนดังนี้ 
 ๗.๑ ปริ้นท์ตารางว่างสําหรับจัดตารางสอน 
 ๗.๒ ลงวัน เดือน ปี และวันหยุดต่าง ๆ ในตารางตามกําหนดการเปิดอบรม 
 ๗.๓ เขียนชื่อวิชาท่ีมีจํานวนชั่วโมงมากท่ึสุด ๑ ครั้ง/สัปดาห์ ไปจนวันสุดท้าย หากยังมี ชม.เหลือ ให้กับมา
สัปดาห์แรก แล้วจึงกํากับด้วยชั่วโมงท่ี/จํานวนชั่วโมงท้ังหมด เช่น ๓/๓๖ หมายถึงวิชานี้มี ๓๖ ชั่วโมง ครั้งนี้
เป็น ๓ ชั่วโมงแรก พร้อมชื่อครูประจําวิชาท่ีถูกต้อง 
 ๗.๔ เขียนวิชาต่อไปในลักษณะเดียวกับวิชาแรก แต่ให้ดูว่าวิชาใดควรจะเรียนก่อนหลัง เช่น คอมพิวเตอร์ 
เบ้ืองต้น  ควรเรียนก่อนวิชาพิมพ์หนังสือราชการ และสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ วิชาการเขียนหนังสือราชการ
ควรเรียนเม่ือเรียนสารบรรณไปได้เกินครึ่ง (รอให้จบก่อนไม่ได้เนื่องจากครั้งสุดท้ายของวิชานี้อยู่ใกล้ปิดหลักสูตร)  
หากจํานวนชั่วโมงในสัปดาห์แรกหมดแล้ว จึงเริ่มวิชาใหม่ในสัปดาห์ต่อไป 
 ๗.๕ จัด ๑ ชม. สุดท้ายของแต่ละวิชาเป็น ชม.สอบวัดผล โดยกํากับในตารางสอนรายวิชาในการสอนก่อน
ครั้งสุดท้ายด้วย “ส่งข้อสอบ” 
 ๗.๖ จัดดูงาน และบรรยายพิเศษไว้ท้ายหลักสูตร เพ่ือให้เวลาเจ้าหน้าท่ีประมวลผลสอบดําเนินการโดยไม่
ต้องเร่งรีบ โดยจัดดูงานได้ทุกวัน เว้นวันจันทร์ และวันศุกร์ เนื่องจากจะกระทบกับการเดินทางมาและกลับ
ของผู้เข้ารับการอบรมจากพ้ืนท่ีต่างจังหวัด (อาจมาไม่ทันในวันจันทร์ และกลับไม่ทันในวันศุกร์) 
 ๗.๗ จัดวิชาบรรยายไว้ช่วงเช้า วชิาปฏิบัติไว้ช่วงบ่าย 
 ๗.๘ จัดวิชาพลศึกษา และทหาร สัปดาห์เว้นสัปดาห์ หรือสองสัปดาห์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเปลี่ยน
บรรยากาศไปอบรมนอกห้องเรียนได้ตลอดหลักสูตร 
 ๗.๙ เม่ือจัดครบแล้ว ตรวจสอบดูความเรียบร้อยถูกต้อง นับจํานวนชั่วโมงให้ครบถ้วน 
  ๗.๑๐ วิชาภาษาอังกฤษใน ๑ ครั้ง มีครู ๒ คน (เรียนแยกกลุ่มตามพ้ืนความรู้) หากจําเป็นต้องจัดวิชา
บรรยายในช่วงบ่าย ให้พิจารณาจัดภาษาอังกฤษ เนื่องจากเรียนกลุ่มเล็ก ครูสามารถดูแลได้ท่ัวถึง และการ
เรียนเป็นการฝึกทักษะต่าง ๆ ท้ังฟัง พูด อ่าน เขียนไม่ได้นั่งฟังบรรยายอย่างเดียว 



 
 

- ๒ - 

๘. เม่ือจัดตารางสอนเสร็จข้ันตอนต่อไปคือ จัดรายชื่อครูช่วยสอนในตารางไปตรวจสอบชั่วโมงการสอนกับ 
ยศ.ทร. โดยการทําบันทึกพร้อมแนบรายชื่อครูและจํานวนชั่วโมงท่ีสอน  

๙. เม่ือ ยศ.ทร.ตรวจสอบเสร็จจะส่งเรื่องตอบกลับมาถึงหน่วย จึงจะดําเนินการแต่งต้ังครูช่วยสอน โดยทํา
บันทึกเสนอ กผค.สบ.ทร. พร้อมแนบรายชื่อครูท้ังหมดไปกับบันทึก 

เวลา ๑ สัปดาห์ 

ปัญหา  จํานวนวันไม่ครบตามโครงสร้างหลักสูตร เนื่องจากมีการประกาศวันหยุดเพ่ิม หรือคํานวณวันผิดเม่ือ
จัดทําโครงการ 

วิธีแก้ไข ลดจํานวนชั่วโมงวิชาสัมพันธ์กับวิชาหลักท่ีสําคัญน้อยตามลําดับ คือ พลศึกษา ทหาร ภาษาอังกฤษ 
และพัสดุ จนครบจํานวนชั่วโมงท่ีขาด แล้วจัดตามข้ันตอน 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น 
๑. ความรู้ชัดแจ้ง (เอกสาร ตํารา หนังสือ ระเบียบ ฯลฯ) 
 ๑.๑ บันทึก กพ.ทร.ท่ี กห ๐๓๔๙/๗๗๙๙ ลง ๒๒ มิ.ย.๑๕ เรื่อง การพิจารณาจัดครูชว่ยสอนในโรงเรยีนต่าง ๆ 
ใน ทร. และบันทึก กพ.ทร.ท่ี กห ๐๕๐๓/๖๘๒๘ ลง ๑๖ ก.ค.๔๗ เรื่อง การจัดครูช่วยสอนหลักสูตรต่าง ๆ 
ของ สรส. 
 ๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร 
๒. ความรู้เฉพาะตัว    
 ๒.๑ การใช้ภาษาไทย  
 ๒.๒ การพิมพ์หนังสือราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 



 
 

ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง ฝึกศึกษาอบรมตามหลักสูตร 

ช่ือ น.ต.หญิง อัมพร           นามสกุล ปิยะมงกุฎทอง   

ตําแหน่ง  ประจําแผนกศึกษา รร.สบ.สบ.ทร.  

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  จัดศึกษาและดูกิจการนอกหน่วย 

วิธีปฏิบัติงาน  
๑ กําหนดสถานท่ีไปดูงาน โดยต้องเป็นสถานท่ีท่ีมีความเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบาย ทร. และแผนปฏิบัติ
ราชการ สบ.ทร. 
๒. สถานท่ีไปดูงานต้องไม่ไกลมากไปกลับได้ในวันเดียว และวันท่ีไปดูงานไม่ควรเป็นวันจันทร์ และวันศุกร์ 
๓. ประสาน ขส.ทร.แจ้งวันขอใช้ยานพาหนะก่อนไปดูงาน เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวถ้าไม่สามารถจัดรถให้
ตามวันท่ีไปดูงานได้ 
๔. ประสานหน่วยท่ีขอไปดูงานเพ่ือขอข้อมูลในการทําหนังสือขอดูงาน 
๕. ทําบันทึกเสนอ สบ.ทร.เพ่ือขออนุมัติไปดูงาน โดยแนบรายชี่อครู และนักเรียน พร้อมท้ังกําหนดการด้วย 
ในกรณีท่ีไปต่างจังหวัดให้ทําบันทึก เสนอ สบ.ทร.(ผ่าน กผค.สบ.ทร.) เพ่ือให้ลงคําสั่ง 
๖. เม่ืออนุมัติแล้ว จึงทําหนังสือถึงหน่วยไปดูงาน รวมท้ังขอรับการสนับสนุนหน่วยต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๖.๑ ขส.ทร. (ขอพาหนะ) 
 ๖.๒ วศ.ทร. (น้ําด่ืม) ใช้วิธีออกข่าว 
 ๖.๓ พธ.ทร. และ ขส.ทร.ขอรับการสนับสนุนน้ํามันเชื้อเพลิง ใช้วิธีออกข่าว  
  
เวลา ๑ สัปดาห์ 

ปัญหา - 

วิธีแก้ไข -   
 
องค์ความรู้ท่ีจําเป็น ภาษาไทย การพิมพ์หนังสือราชการ 
 

  
 
 
 

 



 
 

ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง ฝึกศึกษาอบรมตามหลักสูตร 

ช่ือ  น.ต.หญิง อัมพร           นามสกุล ปิยะมงกุฎทอง   

ตําแหน่ง  ประจําแผนกศึกษา รร.สบ.สบ.ทร.  

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย จัดบรรยายพิเศษ 

วิธีปฏิบัติงาน 

๑. ตรวจสอบชั่วโมงท่ีมีการบรรยายพิเศษว่ามีจํานวนครั้ง 
๒. ดูทําเนียบครูของ รร.สบ.สบ.ทร.เพ่ือคัดเลือกผู้บรรยาย โดยในการประสานด้วยวาจาเบ้ืองต้นจะต้องนําเสนอ
ข้อมูลให้ผู้บรรยายทราบดังนี้ 
 ๒.๑ หัวข้อบรรยาย ขอบเขตการบรรยาย วันท่ีบรรยาย จํานวนชั่วโมงท่ีบรรยาย และการเดินทางต้อง
เรียนถามความต้องการพาหนะสําหรับรับ – ส่งหรือไม่ 
 ๒.๒ ลักษณะรายละเอียดของผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างไร เพ่ือให้ผู้บรรยายเตรียมการ เช่น จํานวนของ
ผู้เข้ารับการอบรม ชั้นยศ รวมถึงลักษณะการสอนท่ีใช้เวลาเรียน เช่น ๕๐ นาที และพัก ๑๐ นาทีใน ๑ ชั่วโมงเรียน  
๓. เม่ือได้รับการตอบจากผู้บรรยายแล้ว ก็จะเป็นข้ันตอนการเสนอหนังสือเรียนเชิญผู้บรรยาย โดยจัดทํา
หนังสือเชิญ พร้อมแนบแบบฟอร์มการกรอกประวัติย่อผู้บรรยาย 
๔ ในการประสานผู้บรรยายจะต้องสอบถามถึงเอกสารประกอบการบรรยาย หากผู้บรรยายมีเอกสารมาแจก
จะต้องประสานขอรับเอกสารมาดําเนินการถ่าย หรือขอไฟล์มาลงคอมฯ ให้ผู้เข้ารับการอบรมก่อนบรรยาย 
๕. ก่อนการบรรยาย ๒ วัน ต้องตรวจสอบและยืนยันกับผู้บรรยาย 
๖. จัดเตรียมสถานท่ีรับรองให้ผู้บรรยายก่อนบรรยาย 
 
เวลา ๓ วัน 
 
ปัญหา  -   
 
วิธีแก้ไข  - 
 
องค์ความรู้ท่ีจําเป็น  - ภาษาไทย การเขียนหนังสือราชการ การพิมพ์หนังสือราชการ 
 
    
 
 
 
 
 



 
 

ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง ฝึกศึกษาอบรมตามหลักสูตร 

ช่ือ  น.ต.หญิง อัมพร           นามสกุล ปิยะมงกุฎทอง   

ตําแหน่ง  ประจําแผนกศึกษา รร.สบ.สบ.ทร.  

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย จัดบรรยายพิเศษ (การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครฐั) 

วิธีปฏิบัติงาน 

๑.  รอบันทึกของ ศสส.ทร.(ฝ่ายนโยบายและแผน ) อนุมัติแนวทางการดําเนินกิจกรรมของ ศสส.ทร. 
๒. เม่ือได้บันทึกการอนุมัติ ฯ แล้ว ประสานด้วยวาจาในเบ้ืองต้นก่อนทําหนังสือถึง สํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เม่ือได้รายละเอียดแล้วข้ันตอนต่อไปคือ   
๓. ทําหนังสือเรียนเชิญวิทยากร (พร้อมแนบแบบฟอร์มการกรอกประวัติย่อผู้บรรยาย) 
๔ ก่อนจะบรรยาย ๓ วัน ให้โทรประสานเพ่ือเป็นการย้ําเตือน 
๕. หลังจากบรรยาย ๑ วัน ต้องทําเรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยายพิเศษ  
เวลา ๑ ชั่วโมง 

ปัญหา - 

วิธีแก้ไข  - 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น ๑. แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทร. และนโยบายการกํากับ
ดูแลองค์กรท่ีดี ทร. พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ 

๒. แผนปฏิบัติราชการของ สปช.ทร. (ศสส.ทร.) ประจําปีงบประมาณ........... 
๓. บันทึก กผค.สบ.ทร. ท่ี กห ๐๕๐๒.๒/๒๖๗ ลง ๒๗ ส.ค.๕๘  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต และนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดีของ ทร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง ฝึกศึกษาอบรมตามหลักสูตร 

ช่ือ  น.ต.หญิง อัมพร           นามสกุล ปิยะมงกุฎทอง   

ตําแหน่ง  ประจําแผนกศึกษา รร.สบ.สบ.ทร.  

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย จัดบรรยายพิเศษ (การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครฐั) 

วิธีปฏิบัติงาน 

๑. ศึกษาแผนงาน รายการ กิจกรรม 
 ๑.๑ ปัจจุบัน ทร.ได้อนุมัติแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตกองทัพเรือ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ และนโยบายการกํากับดูแลองค์กรท่ีดีกองทัพเรือ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (แผนยุทธศาสตร์นี้  มีศูนย์ประสานราชการใสสะอาด ทร. 
(ศสส.ทร.) มี ผบ.ทร. เป็น ผอ.ศสส.ทร. ภายใต้ สปช.ทร. เป็นเจ้าภาพงาน)  โดยให้ นขต.ทร.และ
หน่วยเฉพาะกิจ ท่ีเก่ียวข้อง        ถือปฏิบัติ/ดําเนินการ ให้เป็นไปตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายท่ี
กําหนด รวมท้ังกําหนดให้รายงานผล      การปฏิบัติ พร้อมปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง และ
ข้อเสนอแนะ ภายในวันท่ี ๒๕ เดือนกันยายนของทุกปี  

 ๑.๒ แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ........ของ สปช.ทร. แต่ละปีงบประมาณ  มีการบรรจุ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีเก่ียวข้องกับ ศสส.ทร. ด้วย เพ่ือให้ดําเนินงานของ ศสส.ทร. เป็นไป
ตามท่ีกําหนด    ซ่ึงประมาณเดือนตุลาคมของปี (เริ่มต้นปีงบประมาณ)  ศสส.ทร.จะโอนงบประมาณ
การดําเนินการเก่ียวกับ ศสส.ทร. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ........ ให้แก่หน่วยต่าง ๆ ดําเนินการ และ 
สบ.ทร.ได้จัดสรรเงินตอบแทน เป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ในกิจกรรมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การปลูก
จิตสํานึกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม หรือ การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็น
เงิน ๔,๘๐๐ บาท (๘๐๐ บาท x ๒ ครั้ง x ๓ ชม.)  ให้แก่ รร.สบ.สบ.ทร. 

 ๑.๓ การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การปลูกจิตสํานึกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม หรือการดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นกิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการ ตามยุทธศาสตร์ โดยกําหนดให้ 
นขต.ทร.ท่ีมีสถานศึกษาในโครงสร้าง จัดการบรรยายพิเศษตามหัวข้อ ซ่ึง รร.สบ.สบ.ทร.พิจารณา
การจัดบรรยายพิเศษ ตามห้วงเวลาท่ีเหมาะสมกับหลักสูตร ผู้เข้ารับการอบรม และวิทยากร รวมท้ัง
กําหนดวันเวลา  

๒. เตรียมการจัดบรรยายพิเศษ 
 ๒.๑ พิจารณาหลักสูตรท่ีจะจัดการบรรยายพิเศษดังกล่าว 
 ๒.๒ ติดต่อประสานกับวิทยากร ตามหัวข้อท่ีได้รับมอบหมาย อาจเป็นวิทยากรภายใน ทร. หรือภายนอก 

กห.ท่ีมีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านท่ีเก่ียวข้องกับหัวข้อบรรยาย โดยค่า
สมนาคุณวิทยากรให้เป็นไปตามมาตรการประหยัดงบประมาณของ ทร. และอยู่ในวงเงินท่ีได้รับ
อนุมัติ) 

 ๒.๓ เสนอเรื่องขออนุมัติจัดบรรยายพิเศษ  ต่อ สบ.ทร. เพ่ืออนุมัติ เป็นกรณีไป ตามห้วงเวลา 



 
 

 ๒.๔ มีหนังสือเรียนเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร...............................ใน
.............. ณ............................................ 

๓. เม่ือการบรรยายพิเศษเสร็จสิ้น ให้เสนอขออนุมัติเบิกเงินค่าสมนาคุณวิทยากร ต่อ สบ.ทร. ในโอกาสแรก       
เพ่ือดําเนินการต่อไป แล้วแต่กรณี 

๔. รายงานผลการปฏิบัติ พร้อมปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ ตามแบบรายงานท่ีกําหนด 
ผนวก ค.และผนวก ง. ท้ายบันทึก กผค.สบ.ทร. ท่ี กห ๐๕๐๒.๒/๒๖๗ ลง ๒๗ ส.ค.๕๘  (รร.สบ.สบ.ทร.
รายงานผลเสนอ กผค.สบ.ทร.ภายในวันท่ี ๑๐ ของเดือนกันยายนของทุกปี) 

เวลา ๑ ชั่วโมง 

ปัญหา 

วิธีแก้ไข  

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น  
 ๑. แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทร. และนโยบายการกํากับดูแลองค์กรท่ีดี ทร. 

พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ 
๒. แผนปฏิบัติราชการของ สปช.ทร. (ศสส.ทร.) ประจําปีงบประมาณ........... 
๓. บันทึก กผค.สบ.ทร. ท่ี กห ๐๕๐๒.๒/๒๖๗ ลง ๒๗ ส.ค.๕๘  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต และนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดีของ ทร. 
 
 
 



ใบบันทึกการปฏิบัติงาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง เตรียมการฝึกอบรม 

ช่ือ ว่าท่ี ร.อ.ไมตรี  นามสกุล   มุ่งพยาบาล 

ตําแหน่ง  ประจําแผนกศึกษา รร.สบ.สบ.ทร. 

