
 
เอกสารการจัดการความรู้ 

เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพขั้นตอนการจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์ 

เพื่อสนับสนุนทรัพยากรการจัดการเรียนการสอนของ นนร. ระดับกองวิชา 

จัดทำเมื่อ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

 

รายชื่อผู้จัดทำ 

    พ.อ.ปิยะวัตร    ณ พัทลุง 

    พ.อ.หญิง วาสนา    รุจิเสนีย ์

    ร.ต.หญิง ปาริฉัตต์   สุขศร ี

 

ที่ปรึกษา 

พ.อ.จิระ  เหล่าจริอังกูร 

 

โดย กองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ส่วนการศึกษา 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 



 
เอกสารการจัดการความรู้ 

เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพขั้นตอนการจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์ 

เพื่อสนับสนุนทรัพยากรการจัดการเรียนการสอนของ นนร. ระดับกองวิชา 

จัดทำเมื่อ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

 

รายชื่อผู้จัดทำ 

    พ.อ.ปิยะวัตร    ณ พัทลุง 

    พ.อ.หญิง วาสนา    รุจิเสนีย ์

    ร.ต.หญิง ปาริฉัตต์   สุขศร ี

 

ที่ปรึกษา 

พ.อ.จิระ เหล่าจิรอังกูร 

 

โดย กองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  

ส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 

 



แบบฟอร์มรายงานแผนการจัดการความรู้ รร.จปร. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

หน่วย สกศ.รร.จปร.     วันที่ ๓๐ เดือน ก.ค. พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ รร.จปร. (ผ่าน กคศ.สกศ.รร.จปร.) 

 คณะกรรมการจัดการความรู้ สกศ.รร.จปร. ขอส่งแผนการจัดการความรู้ ตามแผนงานการจัดการ 

ความรู้ ประจำปี ๒๕๖๓ 

เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพขั้นตอนการจัดหาวัสดวุิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนทรัพยากรการจดัการเรียนการ

 สอนของ นนร. ระดับกองวิชา 

จัดทำโดย พ.อ.ปิยะวัตร  ณ พัทลุง พ.อ.หญิง วาสนา  รุจิเสนีย์ และร.ต.หญิง ปาริฉัตต์  สุขศร ี               

    (ที่ปรึกษา พ.อ.จริะ เหล่าจิรอังกรู)                       

เบอร์ติดต่อ ภายใน ๖๒๓๕๕ มือถือ ๐๘๘-๕๕๓๒๓๒๖ 

ลำดับ รายการรูปเล่ม เอกสาร ไฟล์ PDF หมายเหต ุ
๑. ปก   เอกสาร ๑ - ๒ 

เย็บเล่มตามลำดับ 
จำนวน ๑ ชุด 

๒ แบบฟอร์มรายงานแผนการจดัการความรู ้รร.จปร. 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

  

 - คำนำ   
 - บทสรุปการจดัการความรู้   
 - สารบัญ   
 - เน้ือหา   
 - ภาคผนวก   

 
 ได้ดำเนินการนำไฟล ์PDF ขึ้นบน Website การจัดการความรู ้รร.จปร. แล้ว 

ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดการความรู้ สกศ.รร.จปร. ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารแล้ว 

     

      จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา 

        พ.อ. 

          ( มนัส ธนวานนท์ ) 

            ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ สกศ.รร.จปร 

 



คำนำ 

 เอกสารจัดการความรู เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพขั้นตอนการจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุน

ทรัพยากรการจัดการเรียนการสอนของ นนร. ระดับกองวิชาฉบับนี้จัดทำขึ้นเป็นคู่มือเพื่อเป็นแนวทางในการ

ดำเนินงานการจัดการความรู้ และสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานของกองวิชาฯ และใช้เป็นแนวทาง

ในการดำเนินงานการจัดการความรู้ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น  เน้นการคำนึงถึงปัจจัยพื้นฐานของการ

ดำเนินงานซึ่งประกอบด้วย บุคลากร กระบวนการ เครื่องมือ และงบประมาณ 

 โดยเนื้อหาสาระคู่มือเล่มนี้ได้อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม วิธีการ

ปฏิบัติ วิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น แนะนำวิธีแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งมีการ

