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เอกสารการจัดการความรู 
ขั้นตอนการปฏบิัตงิานในการจดัสถานที่สอบ นตท.(ทบ.) 

: กรณีเกิดโรคระบาด  COVID-19 
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โดย สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
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คำนำ 

 

 กองทัพบก โดยโรงเรียนนายรอยพระจลุจอมเกลา มีพันธกจิในการจัดการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน

เขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร ในสวนของกองทพับก เปนประจำทุกป โดยมีความมุงหมายหลกัในการคัดเลือกบุคคล

พลเรือนทีม่ีความรู ความสามารถเขา รางกายแข็งแรงสมบูรณ และมีทัศนคติในเชิงสรางสรรค มาเปนนักเรียนเตรียม

ทหาร  ซึ่งจะเปนวัตถุดิบทีส่ำคัญและมีคุณคา สำหรับปอนเขาสูกระบวนการหลอหลอมขัดเกลาใหเปนนายทหารทีม่ี

ความรูความสามารถ  และมีคุณลักษณะเปนผูนำที่จะไปปกครองบงัคับชาผูใตบังคับบัญชาในอนาคต ดังน้ัน

กระบวนการสอบคัดเลือกตองเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ  โปรงใส และยุติธรรม เพือ่ใหไดบุคคลที่ดีทีสุ่ดเขามาเปน

นักเรียนเตรียมทหาร ในสวนของกองทพับก  

        สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เปนหนวยรับผิดชอบหลักในการสอบคัดเลือกใน

ภาควิชาการ  เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีความรูพื้นฐานทีจ่ำเปนและเพียงพอในการศึกษาตอในโรงเรียนเตรียมทหาร

เพื่อใหพันธกจิการจัดการสอบภาควิชาการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย  บริสทุธ์ิ  ยุติธรรม และมี

ประสิทธิภาพ  ตามความมุงหวังของกอทพับก สวนการศึกษา ฯ  ไดแบงมอบความรบัผิดชอบในแตละกลุมงานที่

เกี่ยวของกบัการสอบคัดเลอืกใหแตละกองวิชา  โดยมีการแตงต้ังคณะทำงานสอบภาควิชาการหลายคณะ ไดแก  

คณะทำงานฝายอำนวยการสอบ  ฝายออกขอสอบ  ฝายจัดทำขอสอบ  ฝายคุมสอบ  ฝายจัดสถานที่  คณะทำงาน

ฝายรักษาความปลอดภัย   

 กองวิชากฎหมายและสงัคมศาสตร ไดรับมอบภารกจิในฝายจัดสถานทีม่าเปนระยะเวลายาวนาน ใน

หวงป 2558 -2563 กำลังพลที่เคยปฏิบัติหนาทีบ่างสวน ไดหมุนเวียนไปรับราชการในหนวยอื่น และบางสวน

เกษียณอายุราชการ  ดังน้ัน กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตรฯ  จึงเล็งเห็นความสำคัญในจัดใหมีคูมือในการปฏิบัติ

หนาที่ในการจัดสนามสอบ  และไดจัดทำเอกสารจัดการความรู (KM) เลมน้ีข้ึน  และหวังเปนอยางย่ิงวาจะเกิด

ประโยชนแกหนวยงานและผูปฏิบัติงานไดใชเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตอไป 

 

       KM ทีม กมส.สกศ.รร.จปร. 

                31 ก.ค.63 
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แบบเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพงาน กิจกรรมติดดาวผลงานการจัดการความรู ทบ. 

 

1.  ชื่อโครงการ การวางแผนและอำนวยการประสานงานในการจัดสถานทีส่อบภาควิชาการ เพื่อคัดเลอืก  

                     บุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร ในสวนของกองทัพบก 

2.  หนวย รร.จปร. 

3.  ชื่อกลุม/สมาชิกกลุม 

 3.1 ชื่อกลุม  KM ทีม กมส.สกศ.รร.จปร. 

 3.2 สมาชิกกลุม 

      3.2.1  พ.อ.แดนชัย  กองแกว 

      3.2.2  พ.อ.แดง   ศรีอรุโนภาส 

      3.2.3  พ.อ.หญิง รุงอรุณ วัฒยากร 

      3.2.4  ร.ท.ศุภชัย  ปานพรหมมาศ 

      3.2.5  ร.ท.กฤษฎา  แกวเกลี้ยง 

4.  ท่ีมาและความสำคัญของโครงการ 

กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร สวนการศึกษา รร.จปร. เปนหนวยหลักในการวางแผนและอำนวยการ

ประสานงานในการจัดสถานที่สอบภาควิชาการ เพื่อคัดเลือกบุคคลพลเรอืนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร ในสวนของ

กองทัพบก   กำลงัพลของกองวิชามีความรูและประสบการณมาอยางตอเน่ือง  ในอนาคตกำลังพลบางสวนอาจปรับ

ยายไปรับราชการในหนวยอื่นหรือเกษียณอายุราชการ    เพื่อใหการวางแผนและอำนวยการประสานงานในการจัด

สถานที่สอบภาควิชาการมีองคความรูอยางตอเน่ือง เปนประโยชนแกกำลังพลที่มารับหนาที่ใหม ดังน้ัน กองวิชา

กฎหมายและสังคมศาสตรฯ  จึงจัดทำคูมือในการวางแผนและอำนวยการประสานงานในการจัดสถานที่สอบเลมน้ี

ข้ึน เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานดานการจัดสนามสอบในโอกาสตอไป 

เน่ืองจากในป พ.ศ. ๒๕๖๓ เกิดวิกฤติการณโรคระบาด COVID-19  เปนเหตุใหตองเลื่อนการสอบคัดเลือก

ภาควิชาการ  จากเดิมกำหนดสอบภาควิชาการฯ  ในวันที่ 23 มีนาคม 2563  ณ  สนามสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ศูนยรังสิต  เปนวันที่ 27 มิถุนายน 2563  ซึ่งการดำเนินการสอบภาควิชาการในปน้ี  ทางกองทัพบกไดปรับเปลี่ยนการ

ดำเนินการในภาพรวม  โดยแบงมอบความความรับผิดชอบในการจัดสนามสอบใหกับกองทัพภาคที่ 1 – 4   โดยแตละ

กองทัพภาคจัดต้ังสนามสอบจำนวน 2 สนามสอบ รวมทั้งสิ้น 8 สนามสอบ ในพื้นที่ภาพรวมประเทศ   

ดังน้ัน คณะผูจัดทำเอกสาร KM จึงไดแบงเน้ือหาออกเปน 2 สวน คือ สวนแรก  เปนสวนของการดำเนินการ

วางแผนและอำนวยการประสานงานในการสอบคัดเลือกในสถานการณปกติ  และสวนหลังเปนการวางแผนและ

อำนวยการประสานงานในการสอบคัดเลือกในกรณีเกิดเหตุการณที่ไมคาดคิด เชน กรณีเกิดโรคระบาด เปนตน  
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สาระสำคัญของการดำเนินการวางแผนและอำนวยการประสานงานในการสอบคัดเลือกในสถานการณปกติ  

คณะผูจัดทำไดวิเคราะหและจัดแบงเปนหัวขอเรื่องสำคัญๆ ไดดังน้ี 

 การวางแผนประมาณการผูสมัครสอบและการกำหนดสถานที่สอบ 

 การประสานงานขอมูลอาคารสถานที่สอบและที่พักเจาหนาที่ปฏิบัติงาน 

 การจัดเตรียมกำลังพลปฏิบัติหนาที่ 

 การประมาณการงบประมาณและสิ่งอุปกรณ 

 การตรวจสถานที่สอบและวางแผน 

 การประชุมช้ีแจงแนวทางปฏิบัติในวันปฏิบัติงานจัดสถานที่ 

 การประเมินผลและทบทวนการปฏิบัติ 

การดำเนินการจัดทำเอกสารเลมน้ี  มุงเนนอธิบายสาระสำคัญที่เกี่ยวของกับการวางแผนและอำนวยการ

ประสานงานในการจัดสถานที่ ในรายละเอียดเกี่ยวกับการวางแผน การประสานงานกับสวนราชการอื่น และหนาที่

ความรับผิดชอบของเจาหนาที่ในแตละตำแหนงในคณะทำงานฝายจัดสถานที่สอบ   

5.  วัตถุประสงค  เปาหมาย  และตัวชี้วัด 

 5.1  วัตถุประสงค 

  1)  เพื่อสรุปรวบรวม ประมวลผลความรูและประสบการณในการจัดสนามสอบคัดเลือกบุคคล 

พลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร (ในสวนของกองทัพบก) จากผูมีความรูและประสบการณ 