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  เตรียมอุปกรณ์เครื่องช่วยการศึกษาและวัสดุ อุปกรณ์ 

วิธีปฏิบัติงาน 
๑. ห้องเรียนคอมพิวเตอร์กลาง รร.สบ.สบ.ทร.  
 - ตรวจสอบความพร้อมการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน ๕๐ เครื่อง รวมถึงอุปกรณ์เชื่อมต่อ อินพุท เอาท์พุท 
ระบบอินเทอร์เน็ต ปลั๊กสายไฟ  ไฟฟ้าส่องสว่าง เครื่องปรับอากาศ เครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์
และจอ โต๊ะและเก้าอ้ี ตลอดจนความสะอาดภายในห้องเรียนคอมพิวเตอร์สําหรับการศึกษาอบรมวิชาคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 
วิชาการพิมพ์หนังสือราชการ และวิชาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
๒. ห้องเรียน รร.สบ.สบ.ทร. 
 - ติดต้ังคอมพิวเตอร์ จํานวน ๑ ชุด เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์และจอรับภาพ เครื่องขยายเสียงและไมโครโฟนในห้องเรียน 
รร.สบ.สบ.ทร.เพ่ือใช้ในการศึกษาอบรม 
๓. ทดลองใช้งานอุปกรณ์เครื่องช่วยการศึกษาต่าง ๆ เพ่ือให้ม่ันใจว่าเม่ือเปิดการอบรมแล้วอุปกรณ์ดังกล่าวจะสามารถ 
สนับสนุนการศึกษาอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เวลา  - เตรียมห้องเรียนคอมพิวเตอร์ฯ ๓ วัน ก่อนเปิดหลักสูตร 
  - เตรียมห้องเรียน รร.สบ.สบ.ทร. ๒ วัน ก่อนเปิดหลักสูตร 

ปัญหา  อุปกรณ์เครื่องช่วยการศึกษาต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาอาจเกิดปัญหาขัดข้องทางเทคนิค เช่น คอมพิวเตอร์ติดไวรัส  ชํารุด
เนื่องจากการใช้งาน คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต ระบบไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ (หลอดไฟ) 
ชํารุดบางจุด หรือเครื่องปรับอากาศไม่ทําความเย็น ทําให้เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาอบรม 
วิธีแก้ไข  ให้แก้ปัญหาจากสาเหตุ เชน่ คอมพิวเตอร์ติดไวรัสให้ใช้โปรแกรมฆ่าไวรสั  คอมพิวเตอร์ไม่เชื่อมต่อกับระบบ
อินเทอร์เน็ต ให้ตรวจสอบสายเชื่อมต่อ (สายแลน) หรือตรวจสอบหมายเลข IP ของเครื่อง ว่าหมายเลข IP ชนกับ
เครื่องอ่ืนหรือไม่ถ้ามีเลข IP ท่ีซํ้าหรือกันก็ให้เปลี่ยนหมายเลขใหม่ หรือหากเครื่องฉายภาพโปรเจ็คเตอร์ชํารุด หลอดภาพ
เสื่อมให้ดําเนินการส่งซ่อมหรือเปลี่ยนหลอดภาพ หากอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ปลั๊กไฟ สายไฟ หรือหลอดไฟฟ้าส่องสว่างชํารุดก็
ให้เปลี่ยนอุปกรณ์ชิ้นใหม่ทดแทน  ในเบ้ืองต้นหากสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้เองก็ให้รีบดําเนินการ หากไม่สามารถ
ดําเนินการเองได้ให้ประสานขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าท่ีทางเทคนิคจาก สบ.ทร.(แผนกกรรมวิธีข้อมูล) หรือ จนท.
จาก ชย.ทร. มาดําเนินการแก้ไขให้ต่อไป 
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องค์ความรู้ท่ีจําเป็น  
๑. ความรู้ชัดแจ้ง (เอกสาร ตํารา หนังสือ ระเบียบ ฯลฯ)  
    ๑.๑ หนังสือความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
 ๑.๒ หนังสือการบํารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในสํานักงานเบ้ืองต้น  
๒. ความรู้เฉพาะตัว (การใช้ภาษาไทย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การพิมพ์หนังสือราชการ ฯลฯ)    
 - มีความรู้เฉพาะตัวในสายงานชา่งอิเล็กทรอนิกส์ การซ่อมบํารุงอุปกรณ์ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง ฝึกศึกษาอบรมตามหลักสูตร 

ช่ือ ว่าท่ี ร.อ.ไมตรี  นามสกุล   มุ่งพยาบาล 

ตําแหน่ง  ประจําแผนกศึกษา รร.สบ.สบ.ทร. 

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย การทดสอบความรู้ก่อนการอบรม (Pretest)  

วิธีปฏิบัติงาน 
๑. จัดเตรียมข้อสอบวิชาภาษาไทย วิชางานสารบรรณและงานธุรการ โดยเลือกข้อสอบจากคลังข้อสอบของ รร.สบ.สบ.ทร. 
ให้ได้ตามจํานวนท่ีจะทดสอบแล้วจัดลําดับเนื้อหา (วิชาละ ๓๐ ข้อ) 
๒. นําข้อสอบท่ีเลือกแล้วมาจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ในรูปแบบข้อสอบเพ่ือให้ได้ข้อสอบต้นฉบับท่ีสมบูรณ์ โดยผ่าน 
การตรวจสอบต้ังแต่ หน.แผนกศึกษาฯ ไปจนถึง ผอ.รร.สบ.สบ.ทร.ตามลําดับ 
๓. เม่ือ ผอ.รร.สบ.ฯ อนุมัติข้อสอบต้นฉบับแล้ว ให้นําข้อสอบไปทําสําเนาเท่ากับจํานวนผู้เข้าทดสอบพร้อมกับเตรียม 
ใบกระดาษคําตอบเพ่ือการทดสอบ 
๔. จัดเตรียมกระดาษตรวจข้อสอบ (ใบเฉลยข้อสอบ) ท่ีใช้ในการตรวจข้อสอบเจาะรูคําตอบให้ครบตามจํานวนข้อสอบ 
และเจาะรูเพ่ิมเติมทับบนข้อ ๑ และข้อสุดท้ายของกระดาษตรวจข้อสอบเพ่ือป้องกันการคลาดเคลื่อน 
๕. จัดเตรียมห้องสอบท่ีจะใช้ในการทดสอบ จํานวน ๒ ห้อง (โดยเจ้าหน้าท่ีดูแลสถานท่ีของ รร.สบ.ฯ ดูแลทําความสะอาด) 
๖. ทดสอบความรู้ผู้เข้ารับการอบรม โดยแบ่งผู้เข้ารับการอบรมจํานวนเท่า ๆ กัน เข้ารับการทดสอบ และจัดนายทหาร 
สัญญาบัตรเป็นผู้ควบคุม จํานวนห้องละไม่น้อยกว่า ๒ นาย 
๗. เม่ือการทดสอบเสร็จสิ้นแล้ว จะนําใบคําตอบของผู้เข้าทดสอบมาตรวจกับใบเฉลยข้อสอบ จากนั้นทําการบันทึกผล 
คะแนนเก็บไว้เป็นข้อมูลต่อไป 

เวลา - พิมพ์ข้อสอบ (ต้นฉบับ) วิชาละ ๔๕ นาที 
 - ตรวจข้อสอบต้นฉบับ ๓๐ นาที/นาย 
 - สําเนาข้อสอบพร้อมเตรียมกระดาษคําตอบ ๓๐ นาที/วิชา 
 - ใบเฉลยข้อสอบ ๑๕ นาที 
 - เตรียมห้องสอบล่วงหน้า ๑ วัน 
 - ตรวจกระดาษคําตอบและบันทึกผล ๑ ชั่วโมง (Cross check) 

ปัญหา  งานทดสอบความรู้ผู้เข้ารับการอบรมก่อนการอบรมนั้นอาจเกิดปัญหาได้ในบางข้ันตอน เช่น ข้ันการพิมพ์
ข้อสอบหากจัดวางรูปแบบข้อสอบไม่ดี ไม่เป็นระเบียบ ขนาดตัวพิมพ์เล็กเกินไป ข้อความเบียดกันจนแน่น หรือไม่
ลําดับเนื้อหาก่อนหลัง ก็อาจส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการรับรู้ของผู้รับการทดสอบได้ หรือข้ันตอนการตรวจข้อสอบ 
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หากผู้ตรวจไม่รอบคอบในการตรวจ ตรวจไม่ละเอียด หรือไม่ต้ังประเด็นข้อสงสัยต่อข้อสอบบางข้อท่ีมีลักษณะ กํากวม 
คลุมเครือ คําถามถามแล้วผู้ทดสอบไม่เข้าใจ หรือไม่มีตัวเลือกตอบท่ีถูก ปัญหาดังกล่าวก็อาจส่งผลเสียต่อการ 
ทดสอบได้ เป็นต้น    

วิธีแก้ไข  นอกจากทักษะในการพิมพ์หนังสือราชการแล้ว ผู้พิมพ์ข้อสอบควรศึกษาลักษณะและรูปแบบข้อสอบ ซ่ึงสามารถ 
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลได้จากอินเทอร์เน็ต ส่วนผู้ตรวจต้องมีลักษณะเป็นคนใจเย็น  สุขุม รอบคอบ มีทักษะการใช้ภาษาไทยท่ีดี 
และรักการอ่าน 
องค์ความรู้ท่ีจําเป็น  
๑. ความรู้ชัดแจ้ง (เอกสาร ตํารา หนังสือ ระเบียบ ฯลฯ)  
    - หนังสือความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับแบบทดสอบ 
๒. ความรู้เฉพาะตัว (การใช้ภาษาไทย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การพิมพ์หนังสือราชการ ฯลฯ)    
 - มีทักษะในการพิมพ์หนังสือราชการ และความมีรู้ในเรื่องการใช้ภาษาไทย 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบบันทึกการปฏิบัติงาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง วัดและประเมินผล 

ช่ือ ว่าท่ี ร.อ.ไมตรี  นามสกุล   มุ่งพยาบาล 

ตําแหน่ง  ประจําแผนกศึกษา รร.สบ.สบ.ทร. 

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  จัดทําข้อสอบเพ่ือสอบวัดผลผู้เข้ารับการอบรม 

วิธีปฏิบัติงาน 
๑. จัดทําตารางกําหนดวันส่งข้อสอบและวันสอบไล่ โดยดึงข้อมูลมาจากตารางสอนในหลักสูตร  
๒. ประสานขอข้อสอบจากครูช่วยสอนแต่ละวิชาเม่ือถึงกําหนดวันส่งข้อสอบ (ส่วนใหญ่จะถึงกําหนดการส่งข้อสอบ
ก่อนการบรรยายครั้งสุดท้าย) การส่งข้อสอบกําหนดให้ส่งเป็นไฟล์ข้อสอบพร้อมเอกสารข้อสอบต้นฉบับ 
๓. เม่ือได้ข้อสอบแล้วจะนํามาเรียบเรียงใหม่ให้มีความสวยงาม ถูกต้อง และสมบูรณ์ ตามรูปแบบข้อสอบ 
๔. หลังจากจัดพิมพ์ข้อสอบต้นฉบับเสร็จแล้ว นําข้อสอบมาตรวจสอบอีกครั้ง โดยผ่านการตรวจต้ังแต่ หน.แผนกศึกษาฯ 
ไปจนถึง ผอ.รร.สบ.สบ.ทร.ตามลําดับ 
๕. หลักจากท่ี  ผอ.รร.สบ.ฯ อนุมัติข้อสอบต้นฉบับแล้ว ให้นําข้อสอบไปทําสําเนาจํานวนเท่ากับผู้สอบพร้อมกับเตรียม 
ใบกระดาษคําตอบ 
๖. จัดเตรียมกระดาษตรวจข้อสอบ (ใบเฉลยข้อสอบ) ท่ีใช้ในการตรวจข้อสอบเจาะรูคําตอบให้ครบตามจํานวนข้อสอบ 
และเจาะรูเพ่ิมเติมทับบนข้อ ๑ และข้อสุดท้ายของกระดาษตรวจข้อสอบเพ่ือป้องกันการคลาดเคลื่อน 
๗. นําข้อสอบและใบกระดาษคําตอบใส่ซองข้อสอบแล้วปิดผนึกให้เรียบร้อยรอจนถึงกําหนดวันสอบ 

เวลา - พิมพ์ข้อสอบ (ต้นฉบับ) วิชาละ ๔๕ นาที 
 - ตรวจข้อสอบต้นฉบับ ๓๐ นาที/นาย 
 - สําเนาข้อสอบพร้อมเตรียมกระดาษคําตอบ ๓๐ นาที/วิชา 
 - ใบเฉลยข้อสอบ ๑๕ นาที 

ปัญหา  การจัดทําข้อสอบเพ่ือใช้สอบความรู้ผู้เข้ารับการอบรมนั้นอาจเกิดปัญหาได้ในบางข้ันตอน เช่น ข้ันการพิมพ์
ข้อสอบหากจัดวางรูปแบบข้อสอบไม่ดี ไม่เป็นระเบียบ ขนาดตัวพิมพ์เล็กเกินไป ข้อความเบียดกันจนแน่น หรือไม่
ลําดับเนื้อหาก่อนหลัง ก็อาจส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการรับรู้ของผู้รับการทดสอบได้ หรือข้ันตอนการตรวจข้อสอบ 
หากผู้ตรวจไม่รอบคอบในการตรวจ ตรวจไม่ละเอียด หรือไม่ตั้งประเด็นข้อสงสัยต่อข้อสอบบางข้อท่ีมีลักษณะ กํากวม 
คลุมเครือ คําถามถามแล้วผู้สอบไม่เข้าใจ หรือไม่มีตัวเลือกตอบท่ีถูก ปัญหาดังกล่าวก็อาจส่งผลเสียต่อการสอบได้ 
วิธีแก้ไข  นอกจากทักษะในการพิมพ์หนังสือราชการแล้ว ผู้พิมพ์ข้อสอบควรศึกษาลักษณะและรูปแบบข้อสอบ ซ่ึงสามารถ 
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลได้จากอินเทอร์เน็ต ส่วนผู้ตรวจต้องมีลักษณะเป็นคนใจเย็น  สุขุม รอบคอบ มีทักษะการใช้ภาษาไทยท่ีดี 
และรักการอ่าน 
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องค์ความรู้ท่ีจําเป็น  
๑. ความรู้ชัดแจ้ง (เอกสาร ตํารา หนังสือ ระเบียบ ฯลฯ)  
    - หนังสือความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับแบบทดสอบ 
๒. ความรู้เฉพาะตัว (การใช้ภาษาไทย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การพิมพ์หนังสือราชการ ฯลฯ)    
 - มีทักษะในการพิมพ์หนังสือราชการ และความมีรู้ในเรื่องการใช้ภาษาไทย 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบบันทึกการปฏิบัติงาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง วัดและประเมินผล 

ช่ือ ว่าท่ี ร.อ.ไมตรี  นามสกุล   มุ่งพยาบาล 

ตําแหน่ง  ประจําแผนกศึกษา รร.สบ.สบ.ทร. 

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  สอบวัดผลผู้เข้ารับการอบรม 

วิธีปฏิบัติงาน 
๑. จัดห้องสอบท่ีจะใช้สอบ จํานวน ๒ ห้อง โดยเจ้าหนา้ท่ีดูแลสถานท่ีของ รร.สบ.ฯ ดูแลเรื่องความสะอาด 
๒. แบ่งผู้เข้ารับการอบรมจํานวนเท่า ๆ  กันออกเป็น ๒ ห้อง แล้วจัดให้นั่งสอบในลักษณะแถวตอน (นั่ง ๑ แถว เว้น ๑ แถว สลับกันไป) 
๓. จัดนายทหารสัญญาบัตร จํานวนไม่น้อยกว่า ๒ นาย เป็นผู้ควบคุมการสอบ และให้คําแนะนํารวมถึงการปฏิบัติตัว 
ในการสอบ  
๔. เม่ือการสอบเสร็จสิ้นแล้วจะรวบรวมข้อสอบและใบตอบมาตรวจนับคะแนน (ตรวจ ๒ รอบ โดยทํา Cross check) 
๕. นําคะแนนท่ีได้กรอกลงในใบบันทึกผลคะแนน (แบบ ยศ.๖)  

เวลา  - จัดห้องสอบ ๕ นาที 
  - ให้ผู้เข้าสอบนั่งประจําท่ี ๒ นาที 
  - สอบ ๕๐ นาที/วิชา (ข้ึนอยู่กับจํานวนข้อสอบ) 
  - ตรวจกระดาษคําตอบและบันทึกผล ๑ ชั่วโมง  

ปัญหา  เนื่องจาก ทร.ได้กําหนดให้มีการทําประกันคุณภาพการฝึกอบรมของสถานศึกษา ท้ังนี้เพ่ือให้การฝึกอบรมมี
คุณภาพและได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ี ทร.กําหนด ดังนั้น กระบวนการสอบจึงต้องมีความโปรงใส ผู้ควบคุมการสอบจึง
ต้องเข้มงวดในการสอบ ไม่ปล่อยให้มีการทุจริต หากปล่อยให้มีการทุจริตเกิดข้ึนแล้ว สถานศึกษาก็ไม่สามารถตอบ
โจทย์ในเรื่องการทําประกันคุณภาพการฝึกอบรมของ ทร.ได้ หรืออาจกล่าวได้ว่าสถานศึกษานั้นไม่ได้มาตรฐาน  
วิธีแก้ไข  ผู้ท่ีเก่ียวข้องในการสอบ รวมถึงผู้คุมสอบต้องเข้มงวดในการสอบ ไม่เพิกเฉยหรือปล่อยให้มีการทุจริต 
องค์ความรู้ท่ีจําเป็น  
๑. ความรู้ชัดแจ้ง (เอกสาร ตํารา หนังสือ ระเบียบ ฯลฯ)  
    ๑.๑ ระเบียบ ทร.ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ หมวด ๒ การดําเนินการศึกษา 
 ๑.๒ ระเบียบ ยศ.ทร.ว่าด้วยการดําเนินการศึกษาของสถานศึกษาซ่ึงมิได้จัดการศึกษาเป็นภาค พ.ศ.๒๕๔๘ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๑) 
๒. ความรู้เฉพาะตัว (การใช้ภาษาไทย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การพิมพ์หนังสือราชการ ฯลฯ)    
 - ประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน 

     
 

 



ใบบันทึกการปฏิบัติงาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง วัดและประเมินผล 

ช่ือ ว่าท่ี ร.อ.ไมตรี  นามสกุล   มุ่งพยาบาล 

ตําแหน่ง  ประจําแผนกศึกษา รร.สบ.สบ.ทร. 

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  ตรวจกระดาษคําตอบ 

วิธีปฏิบัติงาน 
๑. นํากระดาษคําตอบแต่ละวิชาท่ีจะใช้ตรวจข้อสอบมาเจาะรูคําตอบให้ครบตามจํานวนข้อสอบ และเจาะรูเพ่ิมเติมทับ
บนข้อ ๑ และข้อสุดท้ายของกระดาษตรวจข้อสอบเพ่ือป้องกันการคลาดเคลื่อน 
๒. จัดเรียงใบตอบของผู้สอบตามลําดับเลขท่ีให้เรียบร้อยเพ่ือความสะดวกในการกรอกคะแนน 
๓. นําใบตรวจข้อสอบมาวางทับกับกระดาษคําตอบของผู้สอบ ให้สังเกตรูท่ีเจาะไว้บนข้อ ๑ และข้อสุดท้ายจะตรงกัน   
๔. ก่อนลงมือตรวจนับคะแนนให้ดูก่อนว่าในใบคําตอบของผู้สอบมีการเลือกคําตอบมากกว่า ๑ ข้อหรือไม่ ข้ันตอนนี้
ต้องเพ่ิมความละเอียดให้มาก เนื่องจากจะทําให้เกิดความผิดพลาดในการตรวจ (หลงนับคะแนนข้อท่ีผู้สอบกาท้ิง) 
๕. ตรวจนับคะแนนจนเสร็จสิ้นในลําดับสุดท้ายของผู้สอบ 
๖. บันทึกคะแนนท่ีผู้สอบทําได้ลงบนหน้ากระดาษคําตอบของผู้สอบ 
๗. ในการตรวจข้อสอบให้ตรวจ ๒ รอบ โดยผู้ตรวจสลับกันตรวจเพ่ือป้องกันการคลาดเคลื่อน   

เวลา  ตรวจใบตอบใช้เวลาโดยประมาณ ๓๐ นาที/ผู้ตรวจ ๑ นาย ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับจํานวนข้อสอบและจํานวนผู้สอบ 

ปัญหา  คะแนนสอบอาจผิดพลาดและคลาดเคลื่อนได้หากผู้ตรวจไม่ประณีตในการตรวจ  

วิธีแก้ไข  ใช้ผู้ตรวจอย่างน้อย ๒ นาย ทําการตรวจสลับกัน 
องค์ความรู้ท่ีจําเป็น การใช้ภาษาไทย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การพิมพ์หนังสือราชการ     
  

     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ใบบันทึกการปฏิบัติงาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง วัดและประเมินผล 

ช่ือ ว่าท่ี ร.อ.ไมตรี  นามสกุล   มุ่งพยาบาล 

ตําแหน่ง  ประจําแผนกศึกษา รร.สบ.สบ.ทร. 