รวบรวมเอกสารต่าง ๆ ไว้เป็นตัวอย่างสำหรับผู้ที่ปฏิบัตงิานในการจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์ ของกองวิชาฯ ได้เห็น

ภาพรวมของการปฏิบัติกิจกรรม เพื่อให้กำลังพลของหน่วยงานสามารถเข้าถึงความรู้ ความเข้าใจ แนวทาง

ขั้นตอนและกระบวนการทำงานของการจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้อง ลดระยะเวลาการทำงาน สะดวก 

รวดเร็วขึ ้น และทำให้กำลังพลมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน นำไปสู ่การดำเนินงานที ่มีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

         คณะผู้จัดทำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทสรุปการจัดการความรู้ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

ชื่อผลงาน การเพิ่มประสิทธิภาพขั้นตอนการจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนทรัพยากรการจดัการเรียน

        การสอนของ นนร. ระดับกองวชิา 

เจ้าของผลงาน/สังกัด กวล.สกศ.รร.จปร. 

ประเภทโครงการ โครงการใหม ่

ข้อมูลเกี่ยวกับผลงาน 

 เป็นคู่มือการปฏิบัติงานโดยอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุน

ทรัพยากรการจัดการเรียนการสอนของ นนร. กองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  โดยเนื้อหาสาระอธิบายถึง

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม วิธีการปฏิบัติ วิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาที่อาจจะ

เกิดขึ้น แนะนำวิธีแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งมีการรวบรวมเอกสารต่าง ๆ ไว้เป็นตัวอย่างสำหรับผู้ที่

ปฏิบัติงานในการจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์ ของกองวิชาฯ เพื่อให้กำลังพลของหน่วยงานสามารถเข้าถึงความรู้ 

ความเข้าใจ ใช้เป็นแนวทางขั้นตอน และกระบวนการทำงานของการจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ

ต่อไป 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

๑. กำลังพล กวล.สกศ.รร.จปร. มีความรู้และเข้าใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจดัหาวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อ

สนับสนุนทรัพยากรการจัดการเรียนการสอนของ นนร.  

๒. คณะทำงานการจดัการความรู้ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของเอกสารประกอบการเสนอความต้องการ

เพื่อจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร ์

๓. คณะทำงานการจดัการความรู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติจริง  

๔. คณะทำงานการจดัการความรู้ดำเนินการจดัทำคู่มือการปฏิบัติงานที่ชดัเจนและเข้าใจได้ง่าย 

ความสัมฤทธิ ์

 กำลังพลของหน่วยงานสามารถเข้าถึงความรู ้ความเข้าใจ ใช้เป็นแนวทางข้ันตอน และกระบวนการ

ทำงานของคู่มือ การเพิ่มประสิทธิภาพขั้นตอนการจัดหาวัสดวุิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนทรัพยากรการจดัการ

เรียนการสอนของ นนร. ระดับกองวิชา สามารถปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนดไว้ เพื่อลดข้อผิดพลาด และความ

ล่าช้าในการปฏิบัติงาน  

 

 



ความภูมิใจ 

๑. กำลังพล กวล.สกศ.รร.จปร. มีความรู้และเข้าใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจดัหาวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อ

สนับสนุนทรัพยากรการจัดการเรียนการสอนของ นนร. 

๒. ผู้ปฏิบัติงานสามารถดำเนินการจดัหาวัสดุวทิยาศาสตร์สนับสนุนทรัพยากรการจัดการเรียนการสอนของ 

นนร. ได้อยา่งครบถ้วน ทันเวลา และสอดคล้องตามความต้องการ 

 

        ตรวจถูกต้อง 

         พ.อ. 