  2)  เพื่อจัดทำรูปเลมคูมือการปฏิบัติหนาที่ในการจัดสนามสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน

นักเรียนเตรียมทหาร (ในสวนของกองทัพบก) ภาควิชาการ  ทั้งในสถานการณปกติและในสถานการณเกิดเหตุการณที่ไม

คาดคิด 

 5.2  เปาหมายและตัวชี้วัด 

  1)  รวบรวมขอมูลจากเอกสารราชการ คำสั่ง หนังสือและการสั่งการของผูบังคับบัญชาที่เกี่ยวของกับ

การทำงานจัดสถานที่สอบ 

  2)  จัดทำเปนคูมือการปฏิบัติหนาที่ในการจัดสนามสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียน

เตรียมทหาร (ในสวนของกองทัพบก) ภาควิชาการ  ทั้งในสถานการณปกติและในสถานการณเกิดเหตุการณที่ไมคาดคิด 
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6.  สรุปผลการวิเคราะหสาเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 จากการวิเคราะหปญหาจากโมเดลกางปลา  พบวา สาเหตุที่อาจทำใหเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติ

หนาที่ในการจัดสนามสอบ  มีปจจัยหลัก 4 ประการที่สำคัญ  ไดแก   

 1) บุคลากร  กำลังพลผูปฏิบัติงานมีการปรับยายไปรับราชการที่หนวยใหมและบางสวนเกษียณอายุ

ราชการ  ทำใหผูที่มารับหนาที่ใหมขาดความรูและทักษะความชำนาญในการปฏิบัติหนาที่  ขาดความมั่นใจและไมทราบ

วาสิ่งที่ตองปฏิบัติมีลำดับข้ันตอนอยางไร 

 2) ทรัพยากรและงบประมาณ  เน่ืองจากทรัพยากรที่ใชในการปฏิบัติงาน ประกอบดวยสิ่งอุปกรณที่มีอยู

เดิมและสิ่งอุปกรณขอรับการสนับสนุนใหม การประมาณการงบประมาณตองมีความละเอียด ตองครอบคลุม

งบประมาณในการจัดซื้อสิ่งอุปกรณที่มีความตองการเพิ่มเติมจากที่มีอยูเดิม  การจัดจาง เชน เชาเหมากางเต็นท

ดานหนาสนามสอบในการตรวจคัดกรองทางอิเล็กทรอนิกส  การประมาณการงบประมาณยังรวมไปถึง คาเชาที่พัก 

คาอาหาร  คาเบี้ยเลี้ยง สำหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน  ดังน้ัน การบำรุงรักษาสิ่งอุปกรณที่มีอยูเดิม  และการประมาณ

การการขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่ไมครอบคลุมการทำงานทั้งหมด จะสงผลตอความไมเรียบรอยในการจัด

สถานที่สอบอยางหลีกเลี่ยงไมได 

 3) กระบวนการทำงาน  การเตรียมการ และการประสานงาน ที่มีมาตรการกำกับดูแลที่นอยเกินไป  ทำ

ใหการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ เกิดประสิทธิภาพนอยกวาที่คาดหวังไว    

 4) ปจจัยสภาพแวดลอม  สงผลกระทบตอการปฏิบัติงานทั้งทางตรงและทางออม  เชน  นโยบาย

ผูบังคับบัญชาเกี่ยวกับการจำนวนสนามสอบ  การจัดอาคารและหองสอบ  การจัดทำปายประชาสัมพันธ  การรักษา

ความปลอดภัย  ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับผูสอบ การประมาณการจำนวนนักเรียนที่สมัครสอบคลาดเคลื่อนจากความ

เปนจริงมาก  สงผลทำใหตองปรับเพิ่มลดจำนวนที่น่ังสอบ  รวมทั้งปจจัยเรื่องอาคารสถานที่ จำนวนหองสอบ จำนวน

มีความเส่ียงตอ 

ความผิดพลาด 

ในการปฏิบัต ิ

หนาที่ 

บุคลากร กระบวนการทำงาน 

ทรัพยากร/งบประมาณ ปจจัยสภาพแวดลอม 

ปรับยาย/เกษียณอาย ุขาดความรู 

ไมใหความสำคัญ ขาดทักษะ ขาดการเตรียมการ 

ขาดการติดตาม ขาดการ 

ประสานงาน 

ประมาณการผิดพลาด 

การบำรุงรักษา  

สิ่งอุปกรณ 

งบประมาณจำกัด 
นโยบาย 

ผูบังคับบัญชา อาคารสถานท่ีสอบ 

ประมาณการผูสมัครสอบ 
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อาคารและสนามสอบ ดังน้ัน การประมาณการที่แมนยำ  และการประสานงานที่ใกลชิดระหวางคณะทำงานชุดตางๆ  

จะทำใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

7.  การดำเนินการจัดสถานท่ีสอบ 

 ในการดำเนินการจัดสถานท่ีสอบเพ่ือใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ซึ่งจากการวิเคราะหขางตน

แลว สามารถแบงเปนเร่ืองสำคัญ ๆ ไดดังนี้ 

     7.1 การวางแผนประมาณการผูสมัครสอบและการกำหนดสถานท่ีสอบ 

  ขอมูลผูสมคัรสอบ และสนามสอบในหวงป 2559-2563 มีขอมูลที่นาสนใจดังน้ี 

   ป 2558  จำนวนผูสมัครสอบ  18,059  คน  มีการจัดสอบ 3 สนามสอบ  ไดแก  

     - สนามสอบที่ 1  ม.ธรรมศาสตร(ศูนยรังสิต)   จำนวน 10,750 ที่น่ังสอบ 

                                             มีคาใชจายในการใชสถานที่ จำนวน 635,000 บาท 

     - สนามสอบที่ 2  ม.เกษมบัณฑิต(พัฒนาการ)  จำนวน 7,342 ที่น่ังสอบ 

                                             มีคาใชจายในการใชสถานที่ จำนวน 114,630 บาท  

   ป 2559  ไมมีการรับสมัคร 

   ป 2560  จำนวนผูสมัครสอบ  16,103  คน  มีการจัดสอบ 2 สนามสอบ  ไดแก  

     - สนามสอบที่ 1  ม.ธรรมศาสตร(ศูนยรังสิต)  จำนวน 14,450 ที่น่ังสอบ 

       มีคาใชจายในการใชสถานที่ จำนวน 718,250 บาท 

     - สนามสอบที่ 2  ม.เกษมบัณฑิต(พัฒนาการ)  จำนวน 1,653 ที่น่ังสอบ 

       มีคาใชจายในการใชสถานที่ จำนวน 45,000 บาท 

                                         จำนวนผูสมัครสอบลดลง 10.83 % จากป 2558  

   ป 2561  จำนวนผูสมัครสอบ  12,964  คน  มีการจัดสอบ 2 สนามสอบ  ไดแก  

     - สนามสอบที่ 1  ม.เกษมบัณฑิต(พัฒนาการ)  จำนวน 6,000 ที่น่ังสอบ 

       มีคาใชจายในการใชสถานที่ จำนวน 120,680 บาท  

     - สนามสอบที่ 2  ม.ธรรมศาสตร(ศูนยรังสิต)    จำนวน 6,964 ที่น่ังสอบ) 

     มีคาใชจายในการใชสถานที ่จำนวน 595,000 บาท 

     จำนวนผูสมัครสอบลดลง 19.49 % จากป 2560 

   ป 2562  จำนวนผูสมัครสอบ  10,564  คน  มีการจัดสอบ 1 สนามสอบ  ไดแก  

     สนามสอบ  ม.ธรรมศาสตร(ศูนยรังสิต) 

     มีคาใชจายในการใชสถานที่ จำนวน 950,000 บาท 

                                      จำนวนผูสมัครสอบลดลง 18.51 % จากป 2561  
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   ป 2563  (กอนมีการปรับแผนเพื่ อรองรับสถานการณ โรคระบาด COVID-19 

      จำนวนผูสมัครสอบ  9,735  คน  มีการจัดสอบ 1 สนามสอบ  ไดแก  

     สนามสอบ  ม.ธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต) 

     มีคาใชจายในการใชสถานที่ จำนวน 850,000 บาท  (เหมาจายหัวละ  

     85 บาท ข้ันต่ำ 10,000 ที่น่ังสอบ) 