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  รวมคะแนนสอบและตัดเกรดผลการอบรม 

วิธีปฏิบัติงาน 
๑. เม่ือตรวจนับคะแนนสอบของผู้เข้ารับการอบรมครบทุกวิชาแล้ว (จะมีบางวิชาท่ีแผนกศึกษาไม่ได้จัดสอบเอง  
ครูช่วยสอนเป็นผู้สอบโดยตรง) เช่น วิชาพลศึกษา วิชาทหาร วิชาการเขียนหนังสือราชการ และวิชาการพิมพ์หนังสือ
ราชการ ให้ประสานขอคะแนนสอบจากครูช่วยสอนในวิชานั้น ๆ ด้วย 
๒. นําคะแนนสอบท้ังหมดท่ีได้มากรอกลงในโปรแกรมประมวนผลเพ่ือหาระดับคะแนน เป็นโปรแกรม Excel สําเร็จรูป 
ของ ยศ.ทร.  
๓. จากนั้นเสนอรายงานผลการอบรม (แบบ ยศ.๖) เพ่ือให้ จก.สบ.ทร.ลงนามตัดสินชี้ขาดต่อไป   

เวลา   ๓ วัน 

ปัญหา  การรวมคะแนนและตัดเกรด (ผลการอบรม) เป็นงานท่ีต้องใช้ความละเอียดรอบคอบเป็นพิเศษ และยังต้องมี
ความรู้ความเข้าใจโปรแกรม Excel ท่ีใช้เป็นอย่างดี หากขาดความรู้ความเข้าใจแล้ว การคิดคะแนนตัดเกรดก็อาจ
ผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้ ซ่ึงจะส่งผลกระทบกับผู้เข้ารับการอบรมโดยตรง  

วิธีแก้ไข  ศึกษาการใช้โปรแกรม Excel ในการตัดเกรดให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ และเพ่ิมความรอบคอบในการกรอก
คะแนน 
องค์ความรู้ท่ีจําเป็น  
๑. ความรู้ชัดแจ้ง (เอกสาร ตํารา หนังสือ ระเบียบ ฯลฯ)  
 ๑.๑ โปรแกรมประมวลผล Excel สําเร็จรูปของ ยศ.ทร.  
    ๑.๒ ระเบียบ ทร.ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ หมวด ๒ การดําเนินการศึกษา 
 ๑.๓ ระเบียบ ยศ.ทร.ว่าด้วยการดําเนินการศึกษาของสถานศึกษาซ่ึงมิได้จัดการศึกษาเป็นภาค พ.ศ.๒๕๔๘ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๑)  
๒. ความรู้เฉพาะตัว (การใช้ภาษาไทย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การพิมพ์หนังสือราชการ ฯลฯ)   
 - ทักษะการใช้โปรแกรม Excel 
  

     
  
 
 

 



ใบบันทึกการปฏิบัติงาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง วัดและประเมินผล 

ชื่อ ว่าท่ี ร.อ.ไมตรี  นามสกุล   มุ่งพยาบาล 

ตําแหน่ง  ประจําแผนกศึกษา รร.สบ.สบ.ทร. 

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  เสนอผลการอบรมให้ จก.สบ.ทร.ตัดสินผล 

วิธีปฏิบัติงาน 
-  เม่ือรวมคะแนนสอบและตัดเกรดผลการอบรมเรียบร้อยแล้ว ให้ทําบันทึกรายงานผลการอบรม พร้อมแนบผลการ
อบรมตามแบบ ยศ.๖ โดยจัดทําเป็นเอกสารลับแล้วเสนอตามลําดับชั้นจนถึง จก.สบ.ทร.เพ่ือพิจารณาลงนามตัดสิน 
(จก.สบ.ทร.จะลงนามในแบบ ยศ.๖) 

เวลา   ๓๐ นาที 

ปัญหา  เนื่องจากการตัดสินผลการอบรมกับพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรมกระชั้นชิดมาก มีเวลาห่างกันเพียง 
วันเดียว ประกอบกับการคิดคะแนนตัดเกรดผลการอบรมเป็นงานท่ีต้องใช้ความรู้ ความเข้าใจ ในโปรแกรมประมวลผล 
หากผู้ปฏิบัติไม่มีความคล่องตัว หรือขาดความรู้ ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมแล้ว จะทําให้การเสนอผลการอบรม 
ล้าช้า เสนอผลไม่ทันก่อนพิธีปิดการอบรม 

วิธีแก้ไข  ศึกษาการใช้โปรแกรม Excel ในการตัดเกรดให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ และพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานท่ีต้อง
แข่งกับเวลาให้มากข้ึน 
องค์ความรู้ท่ีจําเป็น  
๑. ความรู้ชัดแจ้ง (เอกสาร ตํารา หนังสือ ระเบียบ ฯลฯ)  
 ๑.๑ โปรแกรมประมวลผล Excel สําเร็จรูปของ ยศ.ทร.  
    ๑.๒ ระเบียบ ทร.ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ หมวด ๒ การดําเนินการศึกษา 
 ๑.๓ ระเบียบ ยศ.ทร.ว่าด้วยการดําเนินการศึกษาของสถานศึกษาซ่ึงมิได้จัดการศึกษาเป็นภาค พ.ศ.๒๕๔๘ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๑)  
๒. ความรู้เฉพาะตัว (การใช้ภาษาไทย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การพิมพ์หนังสือราชการ ฯลฯ)   
 - ประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน 

     
 

 
 
 
 
 



ใบบันทึกการปฏิบัติงาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง วัดและประเมินผล 
   

ช่ือ ว่าท่ี ร.อ.ไมตรี  นามสกุล   มุ่งพยาบาล 

ตําแหน่ง  ประจําแผนกศึกษา รร.สบ.สบ.ทร. 

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมท่ีมีต่อหลักสูตร/โครงการฝึกอบรม 

วิธีปฏิบัติงาน 
๑. เตรียมแบบประเมินหลักสูตรให้ผู้เข้ารับการอบรมประเมินก่อนเสร็จสิ้นการอบรมประมาณ ๑ สัปดาห์ (แบบประเมิน
นํามาจากคู่มือประกันคุณภาพการฝึกอบรมของ ทร. พ.ศ.๒๕๕๗) 
๒. ชี้แจ้งให้ผู้ประเมินเล็งเห็นถึงความสําคัญของการประเมิน และแนะนําวิธีประเมินต่อประเด็นปัญหาต่าง ๆ ในแบบประเมิน  
๓. นําแบบประเมินมาคํานวณหาค่าเฉลี่ยตามหลักเกณฑ์และคู่มือการประกันคุณภาพการฝึกอบรมของ ทร. (ใช้โปรแกรม 
Excel ในการคํานวณ) 
๔. ทําบันทึกรายงานเสนอผลการประเมินให้ สบ.ทร.ทราบผลการประเมิน 
๕. เก็บรวบรวมผลการประเมินเป็นข้อมูลไว้ใช้รายงานการประเมินตนเองในการทําประกันคุณภาพการฝึกอบรม 
ตามวงรอบต่อไป 

เวลา   ๑ วัน 

ปัญหา  ผู้ประเมินอาจไม่ให้ความสําคัญต่อการประเมินหากไม่ได้รับคําชี้แจงหรือรับทราบข้อมูลท่ีเพียงพอ ส่งผลให้
การประเมินล้มเหลว หรือข้อมูลท่ีได้จากผู้ประเมินไม่ตรงตามจริง  

วิธีแก้ไข  ชี้แจงทําความเข้าใจให้ผู้ประเมินทราบถึงวัตถุประสงค์ของการประเมิน และเล็งเห็นถึงความสําคัญของ
ข้อมูลท่ีจะได้จากผู้ประเมิน  
องค์ความรู้ท่ีจําเป็น  
๑. ความรู้ชัดแจ้ง (เอกสาร ตํารา หนังสือ ระเบียบ ฯลฯ)  
    - หลักเกณฑ์และคู่มือประกันคุณภาพการฝึกอบรมของ ทร. พ.ศ.๒๕๕๗ 
๒. ความรู้เฉพาะตัว (การใช้ภาษาไทย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การพิมพ์หนังสือราชการ ฯลฯ)   
 - มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องของการทําประกันคุณภาพการฝึกอบรมของ ทร. 

     

 
 
 
 



ใบบันทึกการปฏิบัติงาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง วัดและประเมินผล 
   

ช่ือ ว่าท่ี ร.อ.ไมตรี  นามสกุล   มุ่งพยาบาล 

ตําแหน่ง  ประจําแผนกศึกษา รร.สบ.สบ.ทร. 

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมท่ีมีต่อครู/วิทยากร 

วิธีปฏิบัติงาน 
๑. เตรียมแบบประเมิน ครู/วิทยากร ให้ผู้ เข้ารับการอบรมประเมินหลังเสร็จสิ้นการอบรมแต่ละวิชา ในวันถัดไป 
(แบบประเมินนํามาจากคู่มือประกันคุณภาพการฝึกอบรมของ ทร. พ.ศ.๒๕๕๗)  
๒. ชี้แจ้งให้ผู้ประเมินเล็งเห็นถึงความสําคัญของการประเมิน และแนะนําวิธีประเมินต่อประเด็นปัญหาต่าง ๆ ในแบบประเมิน  
๓. นําแบบประเมินมาคํานวณหาค่าเฉลี่ยตามหลักเกณฑ์และคู่มือการประกันคุณภาพการฝึกอบรมของ ทร. (ใช้โปรแกรม 
Excel ในการคํานวณ) 
๔. ทําบันทึกรายงานเสนอผลการประเมินให้ สบ.ทร.ทราบผลการประเมิน 
๕. เก็บรวบรวมผลการประเมินเป็นข้อมูลไว้ใช้รายงานการประเมินตนเองในการทําประกันคุณภาพการฝึกอบรม 
ตามวงรอบต่อไป 

เวลา   ๒ วัน 

ปัญหา  ผู้ประเมินอาจไม่ให้ความสําคัญต่อการประเมินหากไม่ได้รับคําชี้แจงหรือรับทราบข้อมูลท่ีเพียงพอ ส่งผลให้
การประเมินล้มเหลว หรือข้อมูลท่ีได้จากผู้ประเมินไม่ตรงตามจริง  

วิธีแก้ไข  ชี้แจงทําความเข้าใจให้ผู้ประเมินทราบถึงวัตถุประสงค์ของการประเมิน และเล็งเห็นถึงความสําคัญของ
ข้อมูลท่ีจะได้จากผู้ประเมิน  
องค์ความรู้ท่ีจําเป็น  
๑. ความรู้ชัดแจ้ง (เอกสาร ตํารา หนังสือ ระเบียบ ฯลฯ)  
    - หลักเกณฑ์และคู่มือประกันคุณภาพการฝึกอบรมของ ทร. พ.ศ.๒๕๕๗ 
๒. ความรู้เฉพาะตัว (การใช้ภาษาไทย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การพิมพ์หนังสือราชการ ฯลฯ)   
 - มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องของการทําประกันคุณภาพการฝึกอบรมของ ทร. 

     

 
 
 
 



ใบบันทึกการปฏิบัติงาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง เสนอผลการอบรม 
   

ช่ือ ว่าท่ี ร.อ.ไมตรี  นามสกุล   มุ่งพยาบาล 

ตําแหน่ง  ประจําแผนกศึกษา รร.สบ.สบ.ทร. 

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  แจ้งผลการอบรมให้ ยศ.ทร.ทราบ 

วิธีปฏิบัติงาน 
- หลังเสร็จสิ้นการอบรม ให้ทําบันทึกแจ้งผลการอบรมพร้อมแนบใบกรอกคะแนน (แบบ ยศ.๖) ท่ี จก.สบ.ทร.ลงนาม
ตัดสินผลการอบรมแล้ว ให้ ยศ.ทร.ทราบ โดยจัดทําเป็นเอกสาร “ลับ” เสนอให้ จก.สบ.ทร.ลงนาม 

เวลา  ๕๐ นาที 

ปัญหา  

วิธีแก้ไข  
องค์ความรู้ท่ีจําเป็น  
๑. ความรู้ชัดแจ้ง (เอกสาร ตํารา หนังสือ ระเบียบ ฯลฯ)  
    ๑.๑ ระเบียบ ทร.ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ หมวด ๒ การดําเนินการศึกษา 
 ๑.๒ ระเบียบ ยศ.ทร.ว่าด้วยการดําเนินการศึกษาของสถานศึกษาซ่ึงมิได้จัดการศึกษาเป็นภาค พ.ศ.๒๕๔๘ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๑)  
๒. ความรู้เฉพาะตัว (การใช้ภาษาไทย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การพิมพ์หนังสือราชการ ฯลฯ)   
 - มีความรู้และเข้าใจในเรื่องของงานสารบรรณและธุรการ และการพิมพ์หนังสือราชการ 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบบันทึกการปฏิบัติงาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง เสนอผลการอบรม 
   

ช่ือ ว่าท่ี ร.อ.ไมตรี  นามสกุล   มุ่งพยาบาล 

ตําแหน่ง  ประจําแผนกศึกษา รร.สบ.สบ.ทร. 

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  แจ้งผลการอบรมให้ กพ.ทร.ทราบเพ่ือหมายประวัติข้าราชการ 

วิธีปฏิบัติงาน 
- หลังเสร็จสิ้นการอบรม ให้ทําบันทึกแจ้งผลการอบรม พร้อมแนบผลการอบรมเสนอให้ กพ.ทร.ทราบ เพ่ือหมายประวัติ
ข้าราชการ โดยจัดทําเป็นเอกสาร “ลับ” เสนอให้ รอง จก.สบ.ทร.(๑) ลงนาม 

เวลา  ๕๐ นาที 

ปัญหา  

วิธีแก้ไข  
องค์ความรู้ท่ีจําเป็น  
๑. ความรู้ชัดแจ้ง (เอกสาร ตํารา หนังสือ ระเบียบ ฯลฯ)  
    ๑.๑ ระเบียบ ทร.ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ หมวด ๒ การดําเนินการศึกษา 
 ๑.๒ ระเบียบ ยศ.ทร.ว่าด้วยการดําเนินการศึกษาของสถานศึกษาซ่ึงมิได้จัดการศึกษาเป็นภาค พ.ศ.๒๕๔๘ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๑)  
๒. ความรู้เฉพาะตัว (การใช้ภาษาไทย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การพิมพ์หนังสือราชการ ฯลฯ)   
 - มีความรู้และเข้าใจในเรื่องของงานสารบรรณและธุรการ และทักษะการพิมพ์หนังสือราชการ 

     

 
 
 
 
 
  
  
 
 



ใบบันทึกการปฏิบัติงาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง เสนอผลการอบรม 
  

ช่ือ ว่าท่ี ร.อ.ไมตรี  นามสกุล   มุ่งพยาบาล 

ตําแหน่ง  ประจําแผนกศึกษา รร.สบ.สบ.ทร. 

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  แจ้งผลการอบรมไปหน่วยต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรม 

วิธีปฏิบัติงาน 
- หลังเสร็จสิ้นการอบรม ให้ทําบันทึกแจ้งผลการอบรมพร้อมแนบผลการอบรม (แบบ ยศ.๗) และรายงานประจําตัว
นักเรียน (รายงานประจําตัวนักเรียนได้มาจากแผนปกครองฯ) ไปยังหน่วยต้นสังกัดของผู้สําเร็จการอบรม โดยจัดทํา
เป็นเอกสาร “ลับ” เสนอให้ รอง จก.สบ.ทร.(๑) ลงนาม 

เวลา   ๒ วัน 

ปัญหา  

วิธีแก้ไข  
องค์ความรู้ท่ีจําเป็น  
๑. ความรู้ชัดแจ้ง (เอกสาร ตํารา หนังสือ ระเบียบ ฯลฯ)  
    ๑.๑ ระเบียบ ทร.ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ หมวด ๒ การดําเนินการศึกษา 
 ๑.๒ ระเบียบ ยศ.ทร.ว่าด้วยการดําเนินการศึกษาของสถานศึกษาซ่ึงมิได้จัดการศึกษาเป็นภาค พ.ศ.๒๕๔๘ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๑)  
๒. ความรู้เฉพาะตัว (การใช้ภาษาไทย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การพิมพ์หนังสือราชการ ฯลฯ)   
 - มีความรู้และเข้าใจในเรื่องของงานสารบรรณและธุรการ และทักษะการพิมพ์หนังสือราชการ 

     
 



 
 

ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง เสนอผลการอบรม 

ช่ือ  ร.ท.วิริทธิ์พล            นามสกุล   เทียนทับทิม   

ตําแหน่ง  ประจําแผนกศึกษา รร.สบ.สบ.ทร.  

