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และทหารกองหนุน เขารับราชการเปนนายทหารสัญญาบัตร  
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งบประมาณ ๒๕๖๐ 
เรื่องคูมือการออกขอสอบและจัดทําขอสอบคดัเลอืกบคุคลพลเรือน และทหารกองหนุน เขารับราชการเปน
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�ไดดําเนินการนําไฟล PDF  ขึ้นบน web sit การจัดการความรู รร.จปร.แลว 

 
ทั้งน้ี คณะกรรมการจัดการความรู  สกศ.รร.จปร. 

ไดตรวจสอบถกูตองและเอกสารครบถวนของเอกสารแลว 
 

จึงเรียนมาเพ่ือกรุณาพิจารณา 
 

พ.อ.มนสั  ธนวานนท 
(มนัส  ธนวานนท) 

ประธานคณะกรรมการจัดการความรู สกศ.รร.จปร. 



บทนํา 

 
 การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพ่ือเขารับราชการเปนนายทหารสัญญาบัตร 
ดําเนินการโดยคณะกรรมการของ ทบ. โดย ทบ. กําหนดให ยศ.ทบ. ดําเนินการสอบคัดเลือกเปนสวนรวม ป
ละ ๑ คร้ัง ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพล ทบ. เพ่ือจัดหากําลังพลบรรจุลงในตําแหนงที่ขาดแคลนตาม
หนวยตาง ๆ ใน ทบ. ซ่ึงในการสอบคัดเลือกจะมี ๒ รอบ ไดแก ๑) การสอบคัดเลือกภาควิชาการ(รอบแรก)  
และ ๒) การสอบในรอบที่สอง แบงเปน ๒.๑) การตรวจโรค ๒.๒) ทดสอบดานจิตเวช ๒.๓) ทดสอบ
สมรรถภาพรางกาย และ ๒.๔) การสอบสัมภาษณและความเหมาะสมกับตําแหนง 
 สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ไดรับมอบหนาที่เปนคณะอนุกรรมการภาควิชาการ 
ซ่ึงมีภารกิจออกขอสอบและจัดทําขอสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เขารับราชการเปน
นายทหารสัญญาบัตร (รอบแรก) มาตลอดระยะเวลาที่ผานมา ซึ่งการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนและทหาร
กองหนุน เพ่ือเขารับราชการเปนนายทหารสัญญาบัตรน้ี มียอดผูสมัครสอบมีแนวโนมสูงขึ้นเร่ือย ๆ ในทุกป 
โดยในป ๒๕๕๘ และป ๒๕๕๙ ที่มียอดผูสมัครสอบ ๕,๙๒๕ คน และ๘,๖๗๓ คน ตามลําดับ แตในป ๒๕๖๐ 
มียอดผูสมัครสอบสูงถึง๑๓,๑๑๔  คน เมื่อเทียบกับในป ๒๕๕๙ และป ๒๕๕๘จํานวนยอดผูสมัครสอบเพ่ิมขึ้น 
๑.๕ เทา และ ๒ เทาตามลําดับ นอกจากน้ีทุก ๆ ป จะมีการปรับกลุมสอบใหมเพ่ือใหการคัดเลือกนายทหาร
สัญญาบัตรประเภทคุณวุฒิหายากใหมีความเหมาะสมกับหนวยใชงานใหไดมากที่สุด ซึ่งทําใหกลุมวิชาสอบจึงมี
เพ่ิมมากขึ้นจากเดิม กลาวคือในป ๒๕๕๘ จากเดิมที่มี  ๖ กลุมวิชาสอบ (๑) กลุมวิชาความรูทั่วไป (๒) กลุม
พ้ืนฐานวิศวกรรม (๓) กลุมพื้นฐานวิทยาศาสตร (๔) กลุมพ้ืนฐานศิลปศาสตร (๕) กลุมพ้ืนฐานการเงิน/การ
บัญชี (๖) กลุมพ้ืนฐานพุทธศาสตร แตในป ๒๕๕๙ ไดแบงกลุมสอบพ้ืนฐานวิทยาศาสตร เปน ๒ คือกลุม
พ้ืนฐานวิทยาศาสตร ประเภท ก และประเภท ข และเพ่ิมกลุมพ้ืนฐานนิติศาสตร รวมเปน ๘ กลุมสอบ และใน
ป ๒๕๖๐ เพ่ิมกลุมพื้นฐานสถาปตยกรรมศาสตรเขามาทําใหการออกขอสอบและจัดทําขอสอบมีความซับซอน
มากขึ้น 
 จากจํานวนยอดผูสมัครสอบที่สูงขึ้นในทุกป และกลุมวิชาสอบที่มีมากขึ้น ทําใหการจัดขอสอบเพ่ือให