                                    จำนวนผูสมัครสอบลดลง 9.74 % จากป 2562 

  เมื่อพิจารณาจากขอมูลแลว  จะเห็นไดวาจำนวนผูสมัครสอบมีแนวโนมลดลง  จากการวิเคราะห

ขอเท็จจริงเชิงประจักษเพิ่มเติม ทำใหทราบวาสาเหตุที่ผูสมัครลดลง มีสาเหตุหลักๆ 2 ประการ  คือ  1) จำนวน

ประชากรชายในชวงอายุที่มีสิทธ์ิสอบมีจำนวนลดลง  และ 2) คานิยมการรับราชการทหารลดนอยลง เน่ืองจากปรากฏ

ขาวสารทางสื่อ social ในแงลบตอกองทัพออกมาอยางตอเน่ือง  ซึ่งภาพขาวที่ปรากฏน้ัน มีผลกระทบอยางมากตอการ

ตัดสินใจลงสมัครสอบเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพบก อยางหลีกเลี่ยงไมได 

1) การวางแผนประมาณการผูสมัครสอบ 

       ในการวางแผนเกี่ยวกับจำนวนผูสมัครสอบน้ัน  มีความสำคัญตอการพิจารณากำหนดสถานที่สอบ  

ซึ่งการคาดการณจำนวนผูสมัครสอบในแตละปกระทำไดยาก ในทางปฏิบัติ การคาดการณจะใชยอดผูสมัครจากปกอน

หนาและอัตราการลดลงของผูสมัครเปนขอมูลหลักในการพิจารณาในการเลือกสถานที่สอบ   

กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตรฯ ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบเปนหนวยหลักของคณะทำงานฝายจัด

สถานที่สอบ  ในฐานะผูปฏิบัติ  เมื่อไดรับการยืนยันประมาณการจำนวนผูสมัครจากหนวยที่รับผิดชอบแลว คณะทำงาน

จะนำตัวเลขประมาณการณดังกลาว มาวางแผนข้ันตนโดยเริ่มจากคัดเลือกสถานที่สอบใหสอดคลองกับจำนวนผูสมัคร

สอบ  อีกสถานที่สอบตองมีสิ่งอำนวยความสะดวกอยางพอเพียง เชน พื้นที่จอดรถ หองน้ำ  รานคาบริการอาหารและ

เครื่องด่ืม มีพื้นที่ดานหนาหองสอบกวางเพียงพอสำหรับการจัดต้ังตำบลตรวจรางกายผูสมัครสอบดวยเครื่องมือ

อิเล็กทรอนิกส ย่ิงไปกวาน้ัน ตองประสานอยางใกลชิดเกี่ยวกับจำนวนผูสมัครในแตละวัน ในหวงเวลาของการรับสมัคร  

โดยพิจารณาแนวโนมจำนวนของผูสมัครเปนไปตามประมาณการณที่ไดรับหรือไม  ถาไมเปนไปตามประมาณการณ  ใน

กรณีจำนวนนอยกวาคาดการณ คณะทำงานตองรีบประสานงานกับเจาหนาที่สนามสอบเพื่อยกเลิกจำนวนที่น่ังสอบที่ได

ประมาณการณเกินไปกวาจำนวนผูสมัครที่เปนจริง  แตถาจำนวนผูสมัครมากกวาที่คาดการณไว  คณะทำงานตองรีบ

ประสานงานกับเจาหนาที่สนามสอบเพื่อขยายจำนวนที่น่ังสอบ หรือกำหนดสถานที่สอบเพิ่มเติม เพื่อรองรับจำนวน

ผูสมัครสอบสวนที่เกินจากการประมาณการไว  ดังน้ันในฐานะผูปฏิบัติงาน  ตองกำหนดแผนเผชิญเหตุไวทั้งสอง

เหตุการณ 

ในทางปฏิบัติ คณะทำงานจะไดรับประมาณการจำนวนผูสมัครสอบกอนการรับสมัครสอบ คณะทำงานฝายจัด

สถานที่สอบจะตองวางแผนเบื้องตนวาสถานที่ใดสามารถจัดการสอบไดในวันที่กำหนดใหเปนวันสอบ  จำนวนที่น่ังสอบ
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มีจำนวนเทาใด ตองใชกี่สนามสอบ  และตองประสานงานกับผูมีอำนาจตัดสินใจเกี่ยวกับอาคารสถานที่สอบ ในกรณีที่มี

จำนวนผูสมัครสอบเพิ่มหรือลดลงจากที่ประมาณการ  หนวยงานเจาของอาคารสถานที่มีเงื่อนไขอยางไร เมื่อรองขอ

อาคารสถานที่เพิ่มเติม  หรือลดจำนวนที่น่ังสอบลง  ทั้งน้ี คณะทำงานฯ จะรับทราบจำนวนผูสมัครสอบที่แนนอน

หลังจากการปดรับสมัคร ดังน้ัน คณะทำงาฯ ตองประสานงานกับหนวยจัดการรับสมัครสอบ เพื่อขอรับทราบขอมูล

จำนวนผูสมัครสอบอยางตอเน่ืองระหวางการรับสมัคร  ในกรณีจำนวนผูสมัครคลาดเคลื่อนจากจำนวนที่ประมาณการไว

มาก  จำเปนตองปรับเปลี่ยนแผนเรงดวน  และตองนำเสนอรายงานตอผูบังคับบัญชาโดยเร็ว 

2) การกำหนดสถานท่ีสอบ 

   ตามที่ไดกลาวมาแลว หลักเกณฑการพิจารณากำหนดสถานที่สอบ คือ กำหนดใหสอดคลองกับ

จำนวนผูสมัครสอบ  นอกจากน้ันแลว  ควรคำนึงถึงขอดีและขอเสียของสนามสอบแตละสนาม  ซึ่งจะมีผลตอนักเรียนที่

เดินทางมาสอบ  และเจาหนาที่กรรมการคุมสอบดวย   ซึ่งสามารถสรุปขอพิจารณาไดเปนประเด็นดังน้ี 

- การจัดการสอบใชสนามสอบมากกวา 1 สนามสอบหรือไม  ซึ่งการจัดสนามสอบหลายสนาม  การ

ควบคุมบังคับบัญชา การสั่งการสนามสอบมากกวา 1 สนามสอบ ยอมมีความซับซอนมากกวาจัดสอบสนามเดียว  

- อาคารสอบและหองสอบมีลักษณะเหมาะสมหรือไม  เชน  จำนวนอาคาร  จำนวนหองสอบ  

จำนวนที่น่ังสอบในแตละหอง  ระยะทางแตละอาคารหางกันมากนอยเพียงไร (มีผลตอการติดตอประสานงานระหวาง

หนวยสอบ)  หองสอบติดต้ังเครื่องปรับอากาศหรือไม  สถานที่จอดรถเพียงพอหรือไม  รานอาหารมีบริการเพียงพอ

หรือไม  สถานที่พักคอยของผูสอบและผูปกครองเหมาะสมหรือไม  และหองน้ำมีบริการเพียงพอหรือไม 

- การคมนาคมและการเดินทางสะดวกสบายหรือไม   นอกจากจะมีผลกระทบตอผูเขาสอบที่

เดินทางมาสอบแลว  ยังมีผลกระทบตอกรรมการคุมสอบและเจาหนาที่ในการเดินทางมาปฏิบัติหนาที่ไดสะดวก   

- สิ่งอุปกรณสนับสนุนการประชาสัมพันธและติดตอสื่อสารมีเพียงพอหรือไม  ขอรับการสนับสนุน

เพิ่มเติมไดงายหรือไม   เชน  จุดติดต้ังบอรดหมายเลขที่น่ังสอบ  ติดต้ังแผนปายบอกทาง  ความสะดวกในการลอมเขต

กั้นบริเวณเพื่อรักษาความปลอดภัยสนามสอบ  สิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องขยายเสียงและระบบเสียงตามสายมีหรือไม  

- ความสัมพันธอันดีระหวางหนวยงาน รร.จปร. และหนวยเจาของสถานที่สอบ  หากมีการติดตอ

ประสานงานกันเปนประจำ  ยอมสามารถประสานงาน  ตอรอง  รองขอรับการสนับสนุนไดงาย 

- คาใชจายในการดำเนินการจัดสอบ  ซึ่งบางสนามสอบมีคาใชจายนอย  และบางสนามสอบมี

คาใชจายสูง  ทั้งน้ี เปนการตัดสินใจของผูบังคับบัญชาที่จะเลือกสนามสอบ  สวนคณะทำงานฝายจัดสถานที่เปนผูหา

ขอมูลเพื่อนำเรียนผูบังคับบัญชา  เพื่อประกอบการตัดสินใจ 

 7.2 การประสานงานขอมูลสถานท่ีสอบและท่ีพักเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน 