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  จัดทํารายงานประกันคุณภาพการฝึกอบรม (SAR) 

วิธีปฏิบัติงาน   
๑. ใช้หลักเกณฑ์และคู่มือประกันคุณภาพการฝึกอบรมของ ทร. พ.ศ.๒๕๕๗  เป็นแนวทางในการดําเนินการ

จัดการฝึกอบรมหลักสูตร ซ่ึงหลักเกณฑ์และคู่มือดังกล่าว ได้กําหนดมาตรฐานในการดําเนินการด้านการ
ประกันคุณภาพการฝึกอบรม ท่ีครอบคลุมปัจจัยนําเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลลัพธ์ 
(Outcome)  โดยแต่ละหลักสูตรจะต้องมีการประเมินผลการดําเนินงาน ซ่ึงประกอบด้วย มาตรฐาน
คุณภาพ ๕ มาตรฐาน รวม ๑๔ ตัวบ่งชี้  

การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 
Input Process Outcome 

มาตรฐานท่ี ๒ 
ตัวบ่งชี้ ๒.๒ 

การกําหนดสภาพแวดล้อมและปัจจัยท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรูเ้พ่ือตอบสนอง      

ความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม 

มาตรฐานท่ี ๒ 
ตัวบ่งชี้ ๒.๑ 

การประสานงานผู้ท่ีเก่ียวข้อง         
ในการดําเนินการจัดฝึกอบรม 

มาตรฐานท่ี ๑ 
ตัวบ่งชี้ ๑.๑ 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการฝึกอบรม       
ตลอดหลักสตูรของผูส้ําเร็จการฝึกอบรม 

มาตรฐานท่ี ๓ 
ตัวบ่งชี้ ๓.๑ 

การวิเคราะห์ความสอดคล้องเน้ือหา
หลักสตูรฝึกอบรม กับนโยบาย/        

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของกองทัพเรือ       

มาตรฐานท่ี ๒ 
ตัวบ่งชี้ ๒.๔ 

การประเมินผลการฝึกอบรม
ภายหลังเสร็จสิ้นการจัดฝึกอบรม 

มาตรฐานท่ี ๑ 
ตัวบ่งชี้ ๑.๒ 

ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจของหน่วย 
ต้นสังกัดท่ีมตี่อผู้สาํเรจ็การฝึกอบรม 

มาตรฐานท่ี ๓ 
ตัวบ่งชี้ ๓.๒ 

การหาความจําเป็นและความต้องการ   
ในการฝึกอบรม 

มาตรฐานท่ี ๒ 
ตัวบ่งชี้ ๒.๕ 

การติดตามและประเมินผลความ
คุ้มค่าของการฝึกอบรม 

มาตรฐานท่ี ๒ 
ตัวบ่งชี้ ๒.๓ 

ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับการ
ฝึกอบรมท่ีมตี่อสภาพแวดล้อมและปัจจัยท่ีเอ้ือ    

ต่อการเรียนรู ้
 
 

มาตรฐานท่ี ๒ 
ตัวบ่งชี้ ๒.๖ 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การฝึกอบรม 

มาตรฐานท่ี ๕ 
ตัวบ่งชี้ ๕.๒ 

ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับการ
ฝึกอบรมท่ีมตี่อ วิทยากร ผูส้อน 

 
 

 
 



 
 

 
- ๒ - 

วิธีปฏิบัติงาน (ต่อ) 

 
Input Process Outcome 

 มาตรฐานท่ี ๔ 
ตัวบ่งชี้ ๔.๑ 

กระบวนการในการคัดเลือก         
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

มาตรฐานท่ี ๓ 
ตัวบ่งชี้ ๓.๓ 

การประเมินหลักสตูรเพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาหลักสตูร 

 มาตรฐานท่ี ๕ 
ตัวบ่งชี้ ๕.๑ 

การคัดเลือกและสรรหา      
วิทยากร ผู้สอน 

 

รายงานประเมินตนเอง (SAR) 
 
๒. เก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/โครงการฝึกอบรม มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการบันทึก ควบคุม

คุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพ ประเมินคุณภาพ ดูแล และบริหารหลักสูตร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
จัดฝึกอบรมให้เป็นไปตามคู่มือ พร้อมท้ังจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลหรือเอกสารท่ีระบุ/อ้างอิง ว่าได้ดําเนินการ
ตามข้อกําหนดของมาตรฐานและตัวบ่งชี้ เพ่ือเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาหรือตรวจสอบต่อไป 

๓. คํานวณค่าคะแนนผลการประเมิน 

   คือ การคํานวณคะแนนเฉลี่ยรายมาตรฐาน และภาพรวมในทุกมาตรฐาน ซ่ึงใช้สูตรในการคํานวณ 
ดังนี้ 

       - ค่าเฉลี่ยผลการประเมินรายมาตรฐาน    

     =  ผลรวมของคะแนนผลการประเมินในแต่ละตัวบ่งชี้ 

                             จํานวนตัวบ่งชี้ท้ังหมดของรายมาตรฐาน 

   - ค่าเฉลี่ยผลการประเมินในภาพรวม   

     =  ผลรวมของคะแนนตัวบ่งชี้ในทุกมาตรฐาน 

                         จํานวนตัวบ่งชี้ท้ังหมดของทุกมาตรฐาน 

   เกณฑ์การแปลความหมายระดับคะแนนเฉลี่ยของหลักสูตรฝึกอบรม 

   เง่ือนไขการผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม ซ่ึงพิจารณาจากค่าเฉลี่ยผลการประเมินใน
ภาพรวม โดยนําคะนนผลการประเมินไปเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมายค่าระดับคะแนน ตามตาราง
ต่อไปนี้ 

 

 



 
 

 

- ๓ - 

วิธีปฏิบัติงาน (ต่อ) 

 
ค่าระดับคะแนน ความหมาย เง่ือนไขเกณฑ์ 
น้อยกว่า ๒.๐๐ การดําเนินงานยังไม่ได้คุณภาพ ในระดับต้อง

ปรับปรุง 
ไม่ผ่าน 

๒.๐๐ – ๒.๙๙ การดําเนินงานยังไม่ได้ คุณภาพ ในระดับควร
ปรับปรุง 

๓.๐๐ – ๓.๔๙ การดําเนินงานได้คุณภาพ ในระดับดี  
ผ่าน ๓.๕๐ – ๔.๔๙ การดําเนินงานได้คุณภาพ ในระดับดีมาก 

๔.๕๐ – ๕.๐๐ การดําเนินงานได้คุณภาพ ในระดับดีเยี่ยม 
 

โดยท่ีหลักสูตร/โครงการฝึกอบรมใด จะนับว่าผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการฝึกอบรมนั้น จะต้องมีค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยรวมของทุกมาตรฐานคุณภาพท่ีกําหนด ไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ คะแนน 

๓.  เขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) แต่ละหลักสูตร รวมท้ังเสนอสรุปผลและรายงานผลการประเมิน
หลักสูตรท่ีดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้หน่วยต้นสังกัด หลังสิ้นสุดการฝึกอบรม โดยใช้รูปแบบตามท่ี
กําหนด และให้ นขต.ทร.สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวมของทุกหลักสูตรเสนอถึง ทร. ภายในเวลาห้วง
เดือนมีนาคม และ สิงหาคม  

 

 
ตัวอย่างแบบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

 
 



 
 

- ๔ - 

เวลา ๑ เดือน และตามกําหนดเวลา 

ปัญหา  
- ตัวบ่งชี้ ๓.๑ การวิเคราะห์ความสอดคล้องเนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรม กับนโยบาย/แผนกลยุทธ์ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกองทัพเรือ    
-  ตัวบ่งชี้ ๓.๒ การหาความจําเป็นและความต้องการในการฝึกอบรม  
-  ตัวบ่งชี้ ๔.๑ กระบวนการในการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
 ท้ัง ๓ ตัวบ่งชี้  ไม่มีความจําเป็นต่อการพิจารณาค่าคะแนนผลการประเมินของ รร.สบ.สบ.ทร. 

วิธีแก้ไข  เนื่องจากหลักสูตรของ รร.สบ.สบ.ทร. กําหนดและเปิดหลักสูตรข้ึนโดยพิจารณาถึงมาตรฐาน
คุณภาพท่ีกําหนดตามระเบียบปฏิบัติและกระบวนการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องอยู่ก่อนแล้ว  เป็นหลักสูตรตามแนว
ทางการรับราชการเพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมซ่ึงเป็นกําลังพลของ ทร. ได้รับสิทธิทางด้านกําลังพล มี
ความก้าวหน้าในสายงาน สาขาอาชีพ และการเลื่อนระดับตําแหน่งงาน ตามระเบียบ ทร.ว่าด้วยการเลื่อน
ฐานะนายทหารประทวน พ.ศ.๒๕๕๗  จึงรายงานผลประเมินตัวบ่งชี้ท้ัง ๓ เป็น N/A (Not Applicable) 
หมายถึง ไม่สามารถประยุกต์ใช้ได้ 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น             
๑. ความรู้ชัดแจ้ง  
 ๑.๑  หลักเกณฑ์และคู่มือประกันคุณภาพการฝึกอบรมของ ทร. พ.ศ.๒๕๕๗ 
 ๑.๒ คู่มือการประกันคุณภาพการฝึกอบรม คณะทํางานองค์ความรู้ “การประกันคุณภาพการฝึกอบรม”       
   รร.สบ.สบ.ทร.  กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
๒. ความรู้เฉพาะตัว  
 ๒.๑ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ word  และ excel 
 
 
  
 
 
 



 
 

ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง  เตรียมการฝึกอบรม 

ช่ือ  ร.ท.วิริทธิ์พล            นามสกุล   เทียนทับทิม   

ตําแหน่ง  ประจําแผนกศึกษา รร.สบ.สบ.ทร.  

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  จัดเตรียมเอกสาร ตํารา เครื่องช่วยการศึกษา 

วิธีปฏิบัติงาน   
๑. ตรวจสอบเอกสาร ตํารา ประจํารายวิชาตามเนื้อหาในหลักสูตร ซ่ึงเก็บไว้ในตู้หนังสือ-ตํารา ก่อนเปิดการ 
 อบรม อย่างน้อย ๒ สัปดาห์ สิ่งท่ีตรวจสอบ เช่น 
 - จํานวนครบเพียงพอกับจํานวนผู้เข้ารับการอบรม 
 - สภาพรูปเล่มหนังสือ ตํารา หากพบว่ามีการชํารุด ฉีกขาด  ซ่อมตําราให้สามารถใช้ราชการได้ 
๒. จัดทําใบรายชื่อรับ-คืนเอกสารตํารา เพ่ือกํากับติดตามระหว่างการอบรม 
๓. ให้ส่งคืนหนังสือ ตํารา ในสัปดาห์สุดท้ายของการอบรมแต่ละหลักสูตร หากได้รับหนังสือ ตํารา คืนไม่ครบ    

จะทราบว่าผู้เข้ารับการอบรมผู้ใดยังไม่ส่งคืน ให้ติดตามทวงถามจนกว่าจะได้ครบถ้วน หรือหากชํารุด   
สูญหาย ให้จัดหาทดแทน 

๔. สําหรับกรณีท่ีเป็นเอกสารประกอบการเรียนเพ่ิมเติมในรูปแบบไฟล์ข้อมูลนําเสนอของครูผู้สอน จะสนับสนุน             
จัดทําแจกจ่ายให้กับผู้เข้ารับการอบรม โดยให้ครูผู้สอนส่งไฟล์ข้อมูลก่อนทําการสอนล่วงหน้าอย่างน้อย   
๓ วันทําการ 

เวลา ๒ สัปดาห์ 

ปัญหา - 

วิธีแก้ไข - 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น 
๑. ความรู้ชัดแจ้ง  
 ๑.๑ คู่มือนักเรียน/นายทหารนักเรียนหลักสูตรของ รร.สบ.สบ.ทร.  
๒. ความรู้เฉพาะตัว  
 ๒.๑ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ word  และ excel 
  
 
 
 



 
 

ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง  เสนอผลการอบรม 

ช่ือ  ร.ท.วิริทธิ์พล            นามสกุล   เทียนทับทิม   

ตําแหน่ง  ประจําแผนกศึกษา รร.สบ.สบ.ทร.  

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  ประเมินผู้สําเร็จการอบรมและผู้สําเร็จการอบรมประเมินตนเอง 

วิธีปฏิบัติงาน   
๑. หลังจากผู้สําเร็จการอบรมแต่ละหลักสูตร กลับไปปฏิบัติงานยังหน่วยต้นสังกัดห้วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว     

(ประมาณ ๑ – ๓ เดือน ตามหลักเกณฑ์และคู่มือประกันคุณภาพการฝึกอบรม พ.ศ.๒๕๕๗) จัดทํารายชื่อ
ผู้สําเร็จการฝึกอบรมท้ังหมด ตามแบบฟอร์มท่ีกําหนดข้ึน ข้อมูลประกอบด้วย ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง 
และสังกัด เพ่ือความสะดวกในการติดตามผลตอบกลับ   

๒. ใช้แบบประเมินผลการติดตามผลหลังการฝึกอบรม รายการประเมินเป็นไปตามท่ีกําหนดในคู่มือการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการฝึกอบรมของ ทร. จํานวน ๒ แบบ ได้แก่ 

 ๒.๑ แบบประเมินสําหรับผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าแผนกข้ึนไปประเมินผู้สําเร็จการฝึกอบรม (HR4/2-1) 
 ๒.๒ แบบประเมินสําหรับผู้สําเร็จการอบรมประเมินตนเอง (HR4/2-2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินสําหรับผู้บังคับบัญชา
ระดับหัวหน้าแผนกข้ึนไปประเมิน

ผู้สําเร็จการฝึกอบรม         
(HR4/2-1) 

แบบประเมินสําหรับ          
ผู้สําเร็จการฝึกอบรม         

ประเมินตนเอง               
(HR4/2-1) 



 
 

- ๒ - 

วิธีปฏิบัติงาน (ต่อ) 
๓. จัดทําหนังสือเสนอถึงหน่วยต้นสังกัดของผู้สําเร็จการอบรม เพ่ือให้ทําการตอบแบบประเมิน และส่ง

กลับคืนภายในเวลาท่ีกําหนด (ประมาณ ๓ – ๔ สัปดาห์)  
 ๓.๑ ใช้หนังสือภายใน กระดาษบันทึกข้อความ สําหรับการติดต่อกับหน่วยต้นสังกัดของผู้สําเร็จการอบรม

ท่ีเป็นหน่วยนอก ทร. 
 ๓.๒ ใช้บันทึก สําหรับการติดต่อกับหน่วยต้นสังกัดของผู้สําเร็จการอบรมใน ทร. 
๔. เม่ือครบกําหนดเวลาตอบกลับ ให้รวบรวมแบบประเมิน นํามาคิดคํานวณหาค่าเฉลี่ยผลประเมินความ      

พึงพอใจ ตามรายประเด็นของ มาตรฐานคุณภาพท่ี ๑ ด้านคุณภาพผู้สําเร็จการฝึกอบรม ตัวบ่งช้ี ๑.๒ 
ค่าเฉลี่ยประเมินความพึงพอใจของหน่วยต้นสังกัดท่ีมีต่อผู้สําเร็จการฝึกอบรม และมาตรฐานคุณภาพท่ี ๒ 
ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร/โครงการฝึกอบรม ตัวบ่งช้ี ๒.๕ การติดตามผลและประเมินผลความ
คุ้มค่าของการฝึกอบรม เพ่ือแสดงผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในลักษณะคะแนนมาตรวัด ๕ ระดับคะแนน 
และสรุปรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

 
 ตัวบ่งช้ี ๑.๒  ค่าเฉลี่ยประเมินความพึงพอใจของหน่วยต้นสังกัดท่ีมีต่อผู้สําเร็จการฝึกอบรม (ผลลัพธ์) 
 เกณฑ์การประเมิน  พิจารณาจาก  :  สูตร 
    ผลรวมของคะแนนผลประเมินความพึงพอใจของหน่วยต้นสังกัดท่ีมีต่อผู้สําเร็จการฝึกอบรมในแต่ละคน 
                             จํานวนแบบประเมินความพึงพอใจของหน่วยต้นสังกัดท่ีตอบคืนมาท้ังหมด 
 
   เกณฑ์การให้คะแนน 

   ๑ คะแนน เม่ือ   ค่าเฉลี่ย < ๒.๒๕ 

    ๒ คะแนน เม่ือ ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ๒.๒๕ – ๒.๔๙ 

   ๓ คะแนน เม่ือ ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ๒.๕๐ – ๒.๗๔ 

   ๔ คะแนน เม่ือ ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ๒.๗๕ – ๒.๙๙   

   ๕ คะแนน เม่ือ ค่าเฉลี่ย ≥  ๓.๐๐ 

 ตัวบ่งช้ี ๒.๕  การติดตามและประเมินผลความคุ้มค่าของการฝึกอบรม (กระบวนการ) 
 เกณฑ์การประเมิน  พิจารณาจาก  :   
   (๑) มีการวางแผนติดตามและประเมินผลผู้สําเร็จการฝึกอบรม 
   (๒) มีการติดตามและประเมินว่าผู้สําเร็จการฝึกอบรม ได้นําความรู้ ทักษะ และความสามารถไป 
    ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานหรือไม่ 
   (๓) มีการประเมินผลระดับความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา ต่อคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 
    หลังจากได้รับการฝึกอบรม 
   (๔) มีการวิเคราะห์ผลการประเมินความคุ้มค่าของการฝึกอบรม 
   (๕) มีการรายงานผลการประเมินความคุ้มค่า แจ้งให้ผู้บริหารหน่วยงานทราบ  
 
 



 
 

- ๓ - 

วิธีปฏิบัติงาน (ต่อ) 
   เกณฑ์การให้คะแนน 

   ๑ คะแนน เม่ือ   มีการปฏิบัติข้อ (๑) 

   ๒ คะแนน เม่ือ มีการปฏิบัติข้อ (๑) – (๒) 

   ๓ คะแนน เม่ือ มีการปฏิบัติข้อ (๑) – (๓) 

   ๔ คะแนน เม่ือ มีการปฏิบัติข้อ (๑) – (๔) 

   ๕ คะแนน เม่ือ มีการปฏิบัติครบทุกข้อ  

เวลา ๑ – ๓ เดือน 

ปัญหา แบบประเมินท่ีส่งไปยังหน่วยต้นสังกัดของผู้สําเร็จการอบรม ได้รับตอบกลับไม่ครบถ้วน    

วิธีแก้ไข  

๑. ติดตาม ประสานไปยังหน่วยต้นสังกัดของผู้สําเร็จการอบรม หรือตัวผู้สําเร็จการอบรม ให้ทําการประเมิน 
 และส่งกลับโดยเร็ว อาจเป็นทางโทรสารหรืออีเมล์ ภายในเวลา ๑ สัปดาห์ ก่อนการวิเคราะห์หาค่า   
๒. หากแบบประเมินท่ีส่งไปไม่ได้รับการตอบกลับใด ๆ วิธีสุดท้ายท่ีใช้ ได้แก่ ในการคิดคํานวณหาค่าเฉลี่ยผล

ประเมินความพึงพอใจ ให้ใช้เกณฑ์จํานวนแบบประเมินท่ีได้รับตอบกลับ ประมาณร้อยละ ๘๐ ของแบบ
ประเมินท้ังหมด เป็นฐานข้อมูลในการคิดคํานวณ  

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น             
๑. ความรู้ชัดแจ้ง  
 ๑.๑  หลักเกณฑ์และคู่มือประกันคุณภาพการฝึกอบรมของ ทร. พ.ศ.๒๕๕๗ 
 ๑.๒ คู่มือการประกันคุณภาพการฝึกอบรม คณะทํางานองค์ความรู้ “การประกันคุณภาพการฝึกอบรม”       
   รร.สบ.สบ.ทร.  กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
๒. ความรู้เฉพาะตัว  
 ๒.๑ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ word  และ excel 
 
 
  
 
 
 



 
 

ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง  เสนอผลการอบรม 

ช่ือ  ร.ท.วิริทธิ์พล            นามสกุล   เทียนทับทิม   

ตําแหน่ง  ประจําแผนกศึกษา รร.สบ.สบ.ทร.  

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานตามโครงการศึกษาอบรม 

วิธีปฏิบัติงาน   
๑. เม่ือ ทร. อนุมัติโครงการศึกษาอบรมประจําปี ซ่ึงมีหลักสูตรต่าง ๆ พร้อมเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายประจํา

หลักสูตร ภายในเดือนตุลาคม แล้ว  โครงการศึกษาอบรมดังกล่าวท่ีบรรจุลงในแผนปฏิบัติราชการ      
ของหน่วยจะเป็นของปีงบประมาณถัดไป เพ่ือดําเนินงานการจัดฝึกอบรมหลักสูตรตามห้วงเวลาท่ีกําหนด 
และเพ่ือเป็นการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการฯ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ  ให้หน่วยรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานให้ กพ.ทร.ทราบ ภายในวันท่ี ๕ ของทุกเดือน  
ตามแบบรายงานท่ีกําหนด (รายงานเฉพาะข้อ ๑ โครงการศึกษา อบรม ประชุม และสัมมนาของหน่วย
ต่าง ๆ ใน ทร.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานตามโครงการศกึษาของ ทร. ประจําปี งป........... 
 
