
ช่ือผลงาน การจัดตอน และเลือกหัวหนาตอน

เจาของผลงาน/สังกัด กสป.รร.จปร.

ประเภทผลงาน ดานการบริการการศึกษา

ขอมูลเกี่ยวกับผลงาน
การจัดลําดับความสามารถในการศึกษาทุกปการศึกษา ใหจัดทําบัญชีลําดับความสามารถในการศึกษา

ของนักเรียนนายรอยแตละชั้น จากคะแนนรวมทางวิชาการ วิชาการทหารและคะแนนอ่ืนๆ โดยใหโรงเรียนนาย
รอยพระจุลจอมเกลา กําหนดระเบียบหรือหลักเกณฑท่ีเหมาะสมในการจัดลําดับท่ีนักเรียนนายรอย เพ่ือสิทธิ
ตางๆ เชน การจัดตอนเรียน การใหรางวัล การแตงตั้งหัวหนาตอน การไปศึกษาตอตางประเทศ การเลือก
สาขาวิชาเรียน การแตงตั้งนักเรียนนายรอยบังคับบัญชา ตลอดจนการเลือกเหลาและเลือกท่ีอยู เปนตน เพ่ือให
สอดคลองกับความตองการของทางราชการ

ลักษณะของงาน
เปนงานท่ีมีการรับ – สง ขอมูล หลักฐาน และเอกสาร เก่ียวกับผลการศึกษาของนักเรียนนายรอย ซึ่งมี

การติดตอสื่อสารระหวาง กองสถิติและทะเบียนประวัติ สวนการศึกษา สวนวิชาทหาร หรือกรมนักเรียนนาย
รอยรักษาพระองค โดยใชผลการศึกษาครั้งแรกพิจารณาใหสิทธิในการจัดตอน และเลือกหัวหนาตอน

ปจจัยแหงความสําเร็จ
๑. ผูบริหารใหการสนับสนุนในการดําเนินการ
๒. มีบุคลากรท่ีมีความชํานาญในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร เพ่ือบันทึกขอมูล จัดลําดับขอมูล จัด

ตอน และเลือกหัวหนาตอน
๓. ไดรับการสนับสนุนขอมูลจากเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ,/หนวยงานท่ีเก่ียวของเปนอยางดี
๔. ไดรับการทบทวนและการอบรมเรียนรูเทคโนโลยีสมัยใหม

ความสัมฤทธิ์
๑. บันทึกผลการศึกษาไวในโปรแกรมคอมพิวเตอร
๒. อํานวยความสะดวก/ลดระยะเวลา ในการจัดลําดับและตรวจสอบสิทธิการจัดตอนเรียน
๓. เกิดระบบจัดเก็บขอมูล มีฐานขอมูล การประมวลผล ทําใหสามารถตรวจสอบสิทธิ และสืบคนผล

การศึกษาไดอยางรวดเร็ว

ความภาคภูมิใจ
๑. บริการอยางรวดเร็ว/อํานวยความสะดวกใหกับเจาหนาท่ี
๒. ชวยลดปญหาการจัดลําดบัท่ีลาชา และผิดพลาด
๓. ชวยพัฒนาความรูความสามารถของเจาหนาท่ีรับผิดชอบ
๔. พัฒนางานใหทันยุคสมัยปจจุบัน



ขั้นตอนการดําเนินการจัด KM การจัดตอนและเลือกหัวหนาตอน

ลําดับ วันท่ี การดําเนินงาน เอกสารอางอิง หมายเหตุ
๑ การบงช้ีความรู : จากระเบียบโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา วาดวย

การศึกษาและการใหรางวัลการศึกษานักเรียนนายรอย พ.ศ.๒๕๕๕
๒ การสรางและแสวงหาความรู : เจาหนาท่ีรับผิดชอบชั้นปละ ๒ นาย รวบรวม

ขอมูล หลักฐาน เอกสาร และจัดเก็บผลการศึกษาในโปรแกรมคอมพิวเตอร
๓ ส.ค. กสป.รร.จปร. รับผลการศึกษาประจําภาคการศึกษาท่ี ๑ เจาหนาท่ีชั้นป

ตรวจสอบ จัดเก็บ และบันทึกผลการศึกษา
๔ ม.ค. กสป.ฯ รับผลการศึกษาประจําภาคการศึกษาท่ี ๒ เจาหนาท่ีชั้นป ตรวจสอบ

จัดเก็บ และบันทึกผลการศึกษา
๕ เม.ย. กสป.ฯ ดําเนินการตรวจสอบสิทธิ จัดทําบัญชีรายชื่อการจัดตอน และเลือก