    หลังจากที่ผูบังคับบัญชาไดรับทราบขอมูลของสนามสอบหลายๆ สนามสอบจากคณะทำงานฯ 

ผูบังคับบัญชาจะเปนผูตกลงใจเลือกสนามสอบ ซึ่งอาจจะใชสนามสอบเดียว หรือมากกวา 1 สนามสอบ หลังจากน้ัน
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คณะทำงานฝายจัดสถานที่สอบที่จะตองติดตอประสานงานอยางใกลชิดกับเจาหนาที่ฝายอาคารและสถานที่ของ

หนวยงานเจาของสถานที่สอบ    

1) การประสานงานอาคารสถานท่ีสอบ 

       ถาผูบังคับบัญชาตกลงใจเลือกสนามสอบที่ใชสอบคัดเลือกในปกอนหนา การติดตอประสานงาน

ดานอาคารสอบและหองสอบ  จะมีความงายในการประสานงาน เน่ืองจากคณะทำงานฯ ไดเคยประสานงานกับ

เจาหนาที่ของหนวยงานเจาของสนามสอบมาแลว  เพียงแคเดินทางไปประสานงานขอมูลการสอบ และเนนย้ำกับ

เจาหนาที่ฝายสถานที่ของหนวยเจาของสถานที่น้ันๆ  ในเรื่อง   

- อาคารที่จะใชสอบประกอบดวยอาคารใดบาง  แตละอาคารมีหองสอบจำนวนกี่หอง  แตละ

หองสอบมีกี่ที่น่ัง  คณะทำงานฝายจัดสถานที่  ตองเปนผูประสานและนำขอมูลที่ไดมาจัดลำดับหอง  กำหนดหมายเลข

หองสอบ  และระบุหมายเลขสอบในแตละหอง  ตามลำดับ 

- ผลผลิตที่ไดจากการประสานงาน  คือ  ในแตละสนามสอบ อาคารใดบางที่จะใชจัดการสอบ  

และหากผูสมัครมีจำนวนเกินกวาประมาณการ  จะใชอาคารใดเพิ่มเติม ในสนามสอบใด (ตองจองไวลวงหนา)   

- เมื่อประสานงานหาแลว  คณะทำงานฯ แจงฝายอำนวยการของ รร.จปร. มีหนังสือจาก 

รร.จปร. ถึงหนวยเจาของสถานที่สอบอยางเปนทางการ  โดยระบุคาใชจายและวิธีการชำระใหเรียบรอย 

- การประสานงานเรื่องอาคารสถานที่ คณะทำงานฯ ตองระบุใหชัดเจนถึงการขอรับการ

สนับสนุนหรือจางเหมาในเรื่องใดบาง  เชน  เต็นท โตะเกาอี้  เครื่องฉายภาพ  เครื่องขยายเสียง พื้นที่จัดกองอำนวยการ 

พื้นที่ติดต้ังบอรด พื้นที่จอดรถ พื้นที่พักคอย เปนตน 

การประสานงานดังกลาวขางตนเปนไปเพื่อใหไดขอมูลในการวางแผนดำเนินการ  และรายงานความคืบหนาตอ

ผูบังคับบัญชาและแลกเปลี่ยนขาวสารกับคณะทำงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  ซึ่งคณะทำงานฝายจัดสถานที่จะเดินทางไป

ประสานและดูสถานที่จริงประมาณ 2 – 3 ครั้ง กอนการสอบเพื่อใหไดขอมูลที่ทันสมัยที่สุด 

หลังจากไดมีการวางแผนประสานการปฏิบัติอยางดีแลว  คณะทำงานฝายจัดสถานที่  ยังตองเดินทางไปรวม

ตรวจความพรอมของอาคารสถานที่  รวมกับคณะผูบังคับบัญชาและฝายอำนวยการอีกประมาณ 1-2 ครั้ง (ผูอำนวยการ

สวนการศึกษา หรือผูแทนฯ จะเปนหัวหนาคณะฯ)  เพื่อช้ีแจงและรับคำสั่งนโยบายเพิ่มเติม  เพื่อนำมาปรับแกไข

แผนปฏิบัติใหสอดคลองกับเจตนารมณของผูบังคับบัญชา  เชน   

- พื้นที่กองอำนวยการสอบมีการจัดเรียบรอย เหมาะสมหรือไม  ควรเพิ่มเติมอะไร 

- แนวทางการใหการตอนรับคณะผูบังคับบัญชาระดับสูงที่จะมาตรวจเย่ียมในวันสอบ  มีความพรอมหรือไม 

- พืน้ที่อาคาร  ทางเดินไปหองสอบ  และรายละเอยีดในหองสอบ  ตองเพิ่มเติมหรือไม 

ทั้งน้ี การตรวจเย่ียมโดยผูบังคับบัญชาของสวนการศึกษา จะเปนการตรวจความเรียบรอย และใหแนวทางใน

การปรับปรุงแกไข (ถามี)      คณะทำงานฝายจัดสถานที่  อาจประสานกับเจาหนาที่ดูแลอาคารสอบใหดำเนินการใน
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รายละเอียดตาง ๆ  เชน  ที่ต้ังหองพยาบาล ที่ต้ังเครื่องมือสื่อสาร ที่ต้ังปายบอกทางไปหองสอบ  ปายบอกแถวสอบ  

ระบบไฟฟา  แสงสวาง  แนวการกั้นพื้นที่ รปภ.อาคาร  การจัดพื้นที่สำหรับเจาหนาที่ฝายจัดพิมพบัตรประจำตัวสอบ   

เปนตน    

2) การประสานขอมูลท่ีพักเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน 

       ในวันปฏิบัติงานจริงของคณะทำงานจัดสถานที่สอบ (ปกติจะเปนวันกอนวันสอบ 1 วัน)  ตอง

วางแผนเชาที่พักใหเพียงพอกับคณะทำงานที่มาปฏิบัติงาน จึงตองจัดหาที่พักที่เหมาะสม  โดยพิจารณาจาก  

- ความสะดวกในการเดินทาง 

- ความสะอาด บรรยากาศและสิ่งอำนวยความสะดวกของที่พัก 

- จำนวนหองพักมีเพียงพอกับกำลังพลที่จะไปปฏิบัติงานหรือไม 

- คาใชจายเหมาะสมและอยูในวงเงินงบประมาณหรือไม 

การจัดกำลังพลเขาพักในหองพัก  จะจัดเปน 2 คน ตอ 1 หอง  และผูบังคับบัญชา (ประธานคณะทำงานฝาย

จัดสถานที่) จำนวน 1 ทาน ตอ 1 หอง 

การประสานจองหองพักน้ัน  จะดำเนินการจองต้ังแตวันแรกของการไปประสานจองสถานที่สอบครั้งแรก   

 7.3  การจัดเตรียมกำลังพลปฏิบัติหนาท่ี 

    การจัดเตรียมกำลังพลผูปฏิบัติหนาที่  ปกติจะแบงออกเปน 2 สวนหลัก ๆ  คือ สวนบังคับบัญชา

และอำนวยการ มีหนาที่เปนผูประสานงานรายละเอียดอาคารสถานที่สอบ และสวนผูปฏิบัติงานในวันจัดสถานที่ (กอน

วันสอบภาควิชาการ 1 วัน) 

1) คณะทำงานสวนบังคับบัญชาและอำนวยการ 

        คณะทำงานสวนบังคับบัญชาและอำนวยการ  มีหนาที่ในการวางแผน  ประสานงาน  กำกับดูแล  

ซึง่สามารถเขียนเปนโครงสรางและกำหนดตามบทบาทหนาที่  ไดดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานคณะทํางานฝายจัดสถานท่ี

นายทหารประสานงาน

(พ.ท. - พ.อ.)

นายทหารธุรการ

(ร.ต. - ร.อ.)

เจาหนาท่ีธุรการ

(เสมียนธุรการ)
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 - ประธานคณะทำงานฯ เปนผูรับผิดชอบในงานทั้งปวงที่เกี่ยวของกับการจัดสถานที่สอบภาค

วิชาการ  โดยเปนผูวางแผน  สั่งการ  กำหนดแนวทาง  และควบคุมกำกับดูแลใหการดำเนินการเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว  (โดยปกติ คือ ผอ.กองวิชา  ที่รับผิดชอบดานการจัดสถานที่สอบ) 

 - นายทหารประสาน เปนผูรับผิดชอบติดตามแผนงาน  สั่งการ และกำกับดูแลตามนโยบายของประธาน

คณะทำงานฯ   ใหเปนไปตามเปามายและทันเวลา  อีกทั้งเปนผูแทนประธานคณะทำงานฯ ประชุมและติดตอ

ประสานงานกับหนวยเจาของสถานที่สอบภาควิชาการ  ติดตอประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอก รร.จปร. 