๒. เม่ือการฝึกอบรมหลักสูตรหนึ่งใดเสร็จสิ้น จะรายงานผลการดําเนินการเฉพาะหลักสูตรท่ีเปิดการศึกษา

อบรม เสนอต่อ กผค.สบ.ทร. ภายใน ๒ สัปดาห์ ตามแบบรายงาน  ผู้จัดทําสามารถติดตามรายการ
ค่าใช้จ่ายด้วยการทําใบบันทึกค่าใช้จ่ายของแต่ละหลักสูตรแบ่งตามกลุ่มค่าใช้จ่าย กลุ่มท่ี ๑ ประกอบด้วย 
ค่าสอน/ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด  ค่าอาหารในการฝึก/อบรม/ประชุม/สัมมนา  
ค่าใช้จ่ายในการดูงาน/ฝึกนอกหน่วย  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการอบรม  และกลุ่มท่ี ๒ 
ประกอบด้วย  ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง  ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกท่ีเก่ียวข้อง (สาย พธ.ทร. และ ยศ.ทร.)   



 
 

- ๒ - 
  
วิธีปฏิบัติงาน (ต่อ) 

๓. กรอกรายละเอียดลงในแบบรายงานท่ีกําหนดให้ โดยใช้ข้อมูลจากโครงการศึกษาอบรมประจําปี เทียบกับ
ข้อมูลท่ีเกิดข้ึนจริง และส่งถึง กผค.สบ.ทร. เพ่ือดําเนินการต่อไป ยกตัวอย่างเช่น หลักสูตรอาชีพเพ่ือเลื่อน
ฐานะชั้น จ.อ. พรรค พศ. เหล่า สบ. ประจําปี งป.๕๙  เปิดการอบรมต้ังแต่ ๑๙ ต.ค.๕๘ – ๑๖ ธ.ค.๕๘  
รายงานความก้าวหน้าฯ ภายใน ธ.ค.๕๘  

 

แบบรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานตามโครงการศกึษาของ ทร. ประจําปี งป.๕๙ 
หน่วย รร.สบ.สบ.ทร.  ประจําเดือน ธ.ค.๕๘ 

เวลา  ๒ สัปดาห์ 

ปัญหา  - 

วิธีแก้ไข  - 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น 
๑. ความรู้ชัดแจ้ง  
 ๑.๑ โครงการศึกษาอบรมของ ทร. ประจําปี.................. 
 ๑.๒ แผนยุทธศาสตร์ สบ.ทร. พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 
 ๑.๓ แผนปฏิบัติราชการประจําปีของ สบ.ทร. 
 ๑.๔ คู่มือการบริหารงานตามโครงการศึกษา ของ รร.สบ.สบ.ทร. ประจําปี ๒๕๕๗ 
๒. ความรู้เฉพาะตัว โปรแกรมคอมพิวเตอร์ word  และ excel 



 
 

  



 
 

ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง  เสนอผลการอบรม 

ช่ือ  ร.ท.วิริทธิ์พล            นามสกุล   เทียนทับทิม   

ตําแหน่ง  ประจําแผนกศึกษา รร.สบ.สบ.ทร.  

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  รายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี........ ของ สบ.ทร. 

วิธีปฏิบัติงาน   
๑. ศึกษาแผนปฏิบัติราชการประจําปี............. ของ สบ.ทร. ซ่ึงได้ปรับแก้เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

และหน่วยรับผิดชอบ หลังจากมีการทบทวนและจัดทําแผนยุทธศาสตร์ สบ.ทร. พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒   
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ทร. พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๗ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการวัดผลเพ่ือพัฒนา
องค์การ 

๒. เม่ือ ทร. อนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจําปี งป......... ของ สบ.ทร. แล้ว กผค.สบ.ทร. ให้ นขต.สบ.ทร.
และคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้อง รายงานผลการดําเนินการตามแบบรายงาน ท่ีกําหนด ตามกําหนดเวลาเป็น
รายไตรมาส  เช่น แผนปฏิบัติราชการประจําปี งป.๕๙ รายงานผล ดังนี้ 

 ๒.๑ ไตรมาสท่ี ๑ ภายใน ๒๘ ธ.ค.๕๙ 
 ๒.๒ ไตรมาสท่ี ๒ ภายใน ๒๘ มี.ค.๕๙  
 ๒.๓ ไตรมาสท่ี ๓ ภายใน ๒๗ มิ.ย.๕๙ 
 ๒.๔ ไตรมาสท่ี ๔ ภายใน ๒๖ ก.ย.๕๙ 
๓. กรอกข้อมูลลงในแบบรายงาน โดยคัดเฉพาะเป้าประสงค์  ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ท่ีเก่ียวข้องกับ รร.สบ.

สบ.ทร. สําหรับผลการดําเนินการ เขียนระบุผลท่ีได้จากวิธีการหาค่าผลประเมิน/ผลการปฏิบัติท่ีเกิดข้ึน
ตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ รวมท้ังงบประมาณ และอุปสรรค/ข้อขัดข้อง เช่น 

 ๓.๑ ตัวชี้วัด คือ ร้อยละของความพึงพอใจของกําลังพลและหน่วยท่ีส่งกําลังพลเข้ารับการฝึกอบรมท่ี 
สบ.ทร. /ร้อยละ ๘๐    

   ผลการดําเนินการ มี ๒ ส่วน ได้แก่  
   - ผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมท่ีมีต่อหลักสูตรในห้วงเวลาของไตรมาสท่ีต้อง 
    รายงาน  
    หาค่าได้จาก แบบประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตร..... 
   - ผลประเมินความพึงพอใจของผู้สําเร็จการอบรมและหน่วยต้นสังกัดของผู้สําเร็จการอบรม 

    หลักสูตรในห้วงเวลาของไตรมาสท่ีต้องรายงาน  
   หาค่าได้จาก แบบประเมินติดตามผลหลังการฝึกอบรมหลักสูตร..... 

 ๓.๒ ตัวชี้วัด คือ ผลการปฏิบัติในการฝึกอบรมในแต่ละปีท่ีผ่านเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรมตามท่ี  
   ทร.กําหนด/ระดับผ่าน 
   ผลการดําเนินการ  หาค่าได้จาก รายงานประกันคุณภาพการฝึกอบรม (SAR) 
 



 
 

- ๒ - 

วิธีปฏิบัติงาน (ต่อ)   
 
 ๓.๓ ตัวชี้วัด คือ ร้อยละของกําลังพลท่ีเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรของ รร.สบ.สบ.ทร.มีผลการศึกษาใน

วิชาหลักในสายงานสารบรรณและสายงานการพิมพ์ผ่านเกณฑ์ท่ี รร.สบ.สบ.ทร.กําหนด (เกณฑ์ร้อยละ 
๗๕)/ร้อยละ ๗๒ 
 ผลการดําเนินการ หาค่าได้จาก จํานวนกําลังพลท่ีเข้ารับการอบรมคิดเป็นร้อยละ มีผลการสอบ
ความรู้ได้คะแนนในเรือนร้อยของวิชาหลักในสายงานสารบรรณ จํานวน ๕ วิชา ได้แก่ วิชางานสารบรรณ
และงานธุรการ  การพิมพ์หนังสือราชการ  การเขียนหนังสือราชการ  การรักษาความปลอดภัย  และ
ภาษาไทย ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๕ หรือในสายงานวิชาการพิมพ์ (ถ้ามี) ในทํานองเดียวกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบรายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี...... 
 

เวลา ๒ สัปดาห์ 

ปัญหา – 

วิธีแก้ไข - 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น 
๑. ความรู้ชัดแจ้ง  
 ๑.๑ โครงการศึกษาอบรมของ ทร. ประจําปี………  
 ๑.๒ แผนยุทธศาสตร์ สบ.ทร. พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 
 ๑.๓ แผนปฏิบัติราชการประจําปีของ สบ.ทร. 
 ๑.๔ ผลคะแนนสอบความรู้ของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร 
๒. ความรู้เฉพาะตัว  
 ๒.๑ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ word  และ excel 



 
 

ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง  เตรียมการฝึกอบรม 

ช่ือ  ร.ท.วิริทธิ์พล            นามสกุล   เทียนทับทิม   

ตําแหน่ง  ประจําแผนกศึกษา รร.สบ.สบ.ทร.  

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  จัดทําโครงการศึกษาอบรมประจําปี 

วิธีปฏิบัติงาน   
๑. ทบทวนโครงการศึกษาอบรมประจําปี   
 ๑.๑ ประมาณเดือนสิงหาคม  หน่วยเจ้าภาพกลยุทธ์ (กพ.ทร.) มีหนังสือแจ้งให้หน่วยต่าง ๆ เสนอความ

ต้องการบรรจุหลักสูตรในโครงการศึกษา อบรม ประชุม และสัมมนาของหน่วย........ ประจําปี.....  
พร้อมกับวงเงินงบประมาณและรายการค่าใช้จ่ายตามแบบฟอร์มท่ีกําหนด  เพ่ือรวบรวมเป็นร่าง
โครงการศึกษาของ ทร. ของปีงบประมาณล่วงหน้า ๒ ปี เช่น  เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘  รร.สบ.สบ.ทร.
เตรียมเสนอโครงการศึกษาฯ ใน ทร. ประจําปี งป.๖๐   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประกอบการเสนอโครงการศึกษาอบรมใน ทร. (ผนวก ก) 
 
 ๑.๒ เม่ือ กผค.สบ.ทร. สํารวจจํานวนท่ีนั่งศึกษาอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของ รร.สบ.สบ.ทร. จาก นขต.ทร. 

เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ส่งข้อมูลจํานวนท่ีนั่งดังกล่าวให้ รร.สบ.สบ.ทร. ภายในเดือนกรกฎาคม และ
ผู้จัดทําโครงการฯ สามารถติดตามแนวทางการรับราชการของกําลังพล พรรค พศ. เหล่า สบ.  เช่น 
คําสั่งการย้ายสังกัดและเปลี่ยนพรรคเหล่าของนายทหารประทวน คําสั่งการบรรจุแต่งต้ังเป็นข้าราชการ 
เป็นต้น รวมท้ังจํานวนท่ีนั่งศึกษาอบรมท่ีให้การสนับสนุนแก่หน่วยนอก ทร. (ใน กห. เช่น สป. ทท.) 
เพ่ือใช้ประกอบเป็นข้อมูลการจัดทําแผนเปิดการอบรมและประมาณการค่าใช้จ่ายของแต่ละหลักสูตร 
ในการเสนอขอบรรจุหลักสูตรไว้ในโครงการศึกษาอบรม   

ผนวก ก อนุผนวก ๑ ของผนวก ก อนผุนวก ๒ ของผนวก ก 



 
 

 ๑.๓ ทบทวนโครงการศึกษาของปีงบประมาณปัจจุบัน เช่น จํานวนผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรในปี
ปัจจุบัน  กับจํานวนท่ีประมาณการไว้ และจํานวนผู้เข้ารับการอบรมจริง  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเบ้ียเลี้ยง
เดินทาง ค่าเช่าท่ีพัก ค่าพาหนะของผู้มีสิทธิเบิกจ่าย  ค่าสมนาคุณวิทยากร  มีความสอดคล้องกับ
จํานวนเงินงบประมาณท่ีได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ในการดําเนินงาน      
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการบริหารกิจกรรม/โครงการ รวมท้ังความเป็นไปได้ด้านงบประมาณ
และค่าใช้จ่ายท่ีมีอยู่ในทางท่ีเป็นประโยชน์และคุ้มค่าให้ได้มากท่ีสุด   

๒. จัดทําร่างโครงการศึกษาอบรมประจําปี 
 ๒.๑ ศึกษาหลักเกณฑ์ แนวทาง และมาตรการต่าง ๆ ท่ีกําหนดให้ใช้ในการพิจารณาบรรจุหลักสูตรและ

เสนอโครงการศึกษา พร้อมกรอบวงเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายของแต่ละหลักสูตรท่ีจะบรรจุในร่าง
โครงการศึกษา  

 ๒.๒ ชี้แจงแนวทางการจัดทําโครงการศึกษาฯ ประจําปี ในท่ีประชุม รร.สบ.สบ.ทร. ประจําเดือน (เดือน
กันยายนหรือตุลาคม แล้วแต่โอกาส) เพ่ือให้แผนกต่าง ๆ ร่วมพิจารณา ทราบ และเสนอแนะ
ข้อคิดเห็น ประกอบการตัดสินใจ 

 ๒.๓ จัดลําดับความสําคัญของหลักสูตรท่ีจะบรรจุในร่างโครงการศึกษา  โดยพิจารณาบรรจุหลักสูตรตาม    
แนวทางการรับราชการ (อาชีพเพ่ือเลื่อนฐานะชั้น จ.อ. และ พ.จ.อ.) ก่อนเป็นลําดับแรก  สําหรับ
หลักสูตรเพ่ิมพูนความรู้ (นายทหารสารบรรณชั้นนายเรือ ชั้นนายนาวา และการธุรการ) ให้คํานึงถึง
เหตุผลความต้องการท่ีนั่งศึกษา ระยะเวลาการอบรม และความเหมาะสมตามนโยบาย 

 ๒.๔ กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ลงในแบบฟอร์มท่ีกําหนด (ผนวก ก) ให้เสร็จเรียบร้อย ใช้เวลาประมาณ    
๑ เดือน ได้แก่ หลักสูตร ความจําเป็น ระยะเวลา กําหนดการศึกษา จํานวน ชั้นยศ ผู้เข้ารับ
การศึกษา พร้อมท้ังจํานวนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (ในกลุ่มท่ี ๑ และ ๒)   

๓. เสนอร่างโครงการศึกษาอบรมประจําปี  
 ๓.๑ นําร่างโครงการศึกษาฯ ประจําปี เสนอต่อ กผค.สบ.ทร. ภายในเดือนตุลาคม เพ่ือให้ สบ.ทร.พิจารณา

ให้ความเห็นชอบ และเสนอเรื่องต่อไปยัง กพ.ทร. ภายในเดือนพฤศจิกายน เพ่ือนําไปพิจารณาในห้วง
การประชุมของคณะกรรมการพัฒนากําลังพลและการจัดการความรู้ของ ทร. ครั้งท่ี ๑ ประมาณเดือน
มีนาคม และครั้งท่ี ๒ ประมาณเดือนมิถุนายน ของปีงบประมาณปัจจุบัน 

 ๓.๒ กรณีไม่มีการปรับ/แก้ไขร่างโครงการศึกษาท่ีเสนอไว้  ให้ยืนยันร่างโครงการดังกล่าว หากมีการให้
ปรับ/แก้ไขร่างโครงการศึกษาท่ีเสนอไว้  ให้พิจารณาทบทวนปรับ/แก้ไข และเสนอโครงการศึกษา  
ต่อ กผค.สบ.ทร. อีกครั้ง ภายในเวลาท่ีกําหนด   

 ๓.๓ เม่ือ กผค.สบ.ทร. ให้เสนอคําของบประมาณ/แผนปฏิบัติราชการประจําปีของหน่วย ในเดือนกันยายน      
ให้บรรจุโครงการศึกษาอบรม พร้อมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของปีงบประมาณถัดไป เป็นรายการ/กิจกรรม 
ท่ีจะดําเนินการในแผนปฏิบัติราชการประจําปี เพ่ือดําเนินการต่อไป 

๔. ทร.อนุมัติโครงการศึกษา   
 ๔.๑ โครงการศึกษาอบรมประจําปีของ ทร. ของปีงบประมาณถัดไป (ดําเนินการก่อนล่วงหน้าแล้ว) ได้รับ

การอนุมัติภายในเดือนกันยายน เพ่ือให้ดําเนินงาน/กิจกรรมต่าง ๆ ในหลักสูตรตามแผนงาน/โครงการ 
 ๔.๒ จัดทํารายงานความก้าวหน้าตามโครงการศึกษาอบรมประจําปี เสนอ สบ.ทร. (ผ่าน กผค.สบ.ทร.)      

เพ่ือรายงานต่อ ทร. ตามกําหนดเวลา  
- ๓ - 



 
 

เวลา ๑ เดือน 

ปัญหา  จํานวนผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเกินจากท่ีประมาณการไว้ โดยเฉพาะหลักสูตรอาชีพเพ่ือเลื่อนฐานะ
ชั้น จ.อ. และ พ.จ.อ. 

วิธีแก้ไข  คํานึงถึงความจําเป็นของสิทธิกําลังพล หลักสูตร และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ภายใต้กรอบ
วงเงิน     ท่ีเพียงพอต่อการบริหารจัดการหลักสูตร เป็นสําคัญ และสามารถประสานงานเพ่ือเสนอขอ
ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม/ปรับแต่งค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้อง กับ สบ.ทร.(แผนกแผนการศึกษา กผค.สบ.ทร.) และ กพ.ทร. 
(กศษ.สพพ.กพ.ทร.) เป็นกรณีเร่งด่วนให้ทันเวลาก่อนท่ี ทร.จะอนุมัติโครงการศึกษา หากจํานวนผู้เข้ารับการ
อบรมหลักสูตรท่ีบรรจุในโครงการศึกษาเป็นหลักสูตรเพ่ิมพูนความรู้ เช่น การธุรการ นายทหารสารบรรณชั้นนาย
เรือ ชั้นนายนาวา ให้บริหารจัดการงบประมาณให้เพียงพอตามวงเงินท่ีได้รับอนุมัติไว้เดิม 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น 
๑. ความรู้ชัดแจ้ง  
 ๑.๑ ระเบียบ ทร.ว่าด้วยการเลื่อนฐานะนายทหารประทวน พ.ศ.๒๕๕๗ 
 ๑.๒ แผนการผลิตและพัฒนาบุคลากรของ ทร. 
 ๑.๓ มาตรการประหยัดงบประมาณของ ทร. 
 ๑.๔ แผนยุทธศาสตร์ สบ.ทร. พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 
 ๑.๕ แผนปฏิบัติราชการประจําปีของ สบ.ทร. 
 ๑.๖ คู่มือการบริหารงานตามโครงการศึกษา คณะทํางานการจัดการความรู้ของ รร.สบ.สบ.ทร.  
  ประจําปี ๒๕๕๗ 
 ๑.๗ คู่มือนักเรียน/นายทหารนักเรียนหลักสูตรของ รร.สบ.สบ.ทร. 
๒. ความรู้เฉพาะตัว  
 ๒.๑ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ word  และ excel 
 ๒.๒ ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับวิธีการงบประมาณ การจัดทํางบประมาณ  
 
 
 



ใบบันทึกปฏบิัติงาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานย่อย ฝึกศึกษาอบรมตามหลักสูตร 

 

ช่ือ  พ.จ.ต.สุรพล  บุญสร้อย      

ตําแหน่ง เสมียนแผนกศึกษา รร.สบ.สบ.ทร.        