หัวหนาตอนของ นนร. ชั้นปท่ี ๑, ๓ และ ๔
๖ เม.ย. กสป.ฯ ตรวจสอบสิทธิการจัดตอนเรียน และสงบัญชีรายชื่อ นนร. ท่ีไดรับการจัด

ตอนและเลือกหัวหนาตอนให สกศ.รร.จปร. สวท.รร.จปร. และกรมนักเรียนนาย
รอยรักษาพระองค

๗ พ.ค. เปดเทอม



การจัดตอน และเลือกหัวหนาตอน
1. มีการจัดตอนเรียนทุกภาคการศึกษา

โดยกําหนดใหจัดไดตอนละไมเกิน 30 นาย

2. กสป.รร.จปร. สงใบจัดตอนให สกศ.รร.จปร.,สวท.รร.จปร.
และกรม นนร.รอ. (กอนเปดภาค การศึกษาท่ี 1 และ 2 )

หลักเกณฑการจัดตอนเรียน
 จัดเรียงลําดับท่ีของ นนร. ตามระดับคะแนนเฉลี่ยประจําปการศึกษา (ภาคการศึกษาท่ี 1 ใชระดับ

คะแนนเฉลี่ยของภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ของปการศึกษาท่ีผานมา สําหรับภาคการศึกษาท่ี 2 ใชระดับ
คะแนนเฉลี่ยของภาคการศึกษาท่ี 1 ของปการศึกษานั้น)

 คัดเลือกผู ท่ีมีระดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเปนหัวหนาตอน (ตองไมถูกตัดคะแนนความประพฤติ
ความผิดชั้นตางๆ  รวมกันตั้งแต 30 คะแนนข้ึนไป  หรือถูกตัดคะแนนความประพฤติความผิดชั้นท่ี 1)

 กรณีท่ีมีตั้งแต 2 ตอนข้ึนไป เม่ือคัดเลือกผูท่ีมีระดับคะแนน ลําดับท่ี 1 และ 2 เปนหัวหนาตอน
แลว ใหจัดผูท่ีมีระดับคะแนนเฉลี่ยต่ําลงมาตามลําดับเปนลูกตอน  โดยจัดตามแนวขวาง

ตัวอยาง
- มี นนร. ท้ังสิ้น 82 นาย  ตองแบงเปน 3 ตอน (ตอน ก.= 28 นาย, ตอน ข. = 27 นาย และ ตอน

ค. = 27 นาย )

- ผูท่ีมีระดับคะแนนเฉลี่ย ลําดับท่ี 1-3 ไดเปนหัวหนาตอน ก.,ข. และ ค. ตามลําดับ

- ผูท่ีมีระดับคะแนนเฉลี่ย ลําดับท่ี 4 จะถูกจัดเปน ลําดับ 2 ของตอน ก.

- ผูท่ีมีระดับคะแนนเฉลี่ย ลําดับท่ี 5 จะถูกจัดเปน ลําดับ 2 ของตอน ข.

- ผูท่ีมีระดับคะแนนเฉลี่ย ลําดับท่ี 6 จะถูกจัดเปน ลําดับ 2 ของตอน ค.

- ผูท่ีมีระดับคะแนนเฉลี่ย ลําดับท่ี 7 จะถูกจัดเปน ลําดับ 3 ของตอน ก.
ฯลฯ



ตอน ก. ตอน ข. ตอน ค.
ลําดับท่ี
(ในตอน)

ระดับ
คะแนนเฉลี่ย

ลําดับท่ี
(ในตอน)

ระดับ
คะแนนเฉลี่ย

ลําดับท่ี
(ในตอน)

ระดับ
คะแนนเฉลี่ย

1 ลําดับท่ี 1
(หัวหนาตอน)

1 ลําดับท่ี 2
(หัวหนาตอน)

1 ลําดับท่ี 3
(หัวหนาตอน)

2 ลําดับท่ี 4 2 ลําดับท่ี 5 2 ลําดับท่ี 6
3 ลําดับท่ี 7 3 ลําดับท่ี 8 3 ลําดับท่ี 9
4 ลําดับท่ี 10 4 ลําดับท่ี 11 4 ลําดับท่ี 12
5 ลําดับท่ี 13 5 ลําดับท่ี 14 5 ลําดับท่ี 15

ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ
27 ลําดับท่ี 79 27 ลําดับท่ี 80 27 ลําดับท่ี 81
28 ลําดับท่ี 82

**********************************