(โดยปกติจะเปนนายทหารช้ันยศอาวุโส และมีประสบการณ  เพื่อความคลองตัวในการติดตอประสานงาน) 

 - นายทหารธุรการ เปนผูรับผิดชอบในงานเอกสารราชการในการติดตอประสานงาน  ดานการนำเสนอ

งบประมาณ  จัดซื้อและจัดจางเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อใหไดวัสดุอุปกรณ สนับสนุนการดำเนินการจัดสถานทีส่อบ  

จัดการประชุมคณะทำงานจัดสถานที่กอนวันสอบ  รวมทั้งติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอกแทนนายทหาร

ประสานงานไดในบางครั้งที่ไดรับมอบหมาย (โดยปกติจะเปนนายทหารประจำกอง หรือผูที่มีความคลองตัวและรูเรื่อง

งานเอกสารและระบบงานสารบรรณ รวมทั้งดานการงบประมาณและการบริหารจัดการธุรการ) 

 - เจาหนาท่ีธุรการ เปนนายสิบลูกมือดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารติดตอประสานงาน  จัดเก็บ

เอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการจัดสถานที่สอบทั้งหมดใหเรียบรอย  และคนหาขอมูลไดงาย  การรับสงเอกสารทาง

ธุรการ  ประสานเกี่ยวกับการแจงกำหนดการประชุม (โดยปกติจะเปนเสมียนของกองวิชาที่ทำงานดานสายยุทธการและ

การขาว หรือผูที่มีความคลองตัวในการประสานงาน  งานเอกสาร และระเบียบงานสารบรรณ) 

2) สวนปฏิบัติงานในวันจัดสถานท่ีสอบ 

        ประกอบดวยเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานจรงิ ในวันกอนวันสอบภาควิชาการ 1 วัน โดยการวางแผนจัด

กำลังพลทำหนาที่น้ัน   มีลักษณะการจัดที่ไมแนนอน  ซึ่งโดยทั่วไปจะจัดแบงเปนชุดจัดสถานที่  โดยมีนายทหารช้ัน 

พ.ต. - พ.อ.  เปนหัวหนาชุด    ร.ต. – ร.อ. เปนผูชวยหัวหนาชุด  และมีนายสิบ/ลูกจางเปนเจาหนาที่ปฏิบัติงาน  

จำนวน 2 – 3 นาย ตามความเหมาะสม  ซึ่งการจัดน้ีสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดไดตามสถานการณ   

 

 

 

 

 

 

 

 

หวัหนา้ชุดจดัสถานท่ี

(พ.ต. - พ.อ.)

เจา้หนา้ท่ีปฏิบตัิงาน1

(นายสบิ/ลกูจา้ง)

เจา้หนา้ท่ีปฏิบตัิงาน2

(นายสบิ/ลกูจา้ง)

เจา้หนา้ท่ีปฏิบตัิงาน3

(นายสบิ/ลกูจา้ง)

ผูช่้วยหวัหนา้ชุด

(ร.ต. - ร.อ.)
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การจัดกำลังพลปฏิบัติงานในวันจัดสถานที่สอบ ควรจัดกำลังพลเปนเจาหนาที่ปฏิบัติงาน ตามลักษณะของงาน 

ทั้งน้ีอยูภายใตการกำกับดูแลของหัวหนาชุดจัดสถานที่   เชน 

- เจาหนาที่ติดสติกเกอรที่น่ังสอบ  อาคารหนวยสอบที่ 1  สนามสอบที่ 1 

- เจาหนาที่ติดสติกเกอรที่น่ังสอบ อาคารหนวยสอบที่ 2  สนามสอบที่ 1 

- เจาหนาที่ติดสติกเกอรที่น่ังสอบ  อาคารหนวยสอบที่ 1  สนามสอบที่ 2 

- เจาหนาที่ติดสติกเกอรที่น่ังสอบ อาคารหนวยสอบที่ 2  สนามสอบที่ 2 

- เจาหนาที่กำกบัดูแลกั้นเขต รปภ. พื้นที่บริเวณอาคารสอบ สนามสอบที่ 1 

- เจาหนาที่กำกบัดูแลกั้นเขต รปภ. พื้นที่บริเวณอาคารสอบ สนามสอบที่ 2 

- เจาหนาที่ติดต้ังปายบอกทางไปหองสอบ  สนามสอบที่ 1 

- เจาหนาที่ติดต้ังปายบอกทางไปหองสอบ  สนามสอบที่ 2 

   ฯลฯ 

ปจจัยหลักที่มีผลกระทบตอจำนวนผูปฏิบัติหนาที่จัดสถานที่  ไดแก  จำนวนสนามสอบ  อาคารสอบ  และหอง

สอบ  ย่ิงมีอาคารและหองสอบยอยมาก  ย่ิงจำเปนตองใชผูปฏิบัติหนาที่มากดวยเชนกัน   ดังน้ัน กรณีสนามสอบมี

อาคารที่มีที่น่ังสอบจำนวนมาก (หลายรอยที่น่ังสอบ)  ผูปฏิบัติหนาที่ในการจัดสนามสอบก็จะลดภาระในการดำเนินการ

และตรวจสอบความถูกตองของที่น่ังสอบ 

 7.4  การประมาณการงบประมาณและสิ่งอุปกรณ 

    การดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณและการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ  ตองทำประมาณการลวงหนา  

ซึ่งตองสอดคลองกับประมาณการจำนวนผูสมัครสอบ  

1) งบประมาณ 

สามารถพิจารณาเปนประเด็นยอย  ดังตอไปน้ี 

- คาธรรมเนียมการขอใชสถานที่ 

- คาตอบแทนเจาหนาที่ของสนามสอบ (ถามี) 

- คาเชาเต็นทผาใบ  สำหรับที่รวมพล (ถามี) 

- คาวัสดุอุปกรณในการจัดสนามสอบ  เชน  กระดาษ  เครื่องเขียน หมึกพิมพ  ถานไฟฉาย   

สติกเกอรติดที่น่ังสอบ  เชือกกั้นพื้นที่อาคาร  ปายไวนิลบอกอาคารสอบ หนวยสอบและหองสอบ  และแผนปายบอกทาง  

- งบประมาณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ในการติดตอประสานงานสถานที่สอบและที่พัก  
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- คาเชาที่พัก  สำหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงานวันจัดสถานที่สอบ 

- คา สป.3  ในการเดินทางไปติดตอประสานงาน  

- คาอาหาร  

- คาลวงเวลาในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ถามี) 

การประมาณการใชงบประมาณในดานการจัดสถานที่ มีความสำคัญเปนอยางย่ิงที่ผูรับผิดชอบจะคำนวณ

จำนวนเงินและความตองการตาง ๆ ใหสอดคลองกับความเปนจริงที่สุด  ซึ่งงบประมาณน้ันมีบางสวนแปรผันโดยตรงกับ

จำนวนที่น่ังสอบของผูสมัครสอบ ( variable cost )  และมีบางสวนจำเปนตองคงข้ันต่ำไวไมสามารถลดจำนวน

งบประมาณได   แมผูสมัครสอบจะลดลง ( fixed cost )  ทั้งน้ี ความถูกตองและใกลเคียงของการคำนวณงบประมาณ  

ข้ึนอยูกับประสบการณของผูจัดทำงบประมาณ  ซึ่งไดแกนายทหารธุรการ  และเสมียนธุรการ  และความชัดเจนของ

นโยบาย  คำสั่ง  ประกอบกับแผนงานที่ชัดเจนวาหวงเวลาใดทำอะไร   

2) สิ่งอุปกรณ 

       นายทหารธุรการ  ตองสิ่งอุปกรณที่เปนทรัพยากรของกองวิชา  หรือเหลือจากการจัดซื้อจากการ

สอบปกอนๆ เปนอันดับแรก แลวพิจารณาวายังขาดสิ่งอุปกรณที่จำเปนตองจัดซื้อเพิ่มเติมอะไรบาง แลวเสนอความ

ตองการงบประมาณในการจัดซื้อและ/หรือจัดจาง   การจัดเตรียมสิ่งอุปกรณควรบรรจุลงกลองบรรจุ พรอมเคลื่อนยาย

กอนวันเคลื่อนยายไปปฏิบัติหนาที่อยางนอย 3 วันทำการ 

       นอกจากการเตรียมการอุปกรณตาง ๆ ใหพรอมแลว  ผูปฏิบัติงานจำเปนตองกำหนดมาตรการ

บำรุงรักษาสิ่งอุปกรณระหวางการใชงานและหลังการใชงาน  ใหอยูในสภาพที่สมบูรณที่สุด  เพื่อเปนการประหยัด

คาใชจาย  เน่ืองจากสิ่งอุปกรณบางอยางตองใชงบประมาณจำนวนมากในการจัดซื้อมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการ

ปฏิบัติงาน  หากปใดไดรับงบประมาณนอยหรือไมเพียงพออาจทำใหเกิดปญหาติดขัดในการปฏิบัติงานได  เน่ืองจากไม

สามารถจัดหาหรือจัดซื้อไดทัน 

       ย่ิงไปกวาน้ัน ตองวางแผนเรื่องจากขอใชรถยนตเดินทาง รวมทั้ง สป.3  สำหรับ 

           - เดินทางไปติดตอประสานงาน 

       - บรรทุกสิ่งอุปกรณ และเคลื่อนยายกำลงัพลไปปฏิบัติหนาที่ และกลับ รร.จปร. 