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย          
 ๑. งานพิมพ์เอกสาร หรือพิมพ์หนังสือราชการ       
 ๒. งานท่ีได้รับมอบหมาย          
 ๓. การรับ-ส่งเอกสารทางราชการ          

วิธีปฏิบัติงาน 
 ๑. ดูลําดับความสําคัญและเร่งด่วนของงาน        
 ๒. ตรวจสอบและสอบถามลักษณะงานท่ีได้รับมอบหมาย หรือเม่ือมีข้อสงสัยให้สอบถามก่อนปฏิบัติงาน   
เพ่ือความเรียบร้อย            
    ๓. ดําเนินการทํางาน หรือพิมพ์งาน และเม่ือเสร็จสิ้นให้ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนเสนองานตามลําดับชั้น
             
เวลา  ท่ีใช้ในการทํางาน :   ๑ หน้า/๒ นาที     

ปัญหา   ปัญหาท่ีเกิดข้ึนส่วนมากเนื่องด้วยขาดความรอบคอบมักจะมีคําผิด การเว้นวรรคไม่ถูกต้อง   

วิธีแก้ไข เม่ือเสร็จสิ้นงานให้ตรวจทานหลาย ๆ รอบ และสอบถามงานจากบุคลากรท่ีมีความรู้เพ่ือให้งานมี
ข้อผิดพลาดน้อยท่ีสุด     

องค์ความรู้ท่ีจําเป็นในการทํางาน  - งานสารบรรณ การพิมพ์หนังสือราชการ ภาษาไทย   
     



 
 

ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง  - 

ช่ือ  น.ต.ศักด์ิศรี   นามสกุล  แสงพันตา 

ตําแหน่ง  หน.บริการ รร.สบ.สบ.ทร.  

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย เบิกเงินค่าหนังสือพิมพ์ 

วิธีปฏิบัติงาน   
๑. เบิกยืมเงิน รร.สบ.สบ.ทร.ไปจ่ายท่ีร้านค้า   
๒. นําบิลมาพิมพ์ด้านหลัง “ขอรับรองว่าได้จ่ายเงินไปตามจํานวนนี้จริง” พร้อมลงชื่อกํากับ  
๓. ร่างบันทึกเสนอ กผค.สบ.ทร. ขอเบิกค่าหนังสือพิมพ์ประจําเดือน      
๔. ให้เสมียนพิมพ์ 
๕. ตรวจงานท่ีเสมียนพิมพ์ถูกต้องหรือไม่ ถ้ามีการแก้ก็ให้เสมียนแก้ไข 
๖. ลงชื่อ ร่าง ตรวจ เสนอ บก.รร.สบ.สบ.ทร. เพ่ือ ผอ.รร.สบ.สบ.ทร.ลงนาม 

เวลา  ๓๐ นาที   

ปัญหา  -   
 

วิธีแก้ไข – 

 
องค์ความรู้ท่ีจําเป็น การร่างหนังสือราชการ  ระเบียบงานสารบรรณ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง  ฝึกศึกษาอบรมตามหลักสูตร 

ช่ือ  น.ต.ศักด์ิศรี   นามสกุล  แสงพันตา 

ตําแหน่ง  หน.บริการ รร.สบ.สบ.ทร.  

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ขอรับการสนับสนุนจัดเลี้ยงอาหารว่างและเครื่องด่ืม    

วิธีปฏิบัติงาน   
๑. จํานวนท่ีจัดเลี้ยงเท่ากับจํานวนผู้เข้ารับการอบรม บวกเพ่ิม จํานวน ๓๐ ท่ี (สําหรับผู้เข้าร่วมพิธีปิด)  
๒. ร่างบันทึกเสนอ สบ.ทร. ผอ.รร.สบ.สบ.ทร. ลงนามชี้แจงเหตุผลขอการรับสนับสนุน 
๓. ร่างบันทึกเสนอ พธ.ทร. รอง จก.สบ.ทร. ลงนามขอรับการสนับสนุนจัดเลี้ยงอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
๔. ให้เสมียนพิมพ์ 
๕. ตรวจงานท่ีเสมียนพิมพ์ถูกต้องหรือไม่ ถ้ามีการแก้ก็ให้เสมียนแก้ไข 
๖. ลงชื่อ ร่าง ตรวจ ในบันทึกท่ีเสนอ สบ.ทร. 
๗. ลงชื่อ ร่าง ในบันทึกท่ีเสนอ พธ.ทร. 
๘. ส่งเรื่องเสนอ รร.สบ.สบ.ทร. เพ่ือ ผอ.รร.สบ.สบ.ทร. ลงนาม 

เวลา  ๓๐ นาที   

ปัญหา  -        

วิธีแก้ไข  -  

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น  การร่างหนังสือราชการ ระเบียบงานสารบรรณ  
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 



 
 

ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง  ฝึกศึกษาอบรมตามหลักสูตร 

ช่ือ  น.ต.ศักด์ิศรี   นามสกุล  แสงพันตา 

ตําแหน่ง  หน.บริการ รร.สบ.สบ.ทร.  

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรม (พิธีเปิด – ปิดหลักสูตร และค่าเครื่องด่ืมผู้บรรยาย) 

วิธีปฏิบัติงาน   
๑. เม่ือจบการอบรม จัดเตรียมเอกสารประกอบด้วย 
 ๑.๑ สําเนาขออนุมัติกําหนดพิธีเปิดการอบรม 

 ๑.๒ สําเนาขออนุมัติให้ข้าราชการเข้ารับการอบรม 

 ๑.๓ สําเนาขออนุมัติกําหนดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรม  
 ๑.๔ สําเนาขออนุมัติโครงศึกษา อบรม ประชุมและสัมมนาของหน่วยต่างๆ ใน ทร.ประจําปี งป.... 
 ๑.๕ สําเนาตารางสอน (เฉพาะเบิกค่าเครื่องด่ืมผู้บรรยาย) 
๒. จัดทํารายชื่อผู้ร่วมพิธีเปิดการอบรม 

๓. จัดทํารายชื่อผู้ร่วมพิธีปิดการอบรม  

๔. คํานวณค่าใช้จ่ายโดยทําเป็นใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 

 ๔.๑ ค่าดอกไม้ธูปเทียน  ๑,๐๐๐  บาท 

 ๔.๒ ค่าเครื่องด่ืมผู้เข้าร่วมพิธีเปิด – ปิด  คนละ  ๓๐  บาท 

 ๔.๓ ค่าเครื่องด่ืมผู้บรรยาย วันละ  ๕๐  บาท 

๕. ร่างบันทึกขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการอบรม 

๖. ให้เสมียนพิมพ์ 

๗. ตรวจงานท่ีเสมียนพิมพ์ว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้ามีการแก้ไขก็ให้เสมียนแก้ไข 

๘. ลงชื่อ ร่าง ตรวจ เสนอ บก.รร.สบ.สบ.ทร. เพ่ือ ผอ.รร.สบ.สบ.ทร. ลงนาม 

เวลา  ๓๐ นาที   

ปัญหา  -        

วิธีแก้ไข  -  

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น การร่างหนังสือราชการ  ระเบียบงานสารบรรณ  
 

 

 

 

 



 
 

ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง  เตรียมการฝึกอบรม 

 
ช่ือ  น.ต.ศักด์ิศรี   นามสกุล  แสงพันตา 

ตําแหน่ง  หน.บริการ รร.สบ.สบ.ทร.  

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  ขออนุมัติจ้างจัดเลี้ยงอาหารม้ือกลางวัน 

วิธีปฏิบัติงาน 
๑. รับสําเนาขออนุมัติจัดเลี้ยงอาหารม้ือกลางวัน ของหลักสูตรต่างๆ ใน รร.สบ.สบ.ทร.  
๒. ให้เสมียนพิมพ์ใบจัดซ้ือ/จัดจ้างทําสิ่งของ        
๓. ให้ผู้ประกอบการอาหารลงชื่อในใบจัดซ้ือ/จัดจ้างทําสิ่งของ     
๔. ร่างบันทึกขออนุมัติจ้างจัดเลี้ยงอาหารม้ือกลางวัน โดยกําหนดบุคคลเป็นกรรมการตรวจรับ ๓ นาย  

๕. ให้เสมียนพิมพ์ 

๖. ตรวจงานท่ีเสมียนพิมพ์ว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้ามีการแก้ไขก็ให้เสมียนแก้ไข 
๗. ลงชื่อในบันทึกเสนอ บก.รร.สบ.สบ.ทร. เพ่ือ ผอ.รร.สบ.สบ.ทร. ลงนาม 

เวลา  ๓๐ นาที   

ปัญหา  -   
 

วิธีแก้ไข  - 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น การร่างหนังสือราชการ ระเบียบงานสารบรรณ 



 
 

ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง  เตรียมการฝึกอบรม 

ช่ือ  พ.จ.อ.มณเฑียร          นามสกุล  ศรีเทพ   

ตําแหน่ง  จนท.บริการ แผนกบริการ รร.สบ.สบ.ทร.  

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  การเบิกพัสดุสาย พธ. เพ่ือนํามาใช้ตามอนุมัติโครงการ ศึกษา อบรม ประจําปีท่ี ทร. 
อนุมัติ ภายในวงเงินจัดสรรท่ีกําหนด 
 
วิธีปฏิบัติงาน   

๑. ดําเนินการตรวจสอบวงเงินจัดสรรพัสดุตามอนุมัติโครงการ ศึกษา อบรม ว่าได้รับอนุมัติจาก ทร. รึยัง 
๒. เม่ือวงเงินจัดสรร ฯ อนุมัติแล้วจึงดําเนินการเบิกพัสดุ 
๓. เข้าไปดําเนินการเบิกพัสดุทางเว็บไซต์ของ พธ.ทร. ด้วยระบบ e – supply โดยใช้ password ท่ีทาง 

พธ.ทร.กําหนดให้ 
๔. พิมพ์รายการและจํานวนของพัสดุท่ีต้องการนํามาใช้ในโครงการ ศึกษา อบรม 
๕. พิมพ์ใบเบิกพัสดุออกมาจากในระบบ e – supply จํานวน ๓ ฉบับ ( ตัวจริง ๑ , สําเนา ๒ ) 
๖. นําใบเบิกพัสดุท่ีพิมพ์ออกมาเสนอ ผู้บังคับบัญชา ลงนามตามลําดับชั้นจนถึง พธ.ทร. 
๗. เม่ือผู้บังคับบัญชาลงนามในใบเบิกพัสดุเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งใบเบิกพัสดุในระบบ e – supply ถึง พธ.ทร. 

เพ่ือให้อนุมัติใบสั่งจ่ายพัสดุดังกล่าว 
๘. ตรวจสอบในระบบ e – supply ว่า พธ.ทร. อนุมัติสั่งจ่ายพัสดุแล้วให้นําใบเบิกพัสดุท่ี ผู้บังคับบัญชา ลง

นามแล้ว ( ตัวจริง ๑ , สําเนา ๑ ) ไปขอรับพัสดุได้ตามคลังต่าง ๆ ท่ีขอเบิกพัสดุ 

เวลา ประมาณ ๑ อาทิตย์ 

ปัญหา  วงเงินจัดสรรยังไม่อนุมัติก็ไม่สามารถเบิกพัสดุได้ 

วิธีแก้ไข  ไปติดต่อขอยืมพัสดุมาใช้ก่อนเป็นกรณีพิเศษและเม่ือวงเงินจัดสรรอนุมัติก็ดําเนินการเบิกผลักใช้ 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น 
๑. ระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๕๓  
๒. คําแนะนําว่าด้วยวงเงินจัดสรร พธ.ทร. พ.ศ.๒๕๓ 
๓. คําแนะนําว่าด้วยการพัสดุ พธ.ทร. 
๔. คําแนะนําว่าด้วยการปฎิบัติในการเบิกจ่ายพัสดุสาย พธ.ทร. 

 
 

 
 



 
 

ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง  เตรียมการฝึกอบรม 

ช่ือ  พ.จ.อ.มณเฑียร          นามสกุล  ศรีเทพ   

ตําแหน่ง  จนท.บริการ แผนกบริการ รร.สบ.สบ.ทร.  

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  เบิกพัสดุสาย ยศ. เพ่ือนํามาใช้ตามอนุมัติโครงการ ศึกษา อบรม ประจําปีท่ี ทร. 
อนุมัติ ภายในวงเงินจัดสรรท่ีกําหนด 

วิธีปฏิบัติงาน   
๑. ดําเนินการตรวจสอบวงเงินจัดสรรพัสดุตามอนุมัติโครงการ ศึกษา อบรม ว่าได้รับอนุมัติจาก ทร.  รึยัง 

เม่ือวงเงินจัดสรร ฯ อนุมัติแล้วจึงดําเนินการเบิกพัสดุ 
๒. พิมพ์รายการและจํานวนของพัสดุสาย ยศ. ท่ีต้องการนํามาใช้ในโครงการ ศึกษา อบรม ด้วยใบเบิกพัสดุ    

แบบเก่า 
๓. พิมพ์ใบเบิกพัสดุแบบเก่าออกมา จํานวน ๓ ฉบับ ( ตัวจริง ๑ , สําเนา ๒ ) 
๔. นําใบเบิกพัสดุแบบเก่าท่ีพิมพ์ออกมาเสนอ ผู้บังคับบัญชา ลงนามตามลําดับชั้นจนถึง ยศ.ทร. 
๕. เม่ือผู้บังคับบัญชาลงนามในใบเบิกพัสดุแบบเก่าเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งใบเบิกพัสดุแบบเก่า ( ตัวจริง ๑ , 

สําเนา ๑ ) ถึง ยศ.ทร. เพ่ือให้อนุมัติใบสั่งจ่ายพัสดุดังกล่าว และเก็บสําเนาท่ีเหลืออีก ๑ ใบไว้ท่ีหน่วย   
๖. ตรวจสอบว่า ยศ.ทร. อนุมัติสั่งจ่ายพัสดุแล้วให้นําสําเนาใบเบิกพัสดุแบบเก่าท่ีเก็บไว้ท่ีหน่วย ไปขอรับพัสดุ

ท่ีได้เบิกไว้ 

เวลา ประมาณ ๒ อาทิตย์ 

ปัญหา วงเงินจัดสรรยังไม่อนุมัติก็ไม่สามารถเบิกพัสดุได้ 

วิธีแก้ไข ไปติดต่อขอยืมพัสดุมาใช้ก่อนเป็นกรณีพิเศษและเม่ือวงเงินจัดสรรอนุมัติก็ดําเนินการเบิกผลักใช้ 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น ระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๕๓  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง ฝึกศึกษาอบรมตามหลักสูตร 

ช่ือ  พ.จ.อ.มณเฑียร          นามสกุล  ศรีเทพ   

ตําแหน่ง  จนท.บริการ แผนกบริการ รร.สบ.สบ.ทร.  

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  เบิกน้ํามันเชื้อเพลิง ฯ เพ่ือนํามาใช้ตามอนุมัติโครงการ ศึกษา อบรม ประจําปีท่ี ทร. 
อนุมัติ ภายในวงเงินจัดสรรท่ีกําหนด (ดูกิจการนอกหน่วย) 

วิธีปฏิบัติงาน   
๑. ดําเนินการตรวจสอบวงเงินจัดสรรยอดน้ํามันเชื้อเพลิง ฯ ตามอนุมัติโครงการ ศึกษา อบรม ว่าได้รับอนุมัติ

จาก ทร. รึยัง 
๒. เม่ือวงเงินจัดสรรยอดน้ํามันเชื้อเพลิง ฯ อนุมัติแล้วจึงดําเนินการเบิกน้ํามันเชื้อเพลิง ฯ 
๓. ประสานแผนกศึกษา ฯ ขอเรื่องอนุมัตินํานักเรียนหลักสูตรต่าง ๆ ท่ีจะไปศึกษาและดูกิจการนอกหน่วย  

พร้อมท้ังขอสําเนาโทรเลขและใบขอรถอย่างละ ๑ ฉบับ เพ่ือมาแนบกับใบเบิกน้ํามันเชื้อเพลิง ฯ 
๔. เม่ือได้รับเอกสารจากแผนกศึกษา ฯ เรียบร้อยแล้วจึงเข้าไปดําเนินการเบิกพัสดุทางเว็บไซต์ของ พธ.ทร. 

ด้วยระบบ e – suppol โดยใช้ password ท่ีทาง พธ.ทร. กําหนดให้ 
๕. พิมพ์รายการและจํานวนของน้ํามันเชื้อเพลิง ฯ ท่ีต้องการนํามาใช้ในโครงการ ศึกษา อบรม 
๖. พิมพ์ใบเบิกน้ํามันเชื้อเพลิง ฯ ออกมาจากในระบบ e – suppol จํานวน ๓ ฉบับ (ตัวจริง ๑ , สําเนา ๒) 
๗. นําใบเบิกน้ํามันเชื้อเพลิง ฯ ท่ีพิมพ์ออกมาจากระบบ e -  suppol เสนอ ผู้บังคับบัญชาลงนามตามลําดับ

ชั้นจนถึง พธ.ทร. (ผ่าน กชพ.พธ.ทร.) 
๘. เม่ือผู้บังคับบัญชาลงนามในใบเบิกน้ํามันเชื้อเพลิง ฯ เรียบร้อยแล้ว ให้ดําเนินการส่งใบเบิกน้ํามันเชื้อเพลิง 

ฯในระบบ e – suppol  ถึง พธ.ทร. (ผ่าน กชพ.พธ.ทร.) เพ่ือให้อนุมัติใบสั่งจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิง ฯ ดังกล่าว 
๙. ตรวจสอบในระบบ e – suppol ว่า พธ.ทร. (ผ่าน กชพ.พธ.ทร.) อนุมัติใบสั่งจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิง ฯ แล้ว     

จึงดําเนินการนําใบเบิกน้ํามันเชื้อเพลิง ฯ ท่ีผู้บังคับบัญชาลงนามแล้ว (ตัวจริง) พร้อมกับพิมพ์สําเนาใบสั่ง
จ่ายน้ํามันเชื้อเพลิง ฯ ท่ี พธ.ทร. (ผ่าน กชพ.พธ.ทร.) อนุมัติสั่งจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิง ฯ แล้ว จํานวน ๑ ฉบับ       
ไปขอรับน้ํามันเชื้อเพลิง ฯ ได้ท่ีสถานีบริการน้ํามันของ ทร. 

เวลา ประมาณ ๒ อาทิตย์ 

ปัญหา  วงเงินจัดสรรยังไม่อนุมัติก็ไม่สามารถเบิกพัสดุได้ 

วิธีแก้ไข  ไปติดต่อขอยืมพัสดุมาใช้ก่อนเป็นกรณีพิเศษและเม่ือวงเงินจัดสรรอนุมัติก็ดําเนินการเบิกผลักใช้ 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น 
๑. ระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๕๓  
๒. คําแนะนําว่าด้วยวงเงินจัดสรร พธ.ทร. พ.ศ.๒๕๓๐ 
๓. วิธีปฎิบัติในการเบิกจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิง หล่อลื่น และ แก๊ส ชนิดต่าง ๆ (ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ.๒๕๕๒) 
๔. คําแนะนําว่าด้วยการปฎิบัติในการเบิกจ่ายพัสดุสาย พธ.ทร. 



 
 

ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง  เตรียมการฝึกอบรม 

ช่ือ  พ.จ.อ.จารึก   นามสกุล  พลอยเลื่อมแสง 

ตําแหน่ง  เสมียนแผนกบริการ รร.สบ.สบ.ทร.  