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและทันเวลานั้น ตองอาศัยความรู ความชํานาญ และความประสานงานสอดคลอง

ของผูรวมเปนอยางดี ฉะน้ันการจัดทําคูมือการออกขอสอบและจัดทําขอสอบน้ี จึงเปนสิ่งจําเปนและจะชวยให

ผูที่เก่ียวของในการดําเนินการจะปฏิบัติไดเขาใจและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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แบบฟอรมบทสรุปการจัดการความรูปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

ช่ือผลงาน คูมือการออกขอสอบและจัดทําขอสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน 
เขารับราชการเปนนายทหารสัญญาบัตร (รอบแรก) 

เจาของผลงาน กฟส.สกศ. รร.จปร. 

ประเภทของผลงาน ความรูตามแนวทางการปฏิบัติงาน 

ขอมูลเกี่ยวกับผลงาน 
 เปนคูมือการออกขอสอบและจัดทําขอสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน และทหาร
กองหนุน เขารับราชการเปนนายทหารสัญญาบัตร (รอบแรก) ในคูมือน้ีไดกลาวถึงรายละเอียดของ
ขั้นตอนการออกขอสอบและจัดทําขอสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนฯ ทุกขั้นตอน โดยเฉพาะขั้นตอน
การจัดทําขอสอบซึ่งเปนขั้นตอนสําคัญการปฏิบัติงานน้ันไดจัดทําเปนผังกระบวนการเพ่ือผูปฏิบัติงาน
เขาใจไดงายและสามารถปฏิบัติงานไดถูกตอง ทันเวลาตามที่กําหนด 

ลักษณะของผลงาน 

 คูมือการปฏิบัติงาน 

ปจจัยแหงความสําเร็จ 
 ๑.ผูปฏิบัติงานการออกขอสอบและจัดทําขอสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนฯทุกหนาที่
เขาใจการปฏิบัติไดเปนอยางดี มีความชํานาญ และสามารถประสานสอดคลองระหวางผูปฏิบัติงานได 
 ๒.สามารถสงมอบขอสอบไปยังสนามสอบไดทันตามเวลาที่กําหนด และไมมีขอสอบ
ผิดพลาด 

ความสัมฤทธ์ิ 

 ผูปฏิบัติงานสามรถเขาใจการปฏิบัติไดงายและปฏิบัติงานไดถูกตอง สงมอบขอสอบ
ไดทันเวลาตามที่กําหนด 

ความภาคภูมิใจ 
 ๑.เจาหนาทีจั่ดทําขอสอบคดัเลือกบคุคลพลเรือนฯปฏบิตัิงานไดอยางถูกตอง และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ๒. ลดความผดิพลาดจากขั้นตอนการทํางานได  

  

     ตรวจถูกตอง 

        พ.ท. ศิริวรรณ กาญจนโหติ      

              (อภิรักษ แสงกระสินธ) 

 

 



สารบัญ 
 

                   หนา 
บทนํา            ๑ 

สารบัญ            ๒ 

แบบฟอรมบทสรุปการจัดการความรู        ๓ 

หนาทีข่องคณะอนุกรรมการภาควิชาการ (รอบแรก)       ๔ 

รายละเอยีดการดําเนินการในแตละชั้นตอน 

 ชั้นที ่๑ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการฯ       ๕ 

 ชั้นที ่๒ การเตรียมตัวกอนจัดทําขอสอบ       ๕ 

 ชั้นที ่๓ การจัดทําขอสอบ         ๖ 

 ชั้นที ่๔ สงมอบขอสอบ         ๗ 

 ชั้นที ่๕ การดําเนินการหลงัการสอบ       ๑๐ 

 ชั้นที ่๖ ประชุมสรุปผลการดําเนินการฯ       ๑๐ 
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หนาที่ของคณะอนุกรรมการภาควิชาการ (รอบแรก) 
 ทําหนาที่ในการดําเนินการสอบภาควิชาการ (รอบแรก) คือ 