   โดยการวางแผนตองรางคำสั่งใหขาราชการเดินทางไปปฏิบัติราชการ  ประกอบเรื่องขออนุมัติดวยทุกครั้ง 

 7.5  การตรวจสถานท่ีสอบและวางแผน 

    การตรวจสถานที่สอบมีความสำคัญเปนอยางย่ิงสำหรับการการวางแผน และ/หรือปรับเปลี่ยนแผน

ใหสอดคลองกับสถานการณ  โดยตรวจสถานที่สอบน้ัน  จะทำการตรวจสอบอาคารสถานที่ไมนอยกวาจำนวน 4 ครั้ง  

โดยแตละครั้ง  จำเปนตองประสานกับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบอาคารที่มีอำนาจตัดสินใจ  ในการเจรจาตอรองและเสนอ

ความตองการเพิ่มเติม  เจาหนาที่ผูน้ันควรตกลงใจไดหรือสามารถประสานกับผูมีอำนาจตัดสินใจไดอยางรวดเร็วเพื่อ
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ความคลองตัวในการประสานงานและการวางแผน  ทั้งน้ีการเดินทางไปตรวจสถานที่แตละครั้ง  สามารถประมาณการ

รายละเอียดในการประสานงานไดดังน้ี 

1) ครัง้ที่แรก เปนการประสานงานเบื้องตน  เพื่อขอทราบขอมูลข้ันตน เกี่ยวกับอาคารสอบและ

หองสอบที่สอดคลองกับประมาณการจำนวนผูสอบ  และหากกรณีจำนวนผูสอบคลาดเคลื่อนจากประมาณการ  จะ

ดำเนินการเพิ่มเติมหรือลดจำนวนหองสอบและอาคารสอบไดหรือไมอยางไร  รวมทั้งงบประมาณคาใชจายสำหรับ

คาธรรมเนียมในการขอใชสถานที่และคาตอบแทนสำหรับเจาหนาที่ของสถานที่ที่จะสนับสนุน  วางแผนกำหนดสถานที่

ติดประกาศหมายเลขสอบ  ติดต้ังแผนปายประชาสัมพันธ  ที่พักคอยของนักเรียนและผูปกครอง  พื้นที่จอดรถ  กำหนด

พื้นที่ควบคุมสำหรับการ รปภ.อาคาร  ที่พักคอยสำหรับกรรมการคุมสอบ  หองกองอำนวยการสนามสอบ  และหนวย

สอบ  รวมทั้งสิ่งอุปกรณตาง ๆ ประจำกองอำนวยการสอบที่ตองการใหเจาของสถานที่จัดให  เชน โปรเจคเตอรสำหรับ

การบรรยายสรุป บอรด  เครื่องขยายเสียง  เสียงตามสาย  เปนตน   โดยปกติการสำรวจขอมูลข้ันตนน้ีจะไมลงใน

รายละเอียดมากนัก  เปนเพียงการประสานอาคารทีใ่ชสอบ คาใชจาย และขอมูลข้ันตน   

2) ครั้งที่สอง การตรวจสถานที่ ในครั้งน้ี  จะเปนการติดตามการประสานงานในประเด็นที่

ประสานไวแลวในการตรวจครั้งแรก และอาจจะมีการเพิ่มเติมงานบางอยาง  การเดินทางมาตรวจสถานที่ในครั้งน้ี เปน

การยืนยันการใชและประสานในรายละเอียดอยางจริงจัง  รวมทั้งงบประมาณคาใชจายที่ตองใชระบุชัดเจน  ซึ่งการ

ประสานในครั้งน้ีจะลงในรายละเอียด  และเดินสำรวจสถานที่จริง  ถายภาพประกอบ  เพื่อนำมาเสนอรายงาน

ผูบังคับบัญชา  และเตรียมการช้ีแจงใหผูปฏิบัติหนาที่จัดสถานที่ไดรับทราบกอนการปฏิบัติจริง 

3) ครั้งที่สาม การตรวจสถานที่สอบในครั้งน้ีจะเปนการตรวจความพรอมของสถานที่สอบรวมฝาย

อำนวยการของหนวยเหนือที่เกี่ยวของ คณะทำงานฝายคุมสอบ  และ (ผอ.สกศ.รร.จปร. หรือผูแทน) การตรวจสถานที่

สอบในครั้งน้ี ผูบังคับบัญชาของสวนการศึกษาอาจกำหนดรายละเอียดและสั่งการเพิ่มเติม   

4) ครั้งสุดทาย  การตรวจสถานที่สอบในครั้งน้ี  เปนการตรวจเพื่อยืนยันความพรอมและยืนยันการ

ดำเนินการตามสั่งการของผูบังคับบัญชาหรือตามที่ไดประสานเพิ่มเติม  เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย  

การตรวจสถานที่ครั้งน้ี จะดำเนินการตรวจกอนวันสอบภาควิชาการ  ประมาณ 2 สัปดาห  ทั้งน้ีข้ึนอยูกับฝาย

อำนวยการสวนการศึกษาฯ จะนัดหมาย 

 หลังจากที่ไดตรวจสถานที่สอบแตละครั้ง  คณะทำงานฝายจัดสถานที่ตองนำขอมูลมาปรับแกแผนการ

ปฏิบัติและงบประมาณ  เพื่อใหสอดคลองกับแผนการปฏิบัติและตามนโยบายผูบังคับบัญชาที่สั่งการและตามที่ไดรับ

การประสานรองขอจากคณะทำงานชุดอื่น 

 7.6  การประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติในวันปฏิบัติงานจัดสถานท่ี 
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    กอนวันเดินทางไปปฏิบัติหนาที่จัดสนามสอบ  จำเปนอยางย่ิงที่จะตองนัดประชุมเจาหนาที่จัด

สถานที่ทุกนาย  เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติ  และรายละเอียดการปฏิบัติทั้งหมด  สรุปสาระสำคัญในการช้ีแจงใน

ประเด็นสำคัญ  ดังน้ี 

1) รายละเอียดสนามสอบ  อาคารสอบ  จำนวนที่น่ังสอบแตละอาคาร 

2) รายช่ือชุดเจาหนาที่ปฏิบัติแตละชุด  ใครเปนหัวหนาชุด  ใครเปนสมาชิกในชุด และมอบความ

รับผิดชอบใหดำเนินการเรื่องใดบาง 

3) กำหนดหวงเวลาการปฏิบัติทั้งหมด  ต้ังแตเดินทางออกจาก รร.จปร. ไปปฏิบัติหนาที่ จนกลับ

ถึง รร.จปร.  วาแตละหวงเวลามีการปฏิบัติอยางไร  มีขอควรระมัดระวังเรื่องใด   

4) เรื่องวิธีการติดสติกเกอรหมายเลขที่น่ังสอบที่เกาอี้สอบ  ช้ีแจงใหเขาใจตรงกันถึงวิธีการติดที่

ขอบโตะดานบนขวา  ผูปฏิบัติหนาที่จัดสถานที่ทุกนายตองตรวจความถูกตองของการติดสติกเกอรหมายเลขที่น่ังสอบ  

ซึ่งการติดสติกเกอรหมายเลขสอบที่โตะสอบน้ัน  เปนอำนาจผูบังคับบัญชาที่จะอนุมัติใหเจาหนาที่ของสถานที่สอบเปน