              ( ปิยะวัตร  ณ พทัลงุ) 

          ประธานกลุ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

           หน้า 

แบบฟอร์มรายงานแผนการจัดการความรู้ รร.จปร. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓   ก 

คำนำ           ข 

บทสรุปการจัดการความรู้         ค 

สารบัญ           ง 

ที่มา/มูลเหตุจูงใจของโครงการ         ๑ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด         

 วัตถุประสงค์          ๒ 

 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย         ๒ 

สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา         

 ภาพแสดงแผนภูมิก้างปลา        ๓ 

 ตารางแสดงการหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา      ๓ 

สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ดำเนินการ        

 ตารางแสดงสาเหตุหลัก สาเหตุ และมาตรการ/ แนวทางการแก้ปัญหา   ๔ 

สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ดำเนินการ ในปี ๒๕๖๓      

 - จัดทำคู่มือการเพิ่มประสิทธิภาพขั้นตอนการจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุน ๕ 

 ทรัพยากรการจัดการเรียนการสอนของ นนร. ระดับกองวิชา   

  - จัดทำกระบวนการปฏิบัติ (Work flow)       ๙  

ผลการดำเนินการ          ๑๐  

การกำหนดมาตรฐาน          ๑๐ 

การขยายผลโครงการ และสิ่งที่จะดำเนินการต่อไป       ๑๐ 

แผนการจัดการความรู้         ๑๑ 

 



 

สารบัญ (ต่อ) 

            หน้า 

บรรณานุกรม          ๑๒ 

เอกสารอ้างอิง           ๑๒ 

ผนวก ก  รา่งตารางสอน สาขาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ภาคการศกึษา ๒๕๖๓   ๑๓ 

ผนวก ข  แบบสำรวจความต้องการวัสดุวิทยาศาสตร์ตามรายวิชา กวล.สกศ.รร.จปร.   ๒๖ 
  ประจำภาคการศึกษา ๒๕๖๓ 

ผนวก ค  ตารางรายงานการตรวจสอบวัสดุวิทยาศาสตร์คงคลัง ประเภทสิ่งอุปกรณ์ (สป.) ๓๒ 
  สิ้นเปลือง สาย วศ. และสาย พ. กวล.สกศ.รร.จปร.  

ผนวก ง  รายละเอียดแผนจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์ งบงานฝึกศึกษาตามหลักสูตร  ๔๘ 
  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  

ผนวก จ หนังสือขอรับการสนับสนุนคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์ตามสายยุทธบริการ ๕๖  

ผนวก ฉ  ผลการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกด้านวัสดุวิทยาศาสตร์  ๖๖ 
  เพื่อการสนับสนุนทรัพยากรการจัดการเรียนการสอนของ นนร. ระดับกองวิชาฯ 
 

 



แบบเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพงาน กิจกรรมติดดาวผลงานการจัดการความรู้ของ ทบ. 

ชื่อโครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพขั้นตอนการจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนทรัพยากรการจัดการเรียน
      การสอนของ นนร. ระดับกองวิชา 

ประเภทโครงการ   โครงการใหม่   

หน่วย กวล.สกศ.รร.จปร.           

๑. ที่มา/มูลเหตุจูงใจของโครงการ 

 ที่มาและมูลเหตุจูงใจของโครงการ มีรายละเอียดดังนี้ 

 กวล.สกศ.รร.จปร. เป็นหนึ่งในสาขาวิชาของหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ซึ่งได้มีการ
จัดการเรียนการสอนให้แก่ นนร. ชั้นปีที่ ๒ ถึง นนร. ชั้นปีที่ ๕ สาขา วท. ประกอบด้วยแขนงวิชาความรู้ที่
หลากหลายทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชีววิทยา จุลชีววิทยา พันธุศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม ธรณีศาสตร์ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นต้น ทั้งนี้กองวิชาฯ มีการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบทฤษฎี และรูปแบบปฏิบัติการ เพื่อเป็นประสบการณ์ที่เสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ให้ นนร. ได้วิเคราะห์ สรุปข้อมูลอย่างมีเหตุมีผล ปลูกฝังเจตคติทางวิทยาศาสตร์ให้แก่ นนร. 
นับเป็นการฝึกให้นำไปใช้ความคิด และพูดได้อย่างถูกต้องทางหนึ่ง ดังนั้น กระบวนการจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์
ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีความสำคัญต่อการสนับสนุนทรัพยากรการจัดการเรียนการสอนของ นนร. เพื่อเป็น
การทดแทนสิ่งอุปกรณ์ (สป.) สิ้นเปลือง ที่ใช้หมดไป ชำรุดจากการใช้งาน และเพิ่มเติมวัสดุคงคลังให้สามารถ
สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเน่ือง  

มีข้อมูลสภาพปัญหา ดังนี้ 

๑. กำลังพลมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์ไม่ครบถ้วน 

๒. ไม่มีแผนงานที่เป็นระบบ ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความผิดพลาด ล่าช้า ขาดประสิทธิภาพ 

๓. วัสดุวิทยาศาสตร์บางรายการไม่สอดคล้องตามความต้องการ และไม่เพียงพอในการสนับสนุนทรัพยากรการ
จัดการเรียนการสอนของ นนร. 

 ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของ กวล.สกศ.รร.จปร. เกิดประสิทธิภาพ รวมถึงกำลังพล/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเกิดความพึงพอใจ กวล.สกศ.รร.จปร. จึงได้จัดทำ “โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพขั้นตอนการจัดหาวัสดุ
วิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนทรัพยากรการจัดการเรียนการสอนของ นนร. ระดับกองวิชา” นี้ข้ึนมา เพื่อสนับสนุนวัสดุ
วิทยาศาสตร์โดยไม่ขาดสาย ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างตรงตามหลักสูตร และทันสมัย 

 

 



 แผนงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ ได้แก่ 

 แผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๖๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ เรื่อง การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการและการพัฒนาบุคลากร 

กลยุทธ์ที่ ๑๐ เรื่อง พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบ เป็นไปตาม 
พ.ร.ฎ. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

แผนงาน แผนงานการจัดการความรู้ โครงการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๓ 

๒. วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตวัชี้วัด 

 ๒.๑ วัตถุประสงค์ 

  ๒.๑.๑ เพื่อเป็นแนวทางพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้แก่กำลังพลผู้รับผิดชอบ 

  ๒.๑.๒ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนการปฏิบัติงาน และการติดตามผลการปฏิบัติงานให้มี
ความผิดพลาด ความล่าช้า ลดน้อยลง 

  ๒.๑.๓ เพื่อเป็นการบริหารจัดการวัสดุวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องตามความต้องการ และ
เพียงพอในการสนับสนุนทรัพยากรการจัดการเรียนการสอนของ นนร. 

 ๒.๒ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

๑. จำนวนครั้งในการติดตามตรวจนับวัสดุวิทยาศาสตรค์งคลัง ๑ ครั้ง/เดือน 

๒. ความพึงพอใจของ อจ. หรือ นนร. เกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกดา้นวัสดุ
วิทยาศาสตร ์

ค่าความพึงพอใจ 

มากกวา่ร้อยละ ๗๕ 

 

 

 

 

 

 



๓. สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 

 ๓.๑ ภาพแสดงแผนภูมิก้างปลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๓.๒ ตารางแสดงการหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา 

สาเหตุหลัก สาเหตุ 

๑. M – Man  

บุคลากร 

- กำลังพลขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์ 
เน่ืองจากไม่มีการส่งมอบหน้าที่ก่อนเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงาน 

- ขาดการประสานงานระหว่างผู้ปฏิบัติงานจัดหาและผู้ใช้งานวัสดุวิทยาศาสตร์
เน่ืองจากไม่มีการชี้แจง และแจกแบบฟอร์มเพื่อเสนอความต้องการ 

๒. M – Management  

กระบวนการ 

- ขาดการจัดวงรอบเสนอความต้องการวัสดุวิทยาศาสตร์  

- ขาดการจัดระบบวางแผนการใช้วัสดุวิทยาศาสตร์ 

- ขาดการวางแผนวัสดุคงคลัง 

- กระบวนการรวบรวมข้อมูลล่าช้า 

งบประมาณจำกัด 

ขาดความรู้ความเข้าใจ 

ในการปฏิบัติงาน 

ขาดการประสานงาน 

ขาดวงรอบเสนอความต้องการ 

ขาดการวางแผนการใช้วัสดุ 

ขาดการวางแผนวัสดุคงคลัง 

ข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะ 
ขาดความทันสมัย 
 

 

บุคลากร 

กระบวนการรวบรวมข้อมูลล่าช้า 

เครื่องมือสืบค้นคุณลักษณะ 
เฉพาะจำกัด 

 