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย เตรียมพิธีเปิดหลักสูตรการอบรม 

วิธีปฏิบัติงาน   
๑. เตรียมอุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับพิธีเปิดการอบรม   
๒. จัดเตรียมตัวอักษรในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพ่ือ
เลื่อนฐานะชั้น พ.จ.อ. พรรค พศ. เหล่า สบ. ประจําปี งป.๕๙ วันเปิด ๔ ม.ค.๕๙    
๓. เตรียมอุปกรณ์เครื่องเสียง สายไมค์ สายลําโพง ไมโครโฟนพร้อมขาต้ังให้พร้อมสําหรับพิธีเปิดการอบรม 

๔. เตรียมสถานท่ีพิธีเปิดการอบรมท่ีห้องเรียน ๑  
๕. นําอุปกรณ์เครื่องเสียง สายไมค์ สายลําโพง ไมโครโฟนและตัวอักษรท่ีจะใช้สําหรับพิธีเปิดการอบรมพร้อมขา
ต้ังไมโครโฟนไปประกอบการติดต้ังพิธีเปิดการอบรมท่ีห้องเรียน ๑ 

๖. ติดตัวอักษรพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ท่ีหน้าห้องเรียน ๑ พร้อมติดเทปใสหลังตัวอักษรท่ีจะใช้ในพิธี
เปิดการอบรมเพ่ือท่ีจะทําให้ตัวอักษรติดได้สนิทไม่หลุดและดูสวยงามตัวอย่างเช่น 

พิธีเปิดการอบรม 

หลักสูตรอาชีพเพ่ือเลื่อนฐานะชั้น พ.จ.อ. 
พรรค พศ. เหล่า สบ. 

ประจําปี งป. ๕๙ 

๔ ม.ค.๕๙ 

๗. ติดต้ังอุปกรณ์เครื่องเสียงพร้อมโน๊ตบุ๊คท่ีจะเปิดเพลงมหาฤกษ์ให้พร้อม 

๘. ติดต้ังขาไมค์ สายไมโครโฟน สายไฟลําโพงและไมโครโฟนให้พร้อมสําหรับพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ 

๙. ติดต้ังขาไมค์ พร้อมไมโครโฟนให้พร้อมสําหรับ ผอ.รร.สบ.สบ.ทร. ๑ ท่ี และประธานเปิดการอบรม ๑ ท่ี 

๑๐. ตรวจเช็คเครื่องเสียงและอุปกรณ์ท่ีใช้ในพิธีเปิดการอบรมว่าพร้อมท่ีจะใช้ในพิธีเปิดการอบรมหรือไม่ 

๑๑. ทดลองไมโครโฟนและทดลองเปิดเพลงมหาฤกษ์ว่าเสียงดังไปหรือเปล่าหรือเบาไปหรือไม่และพร้อมท่ีจะใช้
ในพิธีเปิดการอบรมหรือไม่ 

๑๒. เม่ือติดต้ังเครื่องเสียงและอุปกรณืทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็นําอุปกรณ์ท่ีเหลือหรือท่ีไม่เก่ียวในพิธีเปิดการ
อบรมกลับมาแผนกบริการ ฯ และนําไปเก็บไว้ในตู้ท่ีเก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ 

๑๓. ตรวจเช็คเครื่องเสียงเพลงมหาฤกษ์พร้อมอุปกรณ์และไมโครโฟนอีกครั้งในวันเปิดพิธีอบรมว่าพร้อมท่ีจะใช้
ในพิธีเปิดการอบรมหรือไม่ 

๑๔. เตรียมข้าราชการคอยดูแลไมค์ของประธานพิธีเปิดการอบรมและคอยส่งไมค์ของประธานพิธีเปิดการอบรม
ต่อเม่ือ ผอ.รร.สบ.สบ.ทร.กล่าวจบ 

๑๕. พอประธานในพิธีกล่าวเสร็จและพูดว่าขอเปิดการอบรมหลักสูตร ...... ประจําปี งป. ....... ณ บัดนี้ก็เปิด
เพลงมหาฤกษ์ทันทีเม่ือประธานในพิธีกล่าวจบ 

๑๖. เก็บอุปกรณ์เครื่องเสียงทุกอย่างพร้อมอุปกรณ์พิธีเปิดการอบรมให้เรียบร้อยเม่ือจบพิธีเปิดการอบรม 



 
 

๑๗. นําอุปกรณ์เครื่องเสียงทุกอย่างและอุปกรณ์พิธีเปิดการอบรมขนกลับมาท่ีแผนกบริการ ฯ และจัดเก็บไว้ใน
ตู้เก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เรียบร้อยเพ่ือท่ีจะใช้ในพิธีปิดการอบรมต่อไป 

๑๘. ต้ังโต๊ะหมู่บูชา 

  ๑๘.๑ เตรียมโต๊ะหมู่บูชา ธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ์ แจกัน กระถางธูป เชิงเทียนและพรมปูพ้ืนให้
พร้อม 

  ๑๘.๒ นําแจกันดอกไม้ เชิงเทียน กระถางธูป ทําความสะอาดให้พร้อมสําหรับพิธีเปิดหลักสูตรต่าง ๆ 

  ๑๘.๓ ติดต้ังโต๊ะหมู่บูชา ธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ์ แจกัน กระถางธูป เชิงเทียนและพรมปูพ้ืนให้พร้อม
สําหรับพิธีเปิดหลักสูตรต่าง ๆ 

  ๑๘.๔ เตรียมดอกไม้ธูปเทียนให้พร้อมในวันเปิดพิธีหลักสูตรต่าง ๆ 

  ๑๘.๕ ตรวจเช็คเชิงเทียนของประธานว่าพร้อมหรือมีข้อบกพร่องในวันพิธีเปิดการอบรมหรือไม่ 

  ๑๘.๖ นําพระพุทธรูปจากห้อง ผอ.รร.สบ.สบ.ทร.ไปต้ังท่ีโต๊ะหมู่บูชาให้เรียบร้อยในวันพิธีเปิดการอบรม 

  ๑๘.๗ นําธูปเทียนมาทาน้ํามันหม่องให้พร้อมสําหรับพิธีเปิดการอบรม 

  ๑๘.๘ เม่ือจบพิธีเปิดการอบรมก็เก็บอุปกรณ์ ธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ์ พรมปูพ้ืนพร้อมโต๊ะหมู่บูชา
เก็บไว้ท่ีห้องพักผ่อนนักเรียน   

เวลา ๒ วัน   

ปัญหา เวลาขาดโน๊ตบุ๊คท่ีจะเปิดเพลงมหาฤกษ์ก็จําเป็นท่ีจะต้องใช้แผ่นซีดีเล่นเพลงมหาฤกษ์มหาชัยจึงทําให้
เพลงนั้นล่าช้ากว่าท่ีเป็นไป 
 

วิธีแก้ไข เตรียมโน้ตบุ๊คสํารองให้พร้อมเวลาท่ีโน๊ตบุ๊คเกิดขัดข้องหรือไม่สามารถใช้งานได้ 
องค์ความรู้ท่ีจําเป็น ประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีผ่านมาและความชํานาญท่ีเก่ียวกับพิธีเปิดการอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง  จัดการฝึกอบรมตามหลักสูตร 

ช่ือ  พ.จ.อ.จารึก   นามสกุล  พลอยเลื่อมแสง 

ตําแหน่ง  เสมียนแผนกบริการ รร.สบ.สบ.ทร.  

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย เตรียมพิธีปิดหลักสูตรการอบรม 

วิธีปฏิบัติงาน   
๑. เตรียมอุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับพิธีปิดการอบรม   
๒. จัดเตรียมตัวอักษรในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการ
อบรมหลักสูตรอาชีพเพ่ือเลื่อนฐานะชั้น พ.จ.อ. พรรค พศ. เหล่า สบ. ประจําปี งป.๕๙ วันปิด ๑๗ มี.ค.๕๙ 
๓. เตรียมอุปกรณ์เครื่องเสียง สายไมค์ สายลําโพง ไมโครโฟนพร้อมขาต้ังให้พร้อมสําหรับพิธีปิดการอบรม 

๔. เตรียมสถานท่ีพิธีปิดการอบรมท่ีห้องประชุม สบ.ทร. ๒  
๕. นําอุปกรณ์เครื่องเสียง สายไมค์ สายลําโพง ไมโครโฟนและตัวอักษรท่ีจะใช้สําหรับพิธีปิดการอบรมพร้อมขา
ต้ังไมโครโฟนไปประกอบการติดต้ังพิธีปิดการอบรมท่ีห้องประชุม สบ.ทร. ๒ 

๖. ติดตัวอักษรพิธีปิดการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ท่ีหน้าห้องประชุม สบ.ทร. ๒ พร้อมใช้เข็มหมุดแทงหลัง
ตัวอักษรติดไว้กับผ้าม่านท่ีจะใช้ในพิธีปิดการอบรมเพ่ือท่ีจะทําให้ตัวอักษรติดได้สนิทไม่หลุดและดูสวยงาม
ตัวอย่างเช่น 

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรม 

หลักสูตรอาชีพเพ่ือเลื่อนฐานะชั้น พ.จ.อ. 
พรรค พศ. เหล่า สบ. 

ประจําปี งป. ๕๙ 

๑๗ มี.ค.๕๙ 

๗. ติดต้ังอุปกรณ์เครื่องเสียงให้พร้อมสําหรับพิธีปิดการอบรม 

๘. ติดต้ังขาไมค์ สายไมโครโฟน สายไฟลําโพงและไมโครโฟนให้พร้อมสําหรับพิธีปิดการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ 

๙. ติดต้ังขาไมค์ พร้อมไมโครโฟนให้พร้อมสําหรับ ผอ.รร.สบ.สบ.ทร. ๑ ท่ี และประธานปิดการอบรม ๑ ท่ี 

๑๐. ตรวจเช็คเครื่องเสียงและอุปกรณ์ท่ีใช้ในพิธีปิดการอบรมว่าพร้อมท่ีจะใช้ในพิธีปิดการอบรมหรือไม่ 

๑๑. ทดลองไมโครโฟนว่าเสียงดังไปหรือเปล่าหรือเบาไปหรือไม่และพร้อมท่ีจะใช้ในพิธีปิดการอบรมหรือไม่ 

๑๒. เม่ือติดต้ังเครื่องเสียงและอุปกรณ์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็นําอุปกรณ์ท่ีเหลือหรือท่ีไม่เก่ียวในพิธีปิดการ
อบรมกลับมาแผนกบริการ ฯ และนําไปเก็บไว้ในตู้ท่ีเก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ 

๑๓. ตรวจเช็คเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์และไมโครโฟนอีกครั้งในวันปิดพิธีอบรมว่าพร้อมท่ีจะใช้ในพิธีปิดการ
อบรมหรือไม่ 

๑๔. เตรียมข้าราชการคอยดูแลไมค์ของประธานพิธีปิดการอบรมและคอยส่งไมค์ของประธานพิธีปิดการอบรม
ต่อเม่ือ ผอ.รร.สบ.สบ.ทร.กล่าวจบ 

๑๕. เก็บอุปกรณ์เครื่องเสียงทุกอย่างพร้อมอุปกรณ์พิธีปิดการอบรมให้เรียบร้อยเม่ือจบพิธีปิดการอบรม 

๑๖. นําอุปกรณ์เครื่องเสียงทุกอย่างและอุปกรณ์พิธีปิดการอบรมขนกลับมาท่ีแผนกบริการ ฯ และจัดเก็บไว้ในตู้
เก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เรียบร้อยเพ่ือท่ีจะใช้ในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ต่อไป   



 
 

เวลา ๒ วัน   

ปัญหา เสียงไมโครโฟนบางครั้งก็ดังเกินไปบางครั้งก็เบาเกินไป 

วิธีแก้ไข จัดหาไมโครโฟนใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพดีกว่าของเก่า 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น ประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีผ่านมาและความชํานาญท่ีเก่ียวกับพิธีปิดการอบรม 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง  เตรียมการฝึกอบรม 

ช่ือ  พ.จ.อ.จารึก   นามสกุล  พลอยเลื่อมแสง 

ตําแหน่ง  เสมียนแผนกบริการ รร.สบ.สบ.ทร.  

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ติดต้ังเครื่องเสียงวันพฤหัสบดี 

วิธีปฏิบัติงาน 
๑. เตรียมอุปกรณ์เครื่องเสียง สายไมค์ ไมโครโฟนและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมก่อนท่ีจะมีการแถวในวัน
พฤหัสบดี  
๒. ติดต้ังเครื่องเสียงท่ีห้องพักผ่อน รร.สบ.สบ.ทร.  
๓. ติดต้ังสายไมค์ ไมโครโฟนและขาต้ังให้พร้อมก่อนวันแถวในวันพฤหัสบดี 
๔. เดินสายลําโพงพร้อมติดต้ังลําโพงให้พร้อมสําหรับใช้แถวในวันพฤหัสบดี 
๕. ทดลองเครื่องเสียงและไมโครโฟนว่าพร้อมท่ีจะใช้ในวันแถวใหญ่และทดลองไมโครโฟนว่าเสียงดังพร้อมท่ีจะ
ใช้งานได้หรือเปล่า 
๖. ตรวจเช็คเครื่องเสียงและไมโครโฟนอีกครั้งในวันพฤหัสบดีว่าพร้อมท่ีจะใช้ในวันแถวหรือไม่ 
๗. เม่ือแถวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เก็บอุปกรณ์ทุกอย่างให้เรียบร้อย 
๘. นําอุปกรณ์ทุกอย่างต้ังแต่เครื่องเสียง สายไมค์ ขาต้ังไมโครโฟน ตู้ลําโพงและสายลําโพงนํากลับมาท่ีแผนก
บริการและนําอุปกรณ์ทุกอย่างมาเก็บไว้ในท่ีท่ีเก็บอุปกรณ์นั้น ๆ 

เวลา ๒ วัน   

ปัญหา  เครื่องเสียงประสิทธิภาพไม่ค่อยดี 

วิธีแก้ไข  จัดซ้ืออุปกรณ์เครื่องเสียงใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพดีกว่าของเก่า 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น ประสบการณ์ท่ีเคยติดต้ังเครื่องเสียงในวันแถวใหญ่ 
 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง  เตรียมการฝึกอบรม 

ช่ือ  พ.จ.อ.จารึก   นามสกุล  พลอยเลื่อมแสง 

ตําแหน่ง  เสมียนแผนกบริการ รร.สบ.สบ.ทร.  

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย พิมพ์หนังสือราชการ 

วิธีปฏิบัติงาน 
๑. รับหนังสือท่ีจะพิมพ์จากหัวหน้าแผนก  
๒. พิมพ์หนังสือตามท่ีหัวหน้าแผนกร่างให้พิมพ์  
๓. เม่ือพิมพ์เสร็จแล้วก็ตรวจหนังสือท่ีพิมพ์เรียบร้อยแล้วว่ามีความผิดพลาดหรือพิมพ์ผิดตรงไหนบ้าง 
๔. เม่ือเจอข้อผิดพลาดหรือพิมพ์ผิดก็ให้แก้ข้อผิดพลาดหรือท่ีพิมพ์ผิดนั้นให้เรียบร้อย 
๕. เม่ือพิมพ์หนังสือเรียบร้อยแล้วก็ส่งหนังสือท่ีพิมพ์เสร็จแล้วให้หัวหน้าแผนกตรวจทานอีกทีว่ามีข้อผิดพลาด
หรือเปล่า 
๖. เม่ือหัวหน้าแผนกตรวจทานเรียบร้อยแล้วและไม้มีข้อผิดพลาดก็ให้เซ็นชื่อในหนังสือท่ีพิมพ์นั้นให้เรียบร้อย 

เวลา ๒ ช.ม.   

ปัญหา ไม่ชํานาญในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์   

วิธีแก้ไข  หาความชํานาญเก่ียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น ประสบการณ์ท่ีเก่ียวกับการพิมพ์หนังสือราชการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง  เตรียมการฝึกอบรม 

ช่ือ  พ.จ.อ.จารึก   นามสกุล  พลอยเลื่อมแสง 

ตําแหน่ง  เสมียนแผนกบริการ รร.สบ.สบ.ทร.  

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย รับส่งหนังสือ 

วิธีปฏิบัติงาน 
๑. เตรียมสมุดรับส่งหนังสือให้พร้อมจํานวน ๒ เล่ม สําหรับรับหนังสือ ๑ เล่ม และส่งหนังสือ ๑ เล่ม  
๒. เขียนคําว่าสมุดรับหนังสือไว้ท่ีหน้าสมุดรับหนังสือให้ชัดเจนอ่านง่ายดูเรียบร้อยและสวยงาม  
๓. เขียนคําว่าสมุดส่งหนังสือไว้ท่ีหน้าสมุดส่งหนังสือให้ชัดเจนอ่านง่ายดูเรียบร้อยและสวยงาม 
๔. เตรียมสมุดรับหนังสือและสมุดส่งหนังสือไว้ให้พร้อมสําหรับรับหนังสือและส่งหนังสือ 
๕. เม่ือรับหนังสือส่งแล้วก็จดเรื่องท่ีรับไว้ลงในสมุดรับหนังสือว่าเรื่องท่ีรับชื่อเรื่องอะไรด่วนหรือเปล่าถ้าด่วน
หรือด่วนมากก็บันทึกคําว่าด่วนหรือด่วนมากลงไว้ท่ีหน้าเลขท่ีรับหนังสือว่าด่วนหรือด่วนมาก 
๖. ส่งหนังสือราชการท่ีพิมพ์เสร็จแล้วและลงเรื่องท่ีจะส่งนั้นลงในสมุดส่งหนังสือให้เรียบร้อยและส่งไปตามสาย
งานท่ีหนังสือนั้นระบุ 

เวลา ๑๐ นาที   

ปัญหา  สมุดท่ีใช้รับส่งหนังสือไม่พอเพียงกับการใช้รับหนังสือและส่งหนังสือ 

วิธีแก้ไข  เบิกสมุดรับส่งหนังสือให้พอเพียงกับการใช้รับและส่งหนังสือ 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง  เตรียมการฝึกอบรม 

ช่ือ  พ.จ.อ.จารึก   นามสกุล  พลอยเลื่อมแสง 

ตําแหน่ง  เสมียนแผนกบริการ รร.สบ.สบ.ทร.  

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ผลการประเมินของนักเรียนท่ีมีต่อวิทยากรและครูช่วยสอน 

วิธีปฏิบัติงาน 
๑. รับผลการประเมินของนักเรียนจากแผนกศึกษา รร.สบ.สบ.ทร.  
๒. เช็คการประเมินของนักเรียนท่ีมีต่อวิทยากรและครูผู้สอนว่าระดับคะแนนท่ีนักเรียนมีต่อวิทยากรและ
ครูผู้สอนอยู่ในระดับใด  
๓. ดูคะแนนของนักเรียนแต่ละคนว่าให้คะแนนวิทยากรและครูผู้สอนอยู่ในระดับใดมากท่ีสุด มาก ปานกลาง 
น้อย น้อยท่ีสุด 
๔. ลงคะแนนของนักเรียนแต่ละคนว่าให้คะแนนวิทยากรและครูผู้สอนอยู่ในระดับใดบ้าง 
๕. รวมคะแนนของนักเรียนว่าแต่ละคะแนนท่ีประเมินวิทยากรและครูผู้สอนว่านักเรียนให้คะแนนวิทยากรและ
ครูผู้สอนอยู่ในระดับใดเช่นมากท่ีสุดมีก่ีคะแนน มากมีก่ีคะแนน ปานกลางมีก่ีคะแนน น้อยมีก่ีคะแนน น้อยท่ีสุด
มีก่ีคะแนน 
๖. เม่ือเสร็จแล้วก็รวมคะแนนท้ังหมดมาไว้หลังตารางตามจํานวนท่ีนักเรียนให้คะแนนวิทยากรและครูผู้สอนไว้ 
๗. เม่ือทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็นําการประเมินของนักเรียนท่ีมีต่อวิทยากรและครูผู้สอนส่งต่อ บก.รร.สบ.
สบ.ทร. ต่อไป 

เวลา ๑ ช.ม.   