๑) ออกขอสอบ 
๒) จัดทําขอสอบ 
๓) เฉลยปญหาสอบ 
ในการดําเนินการจัดสอบ ยศ.ทบ.จะเตรียมการลวงหนาตั้งแตเดือนตุลาคม กระทั่งวันสอบภาค

วิชาการในเดือนมกราคม  ซ่ึง ยศ.ทบ.ไดให รร.จปร. รับผิดชอบดานวิชาการโดยออกขอสอบตามที่ ยศ.ทบ.
กําหนด  โดยที่ สกศ.รร.จปร. มีขั้นตอนการดําเนินการออกขอสอบและจัดทําขอสอบฯ ตามตารางที่ ๑ดังน้ี 

 
ตารางที ่๑ กระบวนการออกขอสอบและจัดทําขอสอบคดัเลอืกบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเขารับ

ราชการเปนนายทหารสัญญาบตัร (รอบแรก) 

ลําดับ ผังกระบวนการ กําหนดเวลา รายละเอียดงาน 

๑ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการฯ  
๒-๓ ครั้ง 

(พ.ย.-ธ.ค.) 
- ผอ.กองฯ รวมประชุมเพื่อเตรียมการสอบคัดเลือกฯ 

ณ ยศ.ทบ. 

๒ 

การเตรียมอุปกรณสถานที่สําหรับ
จัดทําขอสอบ 
 
 

๕ วัน 

(ธ.ค.-ม.ค.) 

- จัดทําแผนปฏิบัติงาน 

- ทําความสะอาดและจัดสถานที่ปฏิบัติงาน ทีพ่ัก 

- จัดเวรยาม รปภ. รอบอาคาร ติดต้ังไฟสองสวาง  
- ติดตั้งกลองวงจรปด ภายในและภายนอกอาคาร 

- จัดหาเคร่ืองถายสําเนา กระดาษ ซอง กลอง ฯลฯ 

- รางคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ดําเนินการการสอบฯ 

- หนังสือขอรับการสนันสนุน จาก นขต.รร.จปร. 
- จัดทําประมาณการคาใชจายทั้งหมด 

๓ 

การจัดทําขอสอบ 

๑) ออกขอสอบ 

 ๒) สําเนาขอสอบ 

 ๓) บรรจุซอง + บรรจุกลอง 
 

เก็บตัว 

ออกขอสอบ 

๓-๔ วัน 

(ตามจํานวน
ผูสมัครสอบ) 
(ตน ม.ค.) 

- คณะกรรมการออกขอสอบดําเนินการออกขอสอบ 

- พิมพขอสอบ และจัดทําขอสอบตนฉบบั 

- สําเนาขอสอบ (ทีละกลุมสอบ) 
- นับจํานวน และบรรจุขอสอบลงซองปญหาสอบ 

- กรอกรายละเอียดที่ใบปะหนา (ซองปญหาสอบ  
ซองใบตอบ) ตามแถวที่นั่งสอบ 

- นําขอสอบและใบตอบลงกลองขอสอบโดยยึดตาม 

แผนผังหองสอบและตึกสอบ 

๔ 
 

สงมอบขอสอบ 

๑ วัน 

(วันสอบ) 
 

- ขนสงกลองขอสอบระหวาง รร.จปร. และสนามสอบ 

- สงมอบขอสอบใบตอบ ใหแก นรด. 
- แลกเปล่ียนขอสอบอะไหล ฯลฯ เมื่อเกิดปญหา 

- รบัขอสอบและนํากลับ รร. จปร.  

๕ การดําเนินหลังการสอบ ฯ 

ภายใน ๕วัน 

(ตั้งแตจัด
สอบเสร็จ) 

- สงคืนอุปกรณ 
- จัดสถานที่ปฏิบัติงานใหคืนสภาพเดิม 

- ทําหลักฐานการเบิกจายเงิน 

๖ ประชุมสรปุผลการดําเนินการฯ  
๒-๓ ครั้ง 

(ปลาย ม.ค.- 
ตน ก.พ.) 

- ผอ.กองฯ รวมประชุมสรุปผลการสอบคัดเลือกฯ ณ ยศ.
ทบ. 