ขาดเครื่องมือจัดเก็บฐานข้อมูล           
คุณลักษณะเฉพาะ 
  

เคร่ืองมือ 

กระบวนการ 

การจัดหา 

วัสดุวิทยาศาสตร์ 

ประจำปี 

งบประมาณ 



๓. M – Material  

เครื่องมือ 

- ข้อมูลเอกสารข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะไม่ครอบคลุมกับสถานการณ์/เทคโนโลยี
ปัจจุบัน เน่ืองจากไม่มีการรวบรวมข้อมูลใหม่ให้เป็นปัจจุบัน 

- เครื่องมือจัดเก็บข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะของกองวิชาขาดความทันสมัยเนื่องจาก
ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

- เครื่องมือสืบค้นฐานข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะของกองวิชาฯมีจำกัด เนื่องจาก
สามารถสืบค้นได้เฉพาะเอกสารที่จัดพิมพ์เท่านั้น 

๔. M – Money 

งบประมาณ 

- การจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์ของกองวิชามีงบประมาณจำกัด 

 

๔. สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ดำเนินการ 

 ๔.๑ ตารางแสดงสาเหตุหลัก สาเหตุ มาตรการ/แนวทางการแก้ปัญหา 
สาเหตุหลัก สาเหตุ มาตรการ/แนวทางการแก้ปัญหา 

๑. บุคลากร - กำลังพลมีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานไม่ครบถ้วน 

- ส่งมอบหน้าที่โดยมีการถ่ายทอดความรู้ความ
เข้าใจการปฏิบัติงาน แกก่ำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่
ใหม ่

- ขาดการประสานงานระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานจัดหา และผูใ้ช้วัสดุ
วิทยาศาสตร ์

- ประสานผู้ใช้วัสดวุิทยาศาสตร์ โดยการแจ้งถึง
งบประมาณ และวงรอบการจดัหาในที่ประชุมกอง
วิชา เพือ่เตรียมส่งเอกสารเสนอความต้องการวัสดุ
วิทยาศาสตร ์

๒. กระบวนการ - ขาดการจัดวงรอบเสนอความ
ต้องการวัสดุวิทยาศาสตร์ 

- ประสานกับหน่วยเหนือเพื่อทราบแผน/วงรอบ 
การจดัซื้อจัดจ้างประจำปี 

- ขาดการจัดระบบวางแผนการใช้
วัสดุวิทยาศาสตร ์

- ใหม้ีการเสนอความต้องการใช้วัสดวุิทยาศาสตร ์
เพื่อวางแผนให้มีเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ประจำป ี

- ขาดการวางแผนวัสดุคงคลัง 

 

- จดัทำบัญชีตดิตามตรวจนับวัสดุวิทยาศาสตร์คง
คลัง 



- กระบวนการรวบรวมข้อมูลล่าช้า - ตดิตามผลการเสนอความต้องการวสัดุ
วิทยาศาสตร์ให้อยู่ภายในระยะเวลาดำเนินการ 

๓. เครื่องมือ - ระบบเอกสารข้อมูลข้อมูลคุณ
ลักษณะเฉพาะไม่คลอบคลุมกับ
สถานการณ์/เทคโนโลยปีัจจุบัน 

- จดัทำหนังสือประสานไปยังสายสายยุทธบริการ
โดยตรง เพื่อสืบค้นเอกสารข้อมูลคุณ
ลักษณะเฉพาะ (มี คฉ. เดิม) 

- จดัทำหนังสือประสานไปยังสายสายยุทธบริการ
โดยตรง เพื่อขออนุมัติกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ขึ้นใหม่ (ไมม่ี คฉ. เดิม) 

- เครื่องมือสืบค้นฐานข้อมูลคุณ
ลักษณะเฉพาะของกองวิชาฯ มีจำกดั 

- สืบค้นข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะ โดยประสานกับ
หน่วยเหนือ สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์จากเว็บไซต์
สายยุทธบริการโดยตรง 

- ขาดเครื่องมอืจัดเก็บฐานข้อมูลคุณ
ลักษณะเฉพาะ 

- จดัทำฐานข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะเป็นเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส ์

๔. งบประมาณ - งบประมาณจำกัด  - เสนอวัสดวุิทยาศาสตร์ตามการใช ้และปริมาณที่เกดิ
ประโยชน์สูงสุดในการเรียนการสอนตามงบประมาณที่
ได้รับ 

  

 ๔.๒ สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ดำเนินการในปี ๒๕๖๓ ดังนี้ 

  ๔.๒.๑ จัดทำคู ่มือการปฏิบัติงานเรื ่อง การเพิ ่มประสิทธิภาพขั้นตอนการจัดหาวัสดุ
วิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนทรัพยากร การจัดการเรียนการสอนของ นนร. ระดับกองวิชา 

   
  

 

 

 

 



 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
กองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ส่วนการศึกษา รร.จปร. 