ปัญหา  ขาดความชํานาญในการทําการประเมินผลการประเมินของนักเรียนท่ีมีต่อวิทยากรและครูผู้สอน 

วิธีแก้ไข  หาความชํานาญในการประเมินผลการประเมินของนักเรียนท่ีมีต่อวิทยากรและครูผู้สอน 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น ประสบการณ์ท่ีเคยทําการประเมินผลของนักเรียน 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง  เตรียมการฝึกอบรม 

ช่ือ  พ.จ.อ.จารึก   นามสกุล  พลอยเลื่อมแสง 

ตําแหน่ง  เสมียนแผนกบริการ รร.สบ.สบ.ทร.  

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย เตรียมพิธีเปิด – ปิด หลักสูตร 

วิธีปฏิบัติงาน 
๑. เตรียมอุปกรณ์สําหรับพิธีเปิด – ปิดการอบรม หลักสูตรต่าง ๆ  
๒. ติดอักษรพิธีเปิด – ปิด ของหลักสูตรต่าง ๆ  
๓. ต้ังโต๊ะหมู่บูชา 
๔. ติดต้ังเครื่องเสียง 
๕. ควบคุมเครื่องเสียงในวันท่ีมีพิธีเปิดและพิธีปิด 
๖. เก็บอุปกรณ์หลังเสร็จพิธี 

เวลา ๒๐ – ๓๐ นาที   

ปัญหา  การขาดความชํานาญในการทํางานและติดต้ังพิธี 

วิธีแก้ไข  หาความรู้เพ่ิมในเรื่องเก่ียวกับงานในพิธีเปิดและปิดการอบรม เช่น การติตั้งเครื่องเสียง 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น คู่มือและวิธีการปฏิบัติงานของสิ่งต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับพิธีต่าง ๆ  และท่ีเปิดและปิดการอบรม 
 

 



 
 

ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง  เตรียมการฝึกอบรม 

 
ช่ือ  จ.อ.วิวรรธน ์  นามสกุล  ไชยรัตน์ 

ตําแหน่ง  เสมียนแผนกบริการ รร.สบ.สบ.ทร.  

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  งานบริการด้านต่าง ๆ ภายใน รร.สบ.สบ.ทร. เช่น  งานซ่อมบํารุงข้ันต้น เครื่องใช้
ภายในอาคาร 

วิธีปฏิบัติงาน   
๑. กําหนดความเร่งด่วนการปฏิบัติงานแต่ละอย่างตามความเร่งด่วนของชิ้นงาน   
๒. ดูปัญหาของเนื้องานท่ีขัดข้อง หรือชํารุด  เพ่ือทําการแก้ไข ตรวจสอบราคาของอะไหล่  
 เม่ือจําเป็นต้องทําการเปลี่ยน เพ่ือให้ใช้ราชการได้       
๓. ปฏิบัติงานให้ทันเวลาท่ีกําหนด ไม่ให้งานของทางราชการติดขัดและดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

เวลา ๒๐ – ๓๐ นาที   

ปัญหา  ปัญหาของงานท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการลองแก้ไขกับงานชิ้นใหม่ท่ียังไม่เคยทราบและปฏิบัติมาก่อน เช่น  
   งานระบบไปไฟฟ้า  ประปา  งานทาสีภายใน 
 

วิธีแก้ไข การศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากอินเตอร์เน็ตและคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ชิ้นนั้น  และสอบถามจากผู้รู้ 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น  คู่มือและวิธีการปฏิบัติงานของงานท่ีเคยทําและเคยได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



 
 

ใบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานหลัก การพัฒนากําลังพล 

กระบวนงานรอง  ฝึกศึกษาอบรมตามหลักสูตร 

ช่ือ  จ.อ.วิวรรธน ์  นามสกุล  ไชยรัตน์ 

ตําแหน่ง  เสมียนแผนกบริการ รร.สบ.สบ.ทร.  

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย งานพิมพ์เอกสาร  หนังสือราชการ  รับ – ส่งเอกสารราชการ  

วิธีปฏิบัติงาน   

๑. กําหนดความเร่งด่วนการปฏิบัติงานแต่ละอย่างตามความเร่งด่วนของชิ้นงาน  
๒. ปฏิบัติงานให้ทันเวลาท่ีกําหนด ไม่ให้งานของทางราชการติดขัดและดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

เวลา ๒๐ – ๓๐ นาที   

ปัญหา  การขาดความชํานาญในการพิมพ์หนังสือราชการ       

วิธีแก้ไข วิธีการแก้ไข คือ ฝึกพิมพ์ ศึกษาหาความรู้เพ่ิม 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น 
๑. ระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรีวา่ด้วย งานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ ปรับปรงุแก้ไข (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๔๘) พร้อม  
 คําอธิบาย            
๒. คู่มือเอกสารประกอบการเรียน วิชา การพิมพ์หนังสือราชการด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ รวบรวมโดย รร.สบ. 
 สบ.ทร.           
๓. คู่มือเอกสารประกอบการเรียน วิชา การเขียนหนังสือราชการ รวบรวมโดย รร.สบ.สบ.ทร.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



องค์ความรู้จําเป็น 

ลําดับ เอกสาร /ความรู้จําเป็น (ความรู้ชัดแจ้ง และความรู้เฉพาะตัว) 
๑ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ พร้อมภาคผนวกฉบับแก้ไข  

พ.ศ.๒๕๓๙ และคําอธิบาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับท่ี ๒)  
พ.ศ.๒๕๔๘ 

๒ คู่มือเอกสารประกอบการเรียน วิชา การพิมพ์หนังสือราชการด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ รวบรวมโดย 
รร.สบ.สบ.ทร. 

๓ คู่มือเอกสารประกอบการเรียน วิชา การเขียนหนังสือราชการ รวบรวมโดย รร.สบ.สบ.ทร. 
๔ ระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๕๓  
๕ คําแนะนําว่าด้วยวงเงินจัดสรร พธ.ทร. พ.ศ.๒๕๓๐ 
๖ คําแนะนําว่าด้วยการพัสดุ พธ.ทร. 
๗ คําแนะนําว่าด้วยการปฏิบัติในการเบิกจ่ายพัสดุสาย พธ.ทร. 
๘ วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิง หล่อลื่น และ แก๊ส ชนิดต่าง ๆ (ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ.

๒๕๕๒) 
๙ ระเบียบ ทร. ว่าด้วยการเลื่อนฐานะนายทหารประทวน พ.ศ.๒๕๕๗ 

๑๐ ระเบียบ รร.สบ.สบ.ทร. ว่าด้วยการการปกครองบังคับบัญชาผู้เข้ารับการอบรม พ.ศ.๒๕๕๗ 
๑๑ ระเบียบ สบ.ทร. ว่าด้วยพิธีเปิด – ปิดหลักสูตรการอบรม พ.ศ.๒๕๕๑ 
๑๒ ระเบียบ ทร.ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ หมวด ๒ การดําเนินการศึกษา 
๑๓ ระเบียบ ยศ.ทร.ว่าด้วยการดําเนินการศึกษาของสถานศึกษาซ่ึงมิได้จัดการศึกษาเป็นภาค พ.ศ.

๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๑) 
๑๔ หลักเกณฑ์และคู่มือประกันคุณภาพการฝึกอบรมของ ทร. พ.ศ.๒๕๕๗ 
๑๕ คู่มือการประกันคุณภาพการฝึกอบรม คณะทํางานองค์ความรู้ “การประกันคุณภาพการฝึกอบรม”

รร.สบ.สบ.ทร.  กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
๑๖ คู่มือนักเรียน/นายทหารนักเรียนหลักสูตรของ รร.สบ.สบ.ทร. 
๑๗ โครงการศึกษาอบรมของ ทร. ประจําปี.................. 
๑๘ แผนยุทธศาสตร์ สบ.ทร. พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 
๑๙ แผนปฏิบัติราชการประจําปีของ สบ.ทร. 
๒๐ คู่มือการบริหารงานตามโครงการศึกษา ของ รร.สบ.สบ.ทร. ประจําปี ๒๕๕๗  
๒๑ แผนการผลิตและพัฒนาบุคลากรของ ทร. 
๒๒ มาตรการประหยัดงบประมาณของ ทร. 
๒๓ บันทึก กพ.ทร.ท่ี กห ๐๓๔๙/๗๗๙๙ ลง ๒๒ มิ.ย.๑๕ เรื่อง การพิจารณาจัดครูชว่ยสอนในโรงเรยีนต่าง ๆ 

ใน ทร. และบันทึก กพ.ทร.ท่ี กห ๐๕๐๓/๖๘๒๘ ลง ๑๖ ก.ค.๔๗ เรื่อง การจัดครูช่วยสอน
หลักสูตรต่าง ๆ ของ สรส. 

๒๔ แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทร. และนโยบายการกํากับดูแลองค์กรท่ีดี 
ทร. พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ 

๒๕ แผนปฏิบัติราชการของ สปช.ทร. (ศสส.ทร.) ประจําปีงบประมาณ........... 
๒๖ บันทึก กผค.สบ.ทร. ท่ี กห ๐๕๐๒.๒/๒๖๗ ลง ๒๗ ส.ค.๕๘  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผน



ลําดับ เอกสาร /ความรู้จําเป็น (ความรู้ชัดแจ้ง และความรู้เฉพาะตัว) 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดีของ ทร. 
คู่มือการปฏิบัติตนของผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ 

๒๘ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ พร้อมภาคผนวกฉบับแก้ไข พ.ศ.
๒๕๓๙ และคําอธิบาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ.
๒๕๔๘ 

๒๙ คําสั่ง ทร. เรื่อง การมอบอํานาจสั่งการและทําการแทนในนาม ผบ.ทร. 
๓๐ คู่มือการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์ของ สบ.ทร. 
๓๑ ระเบียบ ทร.ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ หมวด ๒ การดําเนินการศึกษา 
๓๒ ระเบียบ ยศ.ทร.ว่าด้วยการดําเนินการศึกษาของสถานศึกษาซ่ึงมิได้จัดการศึกษาเป็นภาค พ.ศ.

๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๑) 
๓๓ โปรแกรมประมวลผล Excel สําเร็จรูปของ ยศ.ทร. 
๓๔ ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการใช้คําย่อ พ.ศ.๒๕๕๕ 
๓๕ ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการหนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๒๗  
๓๖ แบบมาตรฐานการพิมพ์หนังสือราชการของ ทร. (โดยใช้โปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์) กสบ.

สบ.ทร. 
๓๗ รูปแบบและการเขียนหนังสือราชการของกรมฝ่ายอํานวยการ จัดทําโดย กสบ.สบ.ทร. 
๓๘ การเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันของผู้ท่ีเข้ารับการอบรมของ ทร. (ปช.ทร.รับคําสั่ง ผบ.ทร.ลง ๒๗ 

มิ.ย.๓๗)    
๓๙ การปรับปรุงมาตรการประหยัดงบประมาณของ ทร. (ปช.ทร.อนุมัติรับคําสั่ง ผบ.ทร. ลง ๑๔ ธ.ค.

๕๕) 
๔๐ ภาษาไทย 
๔๑ งานสารบรรณ 
๔๒ ทหารราบ   
๔๓ โปรแกรมประมวลผลคํา (Word)   
๔๔ โปรแกรมประมวลผล (Excel)   
๔๕ โปรแกรมนําเสนองาน (Power point)  
๔๖ ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับวิธีการงบประมาณ 
๔๗ การพิมพ์หนังสือราชการ 
๔๘ ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
๔๙ การบํารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในสํานักงานเบ้ืองต้น 
๕๐ การซ่อมบํารุงอุปกรณ์ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 
๕๑ การจัดทํางบประมาณ 
๕๒ ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับแบบทดสอบ 

          
             

      

๒๗ 



 

 

หลักสูตรและห้วงเวลาที่ รร.สบ.สบ.ทร. เปิดฝึกอบรม 

 

ลําดับ หลักสูตร 
ระยะเว

ลา 
(วัน) 

ผู้เข้ารับการอบรม ห้วงเวลา หมายเหตุ 

๑ อาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก ๔๐ จ.อ. (พศ.สบ.) ต.ค. – ธ.ค.  
๒ อาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก (การพิมพ์) ๕๐ จ.อ. (พศ.สบ.การพิมพ์) ต.ค. – ธ.ค. ร่วมกับ ๑ (บางปี) 
๓ อาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก ๔๐ พ.จ.อ. (พศ.สบ.) ม.ค. – มี.ค., มี.ค. – พ.ค. ๒ รุ่น 
๔ อาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก (การพิมพ์) ๕๐ พ.จ.อ. (พศ.สบ.การพิมพ์) ธ.ค. – มี.ค. ร่วมกับ ๓ (บางปี) 
๕ นายทหารสารบรรณชั้นนายนาวา ๕๐ น.ต-ร.อ.(ทุกพรรค-เหล่า) 

มิ.ย. – ส.ค. เปิดสลับกัน  (เพิ่มพูนความรู้) ๖ นายทหารสารบรรณชั้นนายเรือ ๕๐ ร.ท.(ทุกพรรค-เหล่า) 
๗ การธุรการ ๔๐ ลูกจ้าง พนักงาน จ.ต.-พ.จ.อ. 

 
 



 

 

โครงสร้างหลักสูตรที่เปิดฝึกอบรม   
จํานวนช่ัวโมงที่ศึกษาอบรม 

ลําดับ วิชา จ.อ. พ.จ.อ. นาย
นาวา 

นาย
เรือ ธุรการ สบ. พิมพ์ สบ. พิมพ์ 

1 สารบรรณและงานธุรการ 32 32 36 36 24 21 39 
    -  สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 6 6 6 6 9 9 9 
2 พิมพ์หนังสือราชการ (คอม/ดีด) 41 - 32 - - - 45 
3 เขียนหนังสือราชการ 8 - 24 - - - - 
4 การรักษาความปลอดภัย 16 - 16 - 9 9 16 
5 ภาษาไทย 18 18 16 16 16 16 18 
6 การเรียงพิมพ์ - 24 - 23 - - - 
7 การพิมพ์ - 24 - 23 - - - 
8 ช่างปก - 24 - 23 - - - 
9 บริการการพิมพ์ - 24 - 23 - - - 
10 บริหารการโรงพิมพ์ - 13 - 24 - - - 
11 ภาษาอังกฤษ 18 18 16 16 16 16 18 
12 ข้อบังคับและระเบียบ 24 24 24 24 - - 18 
13 การพัสดุ 8 8 8 8 16 16 8 
14 คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 18 18 18 18 18 18 18 
15 ทหาร 10 10 8 8 - - 10 
16 พลศึกษา 8 8 6 6 - - 8 
17 สังคม - - - - 24 24 - 
18 ธุรการกําลังพล - - - - 18 18 - 
19 เสนาธิการกิจ - - - - 48 48 - 
20 ภาวะผู้ นํ าและการบริ หารงาน 

ทางทหาร 
- - - - 18 18 - 

21 งบประมาณ - - - - 9 9 - 
22 กฎหมาย - - - - 18 18 - 
23 บรรยายพิเศษ 15 15 12 12 15 18 15 
 รวม 222 266 222 266 258 258 222 

 



พิธีเปิดหลักสตูร 
 

 - ผอ.รร.สบ.สบ.ทร. 
  ต้อนรับประธาน 
  ในพิธีเปิดหลักสูตรฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - นายทหารเวร 
   ประจําวัน  
   รร.สบ.สบ.ทร. 
  รายงานเหตุการณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - ผู้เข้าร่วมพิธี 
  พักรอเวลาเปิด 
  หลักสูตรฯ 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

พิธีเปิดหลักสตูร 

 
 
 

 
 
    
 

- ผอ.รายงาน    
  จํานวนผู้เข้ารับ   
 การอบรม และ 
 ผู้เข้าร่วมพิธี 

- ประธานจุดธูปเทียน 
  

 
- ผอ.รร.สบ.สบ.ทร.   

  กล่าวรายงาน 
 วัตถุประสงค์ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิธีเปิดหลักสตูร 

- ประธานให้โอวาท 
 และกล่าวเปิด 
  

- ประธานกราบ 
 พระพุทธรูป 

 

 



จัดการฝึกอบรม 
 

1 - ปฐมนิเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 - Pretest วิชา 
  งานสารบรรณ 
 - Placement Test 
  วิชาภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - นร.แถวประจําวัน 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดการฝึกอบรม 
 

   
 
 
 
 
 

- นร.แนะนําตัว 
 ๐๘๓๐ – ๐๙๐๐ 

  
   

- เรียนภาควิชาการ 
 ให้ห้องเรียน 

- ฝึกพิมพ์หนังสือ 
 ราชการในห้อง 
 เรียนคอมพิวเตอร์ 



จัดการฝึกอบรม 
 
  
 - ฝึกพิมพ์ดีด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - ฝึกพลศึกษา 
  (ชย.ทร.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - ฝึกทหารราบ 
  (ชย.ทร.) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 จัดการฝึกอบรม 
 
  
 - บรรยายพิเศษ  

 ๑. ระบบขีดสมรรถนะ 
 ของ ทร. 
 ๒. การป้องกันและ 
 ปราบปรามการทุจริต 
 ในภาครัฐ 
 ๓. การพัฒนาตาม 
 แนวทางพระราชดําริ 
 
 
  
 - สอบภาควิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ศึกษาดูกิจการนอกหน่วย 
 
 
 
 

     
   
 
   
 

 
 
 
 

   
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจําตัว ผอ.รร.สบ.สบ.ทร.รายงานตัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หัวหน้านักเรียน ขออนุญาตนํานักเรียนไปศึกษาดูงาน 

 
 



 

 

ศึกษาดูงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฟังบรรยาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้แทนนักเรียนกล่าวขอบคุณ 
 



 

 

 

 
 
 

ศึกษาดูงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผอ.รร.สบ.สบ.ทร. มอบของที่ระลึก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย่ียมชมฐานกิจกรรม 



พิธีปิดหลักสตูร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิธีปิดหลักสตูร (ณ ห้องประชุม สบ.ทร. ๒) 
 

 
 

 

- ผอ.รร.สบ.สบ.ทร. 
 รายงานจํานวน 
 ผู้สําเร็จการอบรม 
 และผู้เข้าร่วมพิธี 

- ประธานจุดธูปเทียน 

 
- ผอ.รร.สบ.สบ.ทร. 
 กล่าวรายงาน 
 ผลการอบรม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิธีปิดหลักสตูร 
 
 

- ประธานมอบ 
 ประกาศนียบัตร 

- ประธานกราบพระ 

- แสดงความยินดีกับ 
 ผู้สําเร็จการอบรม 



พิธีปิดหลักสตูร 
 
 - ถ่ายภาพหมู ่
  เป็นที่ระลึก 
  
  
 
 
  
 
  
 
   
 - ผู้สําเร็จการอบรม 
  รับประทาน 
  อาหารว่าง 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 - ผู้เข้าร่วมพิธี 
  รับประทาน 
  อาหารว่าง 
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