 



 - 5 -

รายละเอียดการดําเนินการในแตละช้ันตอน 

ช้ันที่ ๑ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการฯ  
 ในชวง พ.ย.-ธ.ค. ยศ.ทบ.จะเชิญคณะกรรมการดําเนินการการสอบคัดเลือกฯรวมประชุม
คณะกรรมการดําเนินงานฯณ ยศ.ทบ.เพ่ือเตรียมการเก่ียวกบัสอบคัดเลือกฯทีเ่ก่ียวของประชุม ซ่ึงรร.จปรจะสง
ผูแทนที่รับผดิชอบในการจัดการออกขอสอบไปเขารวมประชุมเพ่ือจะไดทราบนโยบายและวางแผนในการ
จัดการออกขอสอบไดตรงตามที ่ยศ.ทบ.กําหนด โดยจะจัดการประชุม ๒-๓ คร้ัง 

 

ช้ันที่ ๒ การเตรียมตัวกอนจัดทําขอสอบ 
  กอนการจัดทําขอสอบใหทํารายงานเพ่ือขอรับการสนับสนุนกําลังพล และสิ่งอุปกรณตาง ๆ จาก
หนวยที่เกีย่วของดงั และจัดสถานทีเ่พ่ือใชในการเก็บตัวของเจาหนาที่ กรรมการออกขอสอบ และจัดสถานที่
เพ่ือใหเกดิความสะดวกตอการปฏบิตัิงาน 
          ๒.๑ทํารายงานเพ่ือขอรับการสนับสนุนกําลังพล  

  ๑) พัน.ร.รร.จปร.เพื่อขอรับการสนับสนุนดานกําลังพลสําหรับทําความสะอาด + จัดสถานที่

สอบ  (พลฯทหาร ๘-๑๐ นาย ชวงเตรียมการ ๓-๔ วันกอนวันเก็บตัว) และกําลังพลสําหรับ รปภ.(ชวงเก็บตัว

ออกขอสอบ) 

  ๒) สกศ.รร.จปร.เพ่ือขอรับการสนับสนุนอาจารยใหออกขอสอบ 

 ๒.๒ทํารายงานเพ่ือขอรับการสนับสนุนสิ่งอุปกรณตางๆ 

  ๑) พัน.ร.รร.จปร.เพื่อขอรับการสนับสนุนชุดเคร่ืองนอน 

  ๒) สบร.รร.จปร.เพ่ือขอรับการสนับสนุนดานรถขนขอสอบ รถขนของ การติดตั้งไฟสองสวาง 

  ๓) สกศ.รร.จปร.เพ่ือขอรับการสนับสนุนคอมพิวเตอรสําหรับพิมพขอสอบ การติดตั้งกลอง

วงจรปด CCTV 

  ๔) รพ.รร.จปร.เพ่ือขอรับการสนับสนุนชุดปฐมพยาบาล  

  ๔) กทท.รร.จปร.เพ่ือขอรับการสนับสนุนการตัดสัญญาณ Internet ทางสาย และ WIFI 

๒.๓ขออนุมตัแิตงตั้งเจาหนาที่จัดทําปญหาสอบจาก รร.จปร. ประกอบดวย 

  ๑) คณะกรรมการออกขอสอบ  

  ๒) เจาหนาที่พิมพขอสอบ  

  ๓) เจาหนาที่อัดสําเนาขอสอบและบรรจุซอง  

  ๔) เจาหนาที่สนับสนุนและบริการออกขอสอบ  

  ๕) เจาหนาที่รักษาความปลอดภยั  

  ๖) เจาหนาทีข่นขอสอบ  

          ๒.๔ทําความสะอาดและจัดสถานที่ปฏิบัติงาน ที่พักและติดตั้งไฟสองสวาง 

  ๑)หองพัก-นอน   

๒)โตะรับประทานอาหาร หองพักผอน 

๓)สถานที่รายงานตัวสําหรับเจาหนาที่และกรรมการที่ปฏิบัติงาน 
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๔)สถานที่ใชในการออกขอสอบ 

๕)สถานที่พิมพปญหาสอบ 

๖)สถานที่ตรวจสอบความถูกตองของปญหาสอบ 

๗) สถานที่ทําสําเนาปญหาสอบ 

๘)สถานที่จัดเรียงปญหาสอบ 

๑๐) สถานที่จัดตรวจสอบปญหาสอบหลังจัดเรียง 

๑๑)สถานที่จัดซองใบตอบ 

๑๒)สถานที่ในการบรรจุปญหาสอบพรอมซองใบตอบ 
 

          ๒.๕จัดหาเคร่ืองถายสําเนา (พรอมเย็บเขารูปเลม) 