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพขั้นตอนการจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนทรัพยากร 
การจัดการเรียนการสอนของ นนร. ระดับกองวิชา 
คณะผู้จัดทำ พ.อ.ปิยะวัตร  ณ พัทลุง พ.อ.หญิง วาสนา  รุจิเสนีย์ และร.ต.หญิง ปาริฉัตต์  สุขศรี 
ที่ปรึกษา พ.อ.จิระ เหล่าจิรอังกูร 

ที่มาและมูลเหตุจูงใจของโครงการ มีรายละเอียดดังนี้ 

 กวล.สกศ.รร.จปร. เป็นหนึ่งในสาขาวิชาของหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (วท.) ซึ่งได้มีการ
จัดการเรียนการสอนให้แก่ นนร. ชั้นปีที่ ๒ ถึง นนร. ชั้นปีที่ ๕ สาขา วท . ประกอบด้วยแขนงวิชาความรู้ที่
หลากหลายทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชีววิทยา จุลชีววิทยา พันธุศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม ธรณีศาสตร์ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นต้น ทั้งนี้กองวิชาฯ มีการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบทฤษฎี และรูปแบบปฏิบัติการ เพื่อเป็นประสบการณ์ที่เสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ให้ นนร. ได้วิเคราะห์ สรุปข้อมูลอย่างมีเหตุมีผล ปลูกฝังเจตคติทางวิทยาศาสตร์ให้แก่ นนร. 
นับเป็นการฝึกให้นำไปใช้ความคิด และพูดได้อย่างถูกต้องทางหนึ่ง ดังนั้น กระบวนการจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์
ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีความสำคัญต่อการสนับสนุนทรัพยากรการจัดการเรียนการสอนของ นนร. เพื่อเป็น
การทดแทนสิ่งอุปกรณ์ (สป.) สิ้นเปลือง ที่ใช้หมดไป ชำรุดจากการใช้งาน และเพิ่มเติมวัสดุคงคลังให้สามารถ
สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเน่ือง  

๑. วัตถุประสงค์ 

 ๑.๑ เพื่อเป็นแนวทางพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้แก่กำลังพลผู้รับผิดชอบ 

 ๑.๒ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนการปฏิบัติงาน และการติดตามผลการปฏิบัติงานให้มีความ
ผิดพลาด ความล่าช้า ลดน้อยลง 

 ๑.๓ เพื่อเป็นการบริหารจัดการวัสดุวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องตามความต้องการ และเพียงพอในการ
สนับสนุนทรัพยากรการจัดการเรียนการสอนของ นนร. 

๒. ขอบเขต 

 คู่มือเล่มนี้ได้อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม วิธีการปฏิบัติ วิเคราะห์ถึง
สาเหตุของปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น แนะนำวิธีแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งมีการรวบรวมเอกสารต่าง ๆ ไว้
เป็นตัวอย่างสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานในการจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์ ของกองวิชาฯ ได้เห็นภาพรวมของการปฏิบัติ
กิจกรรม 

 



๓. คำจำกัดความ 

 ๓.๑ การส่งกําลัง หมายถึง การปฏิบัติในเรื่องความต้องการ การจัดหา การแจกจ่าย และการจำหน่าย 
สิ่งอุปกรณ์ รวมทั้งการควบคุมการปฏิบัติตามข้ันตอน 

 ๓.๒ ความต้องการ หมายถึง การกำหนดหรือเสนอขอสิ่งอุปกรณ์ตามจำนวน และตามระยะเวลาที่
กำหนดไว้ 

 ๓.๓ การเสนอความต้องการ หมายถึง สิ่งอุปกรณ์ตามโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว หรือสิ่งอุปกรณ์ที่
นอกเหนือจากที่กล่าว ที่หน่วยใช้รวบรวมความต้องการแล้วเสนอไปตามสายการส่งกําลัง 