ผูติดสติกเกอร หรือใหเจาหนาที่จาก รร.จปร. เปนผูติดสติกเกอร  แตจะเนนย้ำใหเจาหนาที่ทุกนายตองตรวจสอบความ

ถูกตองใหเรียบรอย  มิใหเกิดการผิดพลาดโดยเด็ดขาด 

5) เนนย้ำการรักษาช่ือเสียงและภาพพจนที่ดีงามตอประชาชน 

6) วิธีการปฏิบัติในแตละข้ันตอน  โดยละเอียด 

7) รายละเอียดการแตงกาย  การจายเบี้ยเลี้ยง  

8) การรับประทานอาหาร 

9) บัตรจอดรถ 

10) การเขาที่พัก  ระบุจองหองเปนคู  หองละ 2 นาย 

 รายละเอียดตามภาคผนวกที่แนบ (ตัวอยาง) ช้ีแจงเจาหนาที่จัดสถานที่สอบคัดเลือก นตท.(ทบ.) ป 63  

ซึ่งกำหนดวันประชุมช้ีแจง  จะนัดหมายประมาณ 1 สัปดาหกอนสอบภาควิชาการ 

 7.7  การประเมินผลและทบทวนหลังการปฏิบัติ 

  หลังจากการปฏิบัติในวันจัดสถานที่สอบคัดเลือกภาควิชาการแลว  ควรมีการประชุมเพื่อทบทวนหลังการ

ปฏิบัติวามีขอบกพรองเรื่องใดที่เกิดข้ึนบาง  เพื่อจะไดแกไขมิใหเกิดขอบกพรองข้ึนอีกปถัดไป  อีกทั้งควรเพิ่มเติม

ข้ันตอนการปฏิบัติงานในประเด็นใดบาง เพื่อใหการดำเนินการจัดสถานที่มีความพรอมและอำนวยความสะดวกตอผูเขา

สอบไดดีที่สุด ปกตินายทหารประสานงาน และนายทหารธุรการ ของฝายจัดสถานที่สอบ จะดำเนินการนัดประชุมผูที่

เกี่ยวของเพื่อใหไดบทสรุปและนำเรียนใหประธานคณะทำงานฝายจัดสถานที่ทราบ  เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติในป

ตอไป และเปนขอมูลสำหรับช้ีแจงการทบทวนหลังการปฏิบัติตอหนวยเหนืออีกดวย  ซึ่งจากการรวบรวมขอมูลที่นำมา

เสนอน้ี  เมื่อเรียบเรียงชวงเวลาในการดำเนินการแลว  สามารถลำดับแผนการปฏิบัติพอสรุปไดดังน้ี 
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ตารางกำหนดหวงเวลาการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการจัดสถานที่สอบภาควิชาการ 

การปฏิบัติ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1. สกศ.ฯ แตงตั้งประธานคณะทำงาน  

ฝายตางๆ 
                        

2. เสนอแผนงบประมาณและปรับแกไข                         

3. สงแผนการดำเนินงานและรางคำส่ัง
แตงตั้งคณะทำงานฝายจัดสถานที่ 

                        

4. สกศ.ฯ  แตงตั้งคณะทำงานฝายจัด
สถานทีสอบ 

                        

5. สงแผนการใชยานพาหนะ และขอ
อนุมัติใหขาราชการทำงานนอกเวลา
ราชการในการจัดสถานที่สอบ 

                        

6. เดินทางไปประสานงานสถานที่สอบ                         

7. กำหนดหมายเลขที่น่ังสอบ/หองสอบ                         

8. ดำเนินการจัดซ้ือ สป. ในการ
ดำเนินการจัดสถานที่สอบฯ 

                        

9. ขออนุมัติจัดจางติดตั้งเต็นทที่รวมพล                         

10. จัดจางทำปายไวน่ิวประชาสัมพันธ
สถานที่สอบและหมายเลขสอบ 

                        

11. ขออนุมัติคำส่ังเดินทางไปจัดสถานที่
สอบฯ 

                        

12. ประชุมช้ีแจงคณะทำงานจัดสถานที่
สอบฯ 

                        

13. ปฏิบัติหนาที่จัดสถานที่สอบฯ                         

14. วันสอบภาควิชาการฯ                         
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การปฏิบัติงานในการจัดสถานท่ีสอบ นตท.(ทบ.) กรณีเกิดโรคระบาด COVID-19 
 

 เน่ืองจากป 2563 น้ี  การเกิดการระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือที่รูจักกันวา COVID-19  ซึง่ประเทศ

ไทยไดรับผลกระทบจากการระบาดน้ีเชนกัน  รัฐบาลไดออกมาตรการปองกันและควบคุมการระบาดของโรคอยาง

เขมขน  ตามกำหนดการ การสอบคัดเลือกไดกำหนดไวในวันอาทิตยที่ 23 มีนาคม 2563 ซึ่งในหวงเวลาน้ัน การระบาด

ของโรคมีแนวโนมที่จะเกิดการระบาดใหญในประเทศ สงผลใหการดำเนินการสอบคัดเลือกตอง  

 ผูบัญชาการทหารบกไดตกลงใจเลื่อนการสอบคัดเลือกออกไปจนกวาการระบาดของโรคจะถูกควบคุมได  

สงผลใหการสอบคัดเลือกภาควิชาการเพื่อคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร  ในสวนของกองทัพบก 

ตองกำหนดแนวคิดในการปฏิบัติข้ึนมาใหม ( Review Concept of Operation )  ซึ่งจะไดนำเสนอตอไป 

 การปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการระบาดของโรคอยางเครงครัด คณะทำงานฝายจัดสถานที่ได

ดำเนินการ  เปน 2 สวน   ไดแก 

1) การดำเนินการสอบคัดเลือกตามกำหนดการเดิม (23 มีนาคม 2563) 

2) การดำเนินการสอบคัดเลือกตามกำหนดการใหม (27 มิถุนายน 2563) 

 

การดำเนินการสอบคัดเลือกตามกำหนดการเดิม (23 มีนาคม 2563) 

 ผบ.รร.จปร. ไดกำหนดมาตรการเพิ่มเติมในการสอบคัดเลือก ใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล มาตรการ

ควบคุมโรคระบาดของศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  และแนวทางการ

ควบคุมปองกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด  สรุปดังน้ี 

 1)  ประสานอาคารสถานที่สอบเพิ่มเติม  และปรับเปลี่ยนหมายเลขที่น่ังสอบ  เพื่อขยายระยะหางของที่

น่ังสอบตามแนวทางของการเวนระยะหางระหวางโตะสอบใหมากข้ึน  ในระยะที่ปลอดภัยตามหลัก Social Distancing 

ซึ่งไดแจงขอมูลเลขที่น่ังสอบใหแกผูสมัครสอบผานสื่อออนไลนหลายชองทางและเวบไซตของ รร.จปร. เพื่อเนนย้ำและ

ปองกันความผิดพลาดของผูเขาสอบมาสอบผิดอาคาร 

 2)  ชวงกอนวันสอบ 1 วัน  ไดประสานใหกรมวิทยาศาสตรทหารบกและหนวยงานที่ เกี่ยวของ  

ดานสาธารณสุข มาดำเนินการฉีดน้ำยาฆาเช้ือโรค COVID-19  และปดการใชงานอาคาร เพื่อเตรียมพรอมรับการสอบ 

 3)  ต้ังจุดคัดกรองผูที่มี โดยคัดแยกออกมาสอบที่หองสอบซึ่งสำรองไวสำหรับผูที่มีอาการไมปกติ  

 4)  ประสาน ทบ. จัดหาหนากากอนามัย  เพื่อแจกใหแกนักเรียนผูสมัครสอบทุกคน  เพื่อปองกันโรค  

และปองกันการทุจริตในการสอบจากการจดบันทึกขอความไวที่หนากากอนามัยสวนตัว 

 5)  มาตรการระวังปองกันเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานจากการติดเช้ือ เชน กรรมการคุมสอบหองสอบที่ ใหสวม

ชุด PPE 
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 6) ปญหาสอบและใบตอบของผูเขาสอบมี อุณหภูมิรางกายสูงและ/หรือมีอาการอื่นรวมดวย เชน ไอ เจ็บ

คอ  ใหแยกใสซองปดสนิท และมีมาตรการฆาเช้ือกอนนำไปตรวจ 

 ทั้งน้ี การดำเนินการเตรียมการดานการจัดสถานที่สอบ  ไดดำเนินการไปทุกข้ันตอนอยางเครงครดั  จน

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2563 (กอนวันสอบ 1 วัน)  ผูบัญชาการทหารบกไดตกลงใจเลื่อนการสอบออกไป  จนกวา