   เนื่องจากป ๒๕๖๐ มียอดผูสมัครสอบจํานวนมากถึง๑๓,๑๑๔  คน กฟส.ฯ จึงไดดําเนินการ

เชาเคร่ืองอัดสําเนาพรอมเยบ็เขารูปเลม ยีห่อ Riso รุน 9150 มาดําเนินการถายสําเนาขอสอบเพ่ือใหทันตอ

การดําเนินการออกขอสอบ 

          ๒.๖จัดซ้ืออุปกรณสําหรับจัดทําขอสอบ เชน 

  ๑) กระดาษ 

  ๒) ซองใสขอสอบ  

  ๓) ซองใสกระดาษคําตอบ  

  ๔) กลองลงับรรจุขอสอบ 

  ๕) เทปกาวปดซอง ปดลงั 

  ๖) อุปกรณเคร่ืองเขยีน 
 
ช้ันที่ ๓ การจัดทําขอสอบ 
  ดําเนินการจัดทําขอสอบดวย ๓ ขอตอนหลกัคอื ๑)ขั้นตอนการพิมพขอสอบและจัดทํา
ตนฉบับปญหาสอบ๒)ขั้นตอนการสําเนาและจัดเรียงปญหาสอบ๓)ขั้นตอนการบรรจุปญหาสอบ ใบตอบ  ตาม
ตารางที ่๒ กระบวนการจัดทําขอสอบ ๓ ขั้นตอน และรายละเอียดของกลุมสอบและจํานวนปญหาสอบ เปน
ดังนี ้
  ๑) กลุมวชิาวิศวกรรมศาสตร    จํานวน ๑,๔๑๕ ชุด 

  ๒) กลุมวชิาวิทยาศาสตร ประเภท ก จํานวน ๑,๒๐๔ ชุด 

  ๓) กลุมวชิาวิทยาศาสตร ประเภท ข จํานวน ๑,๖๕๓ ชุด 

  ๔) กลุมวชิาศลิปศาสตร   จํานวน ๓,๘๐๘ ชุด 

  ๕) กลุมวชิานิติศาสตร   จํานวน ๑,๙๕๔ ชุด 

  ๖) กลุมวชิาการเงิน/การบญัชี    จํานวน ๓,๒๘๙ ชุด 

  ๗) กลุมวชิาศาสนศาสตร   จํานวน๑๑๐ ชดุ 

  ๘) กลุมวชิาสถาปตยกรรมศาสตร  จํานวน๙๑ ชดุ 

รวมเปนจํานวน ๑๓,๕๓๔ ชดุ(รวมอะไหล)  
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ตารางที่ ๒ กระบวนการจัดทําขอสอบ ๓ ขั้นตอน 
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ช้ันที่ ๔ สงมอบขอสอบ 
   ในวันสอบ ผอ.กองวิชาและเจาหนาทีฯ่ จะทําการขนสงกลองขอสอบระหวาง รร.จปร. ไปยัง
สนามสอบแลวสงมอบขอสอบใบตอบ ใหแก นรด. เม่ือถงึสนามสอบ และในระหวางสอบถาหากเกิดปญหา
เกีย่วกับปญหาสอบใหดําเนินการแกไข เชน ปญหาสอบผดิชดุใหแลกเปลีย่นกับปญหาสอบอะไหล และเม่ือ
สอบเสร็จใหรับมอบเฉพาะขอสอบกลบัคืน จปร. เพ่ือทําการทําลายตอไป   
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ช้ันที่ ๕ การดําเนินการหลังการสอบ 
  สงคืนอุปกรณใหหนวยตนสงักัดทีข่อรับกาสนับสนุน จัดสถานที่ปฏบิตัิงานใหคืนสภาพเดิม 
และทําหลักฐานการเบิกจายเงิน 
 
ช้ันที่ ๖ ประชุมสรุปผลการดําเนินการฯ  
  ผอ.กองฯ รวมประชุมสรุปผลการดําเนินการการสอบคดัเลือกฯณ ยศ.ทบ. ชีแ้จงปญหาหรือ
ขอเสนอแนะในการปฏบิตัิถามี 

 
 



แบบฟอรมที่ ๑ การจําแนกองคความรูทีจ่ําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ/จังหวัด (KM Action Plan) 

ช่ือสวนราชการ : กฟส. สกศ. รร.จปร. 