 ๓.๔ การจัดหา หมายถึง กรรมวิธีเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งอุปกรณ์และบริการต่างๆ ในลักษณะที่ถูกต้องตาม 
กฎหมาย 

 ๓.๕ การแจกจ่าย หมายถึง การดำเนินกรรมวิธีต่อสิ่งอุปกรณ์ที่ได้รับมา จนกระทั่งสิ่งอุปกรณ์นั้นถึงมือ 
ผู้ใช้ หรือหน่วยใช้ 

 ๓.๖ การเก็บรักษา หมายถึง การดำเนินกรรมวิธีต่อสิ่งอุปกรณ์หลังจากรับ สิ่งอุปกรณ์เข้ามาสู่ระบบ
จนถึง สิ่งอุปกรณ์ได้ถูกแจกจ่ายออกไป โดยการแยกสิ่งอุปกรณ์เป็นประเภท การเก็บไว้ ณ ตำบลที่กำหนด 
รวมทั้งการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยในการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ด้วย 

๔. ขั้นตอนการปฏิบัติ  

 ๔.๑ สกศ.รร.จปร. กำหนดให้กองวิชาที่มีห้องปฏิบัติการเสนอความต้องการวัสดุวิทยาศาสตร์ก่อน
ล่วงหน้า ๑ ปี 

 ๔.๒ กองวิชาฯ ประสานกับอาจารย์ผู้สอน เพื่อสำรวจความต้องการและปริมาณการใช้ตามรายการที่
กำหนด โดยมีรายการตามสายยุทธบริการต่างๆ ที่มีคุณลักษณะเฉพาะ (คฉ.) กำหนดไว้ 

 ๔.๓ วัสดุวิทยาศาสตร์ ที่ไม่มีในรายการตามที่ สกศ.รร.จปร. กำหนดไว้ หากมีคุณลักษณะเฉพาะ (คฉ.) 
และเป็นวัสดุสิ้นเปลือง สามารถเสนอความต้องการเพิ่มเติมได้ และหากไม่มีคุณลักษณะเฉพาะ (คฉ.) กองวิชาฯ 
ต้องเสนอเรื่องเพื่อขอคุณลักษณะเฉพาะ (คฉ.) จากสายยุทธบริการที่เกี่ยวข้อง 

 ๔.๔ กองวิชาวางแผนการใช้วัสดุวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน โดยเปรียบเทียบการ
ใช้ในปีที่ผ่านมากับยอดวัสดุวิทยาศาสตร์คงคลัง ณ สิ้นปี 

 ๔.๕ รวบรวมความต้องการใช้วัสดุวิทยาศาสตร์ทั้ง รายการ จำนวน ราคา และเอกสารคุณลักษณะ
เฉพาะ (คฉ.) พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลรายละเอียดความต้องการใช้วสัดุวิทยาศาสตรแ์ยกเป็นหมวดหมู่ตามสายยุทธ
บริการ เสนอ สกศ.รร.จปร. 

  



๔.๖ สกศ.รร.จปร. ตรวจสอบและรวบรวมความต้องการวัสดุวิทยาศาสตร์ประจำปี เพื่อขอความเห็นชอบในการ
จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์จากสายยุทธบริการ 

 ๔.๗ สกศ.รร.จปร. นำเรียนขอความเห็นชอบจากสายยุทธบริการ 

 ๔.๘ รร.จปร. และ สกศ.รร.จปร. ดำเนินการตามแผนจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์ประจำปี 

 ๔.๙ สกศ.รร.จปร.รับวัสดุวิทยาศาสตร์เข้าสู่ระบบ และแจกจ่ายออกไปให้กองวิชาฯ ที่มีห้องปฏิบัติการ 
โดยการแยกสิ่งอุปกรณ์เป็นประเภทเก็บรักษาในคลัง 

๕. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 ๕.๑ กำลังพลปฏิบัติหน้าอย่างมีความรู้ความเข้าใจเป็นไปตามลำดับข้ันตอน 

 ๕.๒ ดำเนินการการปฏิบัติงานอย่างมีแบบแผน และการติดตามผลการปฏิบัติงานให้มีความผิดพลาด 
ลดน้อยลง 

 ๕.๓ ได้รับการจัดสรรวัสดุวิทยาศาสตร์สอดคล้องตามความต้องการ และเพียงพอในการสนับสนุน
ทรัพยากรการจัดการเรียนการสอนของ นนร. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ๔.๒.๒ กระบวนการปฏิบัติ (Work flow) 

ลำดับ ผังการปฏิบัต ิ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

เอกสาร/แบบฟอร์ม ผู้รับผิดชอบ 

     

๑.  