สถานการณการระบาดของโรคจะสงบหรือควบคุมได   ดังน้ันในป 2563 น้ี  การดำเนินการสอบจึงมีทั้งการเตรียมการ

ยามเหตุการณปกติ  และการเตรียมการเพิ่มเติมในสถานการณการระบาดของโรค  ดังที่กลาวมาแลวขางตน   

 

การดำเนินการสอบคัดเลือกตามกำหนดการใหม (27 มิถุนายน 2563) 

 เมื่อสถานการณการระบาดของโรคสามารถควบคุมการระบาดไดในระดับที่นาพอใจ  จนถึงข้ันไมพบ

ผูปวยรายใหมเพิ่มเติมเปนระยะเวลาหน่ึง  กองทัพบกจึงใหดำเนินการสอบภาควิชาการ  ในวันที่ 27 มิถุนายน 2563  

โดยเปลี่ยนแปลงระบบการดำเนินการสอบทั้งหมด  เพื่อใหจำนวนผูสอบไมคับค่ังหรือกระจุกตัว  และเปนการอำนวย

ความสะดวกแกนักเรียนที่จะมาสอบ  จึงแบงการสอบภาควิชาการออกเปน 8 สนามสอบ  ซึ่งแยกสอบตามภูมิภาค  4 

กองทัพภาค  กองทัพภาคละ 2 สนามสอบ  ดังน้ี 

 กองทัพภาคที ่1 - สนามสอบที่ 1  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต) 

      จำนวน 2,347 ที่น่ังสอบ  คาใชจายในการใชสถานที่ จำนวน 660,000 บาท 

    - สนามสอบที่ 2  มหาวิทยาลัยรามคำแหง (บางนา) 

      จำนวน 2,594 ที่น่ังสอบ  คาใชจายในการใชสถานที่ จำนวน 170,000 บาท 

 กองทัพภาคที่ 2 - สนามสอบที่ 1  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี (นครราชสีมา) 

      จำนวน 1,144 ที่น่ังสอบ  คาใชจายในการใชสถานที่ จำนวน 113,250 บาท 

    - สนามสอบที่ 2  โรงเรียนขามแกนนคร (ขอนแกน) 

      จำนวน 974 ที่น่ังสอบ  คาใชจายในการใชสถานที่ จำนวน 34,090 บาท 

 กองทัพภาคที่ 3 - สนามสอบที่ 1  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม (พิษณุโลก) 

      จำนวน 778 ที่น่ังสอบ  คาใชจายในการใชสถานที่ จำนวน 40,000 บาท 

    - สนามสอบที่ 2  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ (เชียงใหม) 

      จำนวน 670 ที่น่ังสอบ  คาใชจายในการใชสถานที่ จำนวน 20,000 บาท 

 กองทัพภาคที่ 4 - สนามสอบที่ 1  วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช (นครศรีธรรมราช) 

      จำนวน 571 ที่น่ังสอบ  คาใชจายในการใชสถานที่ จำนวน 45,000 บาท 

    - สนามสอบที่ 2  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ (สงขลา) 

      จำนวน 603 ที่น่ังสอบ  คาใชจายในการใชสถานที่ จำนวน 50,000 บาท 
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 การดำเนินการจัดการสอบภาควิชาการ  กองทัพบกไดมอบใหกองทัพภาคที่ 1 – 4 เปนหนวยรับผิดชอบ

ดานการจัดสถานที่สอบ  จัดกรรมการคุมสอบและผูชวยกรรมการคุมสอบทำหนาที่เจาหนาที่นำผูเขาสอบไปเขาหองน้ำ   

โดยมีนายทหารสัญญาบัตรซึ่งเปนอาจารย รร.จปร. ไปปฏิบัติหนาที่กรรมการหัวหนาหองสอบ    

 เน่ืองจากเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการจัดสถานที่สอบของกองทัพภาคน้ัน  ไมมีประสบการณในการจัด

สถานที่สอบคัดเลือกนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพบกมากอน  ดังน้ัน คณะทำงานจัดสถานที่สอบของ 

รร.จปร.จึงตองใหคำแนะนำเกี่ยวของกับการจัดสถานที่สอบแกเจาหนาที่ของกองทัพภาค โดยการประสานงานอยาง

ตอเน่ือง และมีการตรวจเย่ียมจากคณะทำงานของ รร.จปร.ไปยังสถานที่สอบจริงตามกองทัพภาคที่ 1-4 ทั้ง 8 สนาม

สอบ   สำหรับสติกเกอรหมายเลขสอบ คณะทำงานฝายจัดสถานที่สอบของ รร.จปร. ไดดำเนินการพิมพใหครบทุกสนาม

สอบ แลวสงทางไปรษณียใหกับเจาหนาที่กองกองทัพภาคทั้ง 4 กองทัพภาค  เพื่อดำเนินการติดที่โตะสอบใหถูกตอง

เปนระบบเดียวกัน  ซึ่งการดำเนินการเกี่ยวกับการติดสติกเกอรที่โตะสอบ  เจาหนาที่ของ รร.จปร. (พ.อ.แดง  ศรีอรุโน

ภาส)  ไดดำเนินการดังน้ี 

1) รับมอบหมายเลขที่ น่ังสอบของแตละสนามสอบถึงระดับหองสอบ ทั้ง 8 สนามสอบ  มา

ดำเนินการจัดทำผังที่น่ังสอบ ( แลวบรรจุใสซองถึงระดับหองสอบ )  ใหเปนระบบเดียวกัน  และ

เรียงลำดับเลขที่น่ังสอบตอเน่ืองกัน 

2) จัดทำ Video Clip  สั้น 5 นาที  สาธิตวิธีการติดสติกเกอรที่โตะสอบใหเปนระบบเดียวกัน 

3) แยกจัดสงผัง  พรอมสติกเกอรตามหมายเลข  ใสซอง  สงใหเจาหนาของกองทัพภาค  ไป

ดำเนินการติดตามหองสอบ  

 การดำเนินการประสานงาน และใหคำแนะนำปรึกษาแกผูรับผิดชอบดานการจัดสถานที่น้ัน  เปนภารกิจที่

ประธานคณะทำงานฝายจัดสถานที่ (พ.อ.ภาณุวัตร  อาดำ)  ไดดำเนินการประสานงานและดำเนินการในฐานะฝาย

อำนวยการของสวนการศึกษา รร.จปร.  ซึ่งรับผิดชอบภาพรวมในการสอบภาควิชาการ   

 อยางไรก็ตาม  เพื่อใหการดำเนินการจัดสถานที่สอบภาควิชาการในกรณีเกิดโรคระบาด COVID-19  

มีความสมบูรณย่ิงข้ึน   คณะจัดทำเอกสารการจัดการความรู กมส.สกศ.รร.จปร. จึงไดดำเนินการจัดทำแบบสอบถาม

เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจของนายทหารสัญญาบัตรที่ไดรับมอบใหไปปฏิบัติหนาที่ในการคุมสอบภาควิชาการ  ได

ประเมินผลการจัดสถานที่สอบ  โดยสุมคัดเลือกผูตอบแบบสอบถามแบบกระจายตามหนาที่รับผิดชอบ  สนามสอบละ  

5 นาย  โดยมีผลการประเมินตามภาคผนวกที่แนบทายเลม   ซึ่งผลการประเมินน้ีอาจนำไปใชประโยชนเปนแนวทางใน

การปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานจัดสถานที่สอบภาควิชาการไดในปตอๆ ไป 
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ผังลำดับข้ันตอนการปฏิบัติงานในการจัดสถานท่ีสอบคัดเลือก นตท.(ทบ.)  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รับนโยบายการจัดสถานท่ีสอบและ 
ประมาณการยอดผูสมัครสอบ 

สถานการณ 

รร.จปร.ดำเนินการฯ 

ปกต ิ

กองทัพภาคท่ี 1-4 

ดำเนินการฯ 

วางแผนและกำหนดแนวทางปฏิบัติ 

กำลังพล งบประมาณ วัสดุอุปกรณ วิธีดำเนินการ 

ประสานงาน/กำกับดูแลการปฏิบัติ 

   กรณีเกิดโรคระบาด 

 (Covid-19)  

 

สรุปประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติ 

สงมอบสนามสอบใหกับคณะกรรมการคุมสอบ 

คำส่ังแตงต้ังคณะทำงานจดัสถานท่ีสอบ  
ภาควิชาการ นตท.(ทบ.) 

ประสานงาน 

ประสานงาน 

ประสานงาน 

ประสานงาน 