 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค  ตัวชี้วัด (KPI)  
ตามคํารับรอง 

เปาหมายของ
ตัวชี้วัด 

องคความรูท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน
ตามประเด็นยุทธศาสตร 

การปองกันประเทศ    คูมือการออกขอสอบและจัดทําขอสอบ
คัดเลือกบุคคลพลเรือนและทหาร
กองหนุนเขารบัราชการเปนนายทหาร
สัญญาบัตร (รอบแรก) 

องคความรูทีจ่ําเปนตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรทีเ่ลอืกมาจัดทําแผนการจัดการความรู คือ 

แผนการจัดการความรู 
แผนที่ ๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร : การปองกันประเทศ 
องคความรูทีจ่ําเปน :คูมือการออกขอสอบและจัดทําขอสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เขารบัราชการเปน
นายทหารสัญญาบัตร (รอบแรก) 
เหตุผลทีเ่ลือกองคความรู:- เพื่อเจาหนาที่จัดทําขอสอบคัดเลอืกบุคคลพลเรือนฯปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง ทันเวลาที่กําหนด 

และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ตัวช้ีวัดตามคํารับรองและเปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM : 
 
ผูทบทวน 

 
พ.อ.ผูบรหิารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO) 
 
 

 
ผูอนุมัติ 

 
พ.อ.ผูบรหิารสูงสุดของสวนราชการ  (CEO) 
 
 

 

(มนัสธนวานนท) 

(มนัสธนวานนท) 



แบบฟอรมที่ ๒ แผนการจัดการความรู (KM Action) 

ช่ือสวนราชการรร.จปร. หนาท่ี    /๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร :การปองกันประเทศ 

องคความรูทีจ่ําเปน (K) :คูมือการออกขอสอบและจัดทําขอสอบคัดเลอืกบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เขารับราชการเปนนายทหารสญัญาบตัร (รอบแรก) 

ตัวช้ีวัดตามคํารับรอง (KPI) : 

เปาหมายของตัวช้ีวัดตามคํารับรอง : 

ลําดับ กจิกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/อปุกรณ ผูรับผิดชอบ CMP 

๑ การบงช้ีความรู 
๑.๑ จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู 

๑.๒ระบุประเด็นความรู รูปแบบ ขอบเขตและ
เปาหมาย 

ต.ค. ๕๙ 

 

จํานวนสมาชิก

ของKM TEAM 

๓ คน KM team ชุมชนนักปฏิบติั 

(COP) 

รร.จปร. ๑,๒,๓ 

๒ การสรางและแสวงหาความรู 

๒.๑ รวบรวมความรูจากการสืบคนขอมูล คําสั่ง 
เอกสาร สิง่ท่ีไดดําเนินการในปท่ีผานมา 

๒.๒ จัดประชุมคณะกรรมกรรมดําเนินการของ
กองฯ เพ่ือรวบรวมขอมูลในการปฏิบัติจริง เชน 
ลําดับขั้นตอน ปญหาระหวางดําเนินการในปท่ีผาน
มา และท่ีตองทําการปรบัปรุง 

ต.ค.-ธ.ค. ๕๙ 

 

จํานวน

แหลงขอมูล 

ไมนอยกวา ๓ 

แหลง 

แหลงขอมูล ๔ แหลง 

๑.คําสั่ง 
๒. เอกสารการอบรบ KM 
๓. อินเตอรเน็ต 
๔. ผูมีประสบการณ ของ 
รร.จปร. 

การจัดเก็บความรูใน

รูปของเอกสาร 

รร.จปร. ๑,๒,๓,๔ 

๓ การจัดความรูใหระบบ 

วิเคราะหและคัดแยกความความรูเปนกลุมประเด็น
ใหงายตอการเขาถึงอยางมีขั้นตอน โดยใช เอกสาร
แบบฟอรมการอบรม 

 

ม.ค.๖๐ ความชัดเจน

เขาใจและเขาถึง

ขอมูล 

รอยละ ๑๐๐ ความเขาใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน 

ฐานความรู รร.จปร. ๑,๒,๓,๔ 

๑ 

๒ 



ช่ือสวนราชการรร.จปร. หนาท่ี    /๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร :การปองกันประเทศ 

องคความรูทีจ่ําเปน (K) :คูมือการออกขอสอบและจัดทําขอสอบคัดเลอืกบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เขารับราชการเปนนายทหารสญัญาบตัร (รอบแรก) 

ตัวช้ีวัดตามคํารับรอง (KPI) : 

เปาหมายของตัวช้ีวัดตามคํารับรอง : 

ลําดับ กจิกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/อปุกรณ ผูรับผิดชอบ CMP 

๔ การประมวลและกล่ันกรองความรู 

๔.๑ รางจัดทําคูมือการปฏิบัตงิานฯ 

๔.๒ จัดประชุมหารือเพ่ือกลั่นกรองความรู 

๔.๓ ประมวลกลั่นกรองความรูตรวจสอบเน้ือหา
และรายละเอียดขององคความรู เพ่ือใหมีครบถวน
สมบูรณ 

เม.ย.๖๐ จํานวนผูเชียว

ชาญท่ีให

คําปรึกษา 

ไมนอยกวา  

๓ คน 

ผูเชี่ยวชาญในแตละสายงาน - รร.จปร. ๑,๒,๓,๔,๕ 

๕ การเขาถึงความรู 

๕.๑ จัดเกบ็เปนขอมูลอิเล็กหรอนิกส ลงใน sever 
ของกองวิชา เพ่ือใหอาจารยทุกคนสารมารถเขาไป
ใชขอมูลรวมกันได 

๕.๒ เตรียมการเพ่ือใหบุคคลภายนอกนํามาใช
ขอมูลบางสวนได โดยผานเว็ปไซดกองวิชา 

ก.ค.๖๐ ชองทางการ

เขาถึงขอมูล 

๒ ชองทาง ๑.อินทราเน็ต 
๒. หนังสอืเวียน 

-คอมพิวเตอร 
- หนังสือเวียน 
 

รร.จปร. ๑,๒,๓,๔,๕ 

๖ การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 

เขารวมนิทรรศการการจัดการความรู รร.จปร. 
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ส.ค.๖๐ จํานวนเขารวม

ประชุมสัมมนา 

จํ านวน ๒๐ 

คน 

กําลังพล นขต.สกศ.ฯ 

 

-เวทีสําหรับการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู 

 

รร.จปร. ๑, ๒,๓,๔,๕ 

๓ 

๒ 



ช่ือสวนราชการรร.จปร. หนาท่ี    /๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร :การปองกันประเทศ 

องคความรูทีจ่ําเปน (K) :คูมือการออกขอสอบและจัดทําขอสอบคัดเลอืกบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เขารับราชการเปนนายทหารสญัญาบตัร (รอบแรก) 

ตัวช้ีวัดตามคํารับรอง (KPI) : 

เปาหมายของตัวช้ีวัดตามคํารับรอง : 

ลําดับ กจิกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/อปุกรณ ผูรับผิดชอบ CMP 

๗ ๗.๑ การเรียนรู 

นําไปปฏิบัติจริง ทําใหเปนสนหนึ่งของงานท่ีมกีาร
เรียนรูและพัฒนาอยูเสมอ (PDCA) 
 
 
 

ก.ย.๖๐ - จํานวน
ผูปฏิบัตงิาน 
 
- จํานวนชองทาง 
การเผยแพร 

๑๐ คน 
 
 

 

ผูปฏิบัตงิาน 
 
 
ชองทางการเผยแพร 
๑.Intranet  
๒. Internet 

-คูมือ 
- คอมพิวเตอร 
 
 
 

รร.จปร. ๑,๒,๓,๔,๕ 

 ๗.๒ การยกยองชมเชย ต.ค. ๖๐ จํานวนรางวัล ๑ รางวัล ผูแทนที่เขารับการอบรมใน
ขอ ๗.๑ 

การประเมินผล รร.จปร. ๖ 

๓ 



ช่ือสวนราชการรร.จปร. หนาท่ี    /๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร :การปองกันประเทศ 

องคความรูทีจ่ําเปน (K) :คูมือการออกขอสอบและจัดทําขอสอบคัดเลอืกบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เขารับราชการเปนนายทหารสญัญาบตัร (รอบแรก) 

ตัวช้ีวัดตามคํารับรอง (KPI) : 

เปาหมายของตัวช้ีวัดตามคํารับรอง : 

ลําดับ กจิกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/อปุกรณ ผูรับผิดชอบ CMP 

 

 

ผูทบทวน : พ.อ............................................................................................................................. 

 

ผูบริหารสงูสุดดานการจัดการความรู (CKO) 

 
 

ผูอนุมัติ  : พ.อ..................................................................................................... 
 

ผูบริหารสงูสุดของสวนราชการ (CEO) 

 

(มนัสธนวานนท) (มนัสธนวานนท) 

๔ 