 

 

๑ วัน - สกศ.รร.จปร. 

๒. 

 

 

 

 

 

 

๑ สัปดาห ์ ภาคผนวก ก ร่างตารางสอน 
สาขา วท. ภาคการศึกษา ๒๕๖๓ 

ภาคผนวก ข แบบสำรวจคาม
ต้องการวัสดุวทยาศาสตร์ ตาม
รายวิชาฯ 

สกศ.รร.จปร. 

กองวิชาฯ 

๓.  ๒ สัปดาห ์ ภาคผนวก จ หนังสือขอรับ
การสนับสนุนคุณข้อมูลคุณ
ลักษณะเฉพาะ (คฉ.) 

กองวิชาฯ 

๔.  

 

๓ วัน ภาคผนวก ค ตารางรายงาน
การตรวจสอบวัสดุวิทยาศาสตร์
คงคลังฯ 

กองวิชาฯ 

๕.  

 

 

๑ สัปดาห์ ภาคผนวก ง รายละเอียด
แผนจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์ 
งบงานฝึกศึกษาประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ 

กองวิชาฯ 

๖.  

 

 

 

๑ ป ี

 

- รร.จปร. 

สกศ.รร.จปร. 

 

๗. 

 

 

 

 

๑ สัปดาห์ - 

 

สกศ.รร.จปร. 

กองวิชาฯ 

     

การจัดทำแผนจัดหาวัสดุวทิยาศาสตร์ระดับ

กองวิชาฯ  
สกศ.รร.จปร. กำหนดให้กองวิชาฯ 

เสนอความต้องการวัสดุวิทยาศาสตร์ 
 
 

ดำเนินการสำรวจความต้องการใช้วัสดุวิทยาศาสตร์  

 

จัดทำแบบสำรวจความต้องการใช้วัสดุวิทยาศาสตร์ 

 

สืบค้นเอกสารคุณลักษณะเฉพาะ 
ตามรายการเสนอความความต้องการ 

พิจารณาประกอบกับยอดวัสดุวิทยาศาสตร์คงคลัง ณ สิ้นปี 

 

รวบรวมเอกสารเสนอความต้องการใช้วัสดุวิทยาศาสตร์           

ทั้งหมดของกองวิชาฯ  

สกศ.รร.จปร.แจกจ่ายวัสดุวิทยาศาสตร์  

ให้กองวิชาฯ เก็บรักษาในคลัง  

สิ้นสุด  

ผ่าน ไม่ผ่าน 

รร.จปร. และ สกศ.รร.จปร. 
ดำเนินการตามขั้นตอนแผนการจัดหา 

วัสดุวิทยาศาสตร์ประจำปี 



๕. ผลลัพธ์การดำเนินการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ์การดำเนินการ 

๑. จำนวนครั้งในการติดตามตรวจนับวัสดุวิทยาศาสตร์คงคลัง ๑ ครั้ง/เดือน ๑ ครั้ง/เดือน 

๒. ความพึงพอใจของอาจารย์ หรือ นนร. เกี่ยวกับสิ่งอำนวย
ความสะดวกด้านวัสดุวิทยาศาสตร์ 

ค่าความพึงพอใจ
มากกวา่ร้อยละ ๗๕ 

ค่าความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๕.๘๐ 

 ๕.๑ ประโยชน์ท่ีได้รับ  

  ๕.๑.๑ กำลังพลปฏิบัติหน้าอย่างมีความรู้ความเข้าใจเป็นไปตามลำดับข้ันตอน 

  ๕.๑.๒ ดำเนินการปฏิบัติงานอย่างมีแบบแผน และการติดตามผลการปฏิบัติงานให้มีความ
ผิดพลาดลดน้อยลง 

  ๕.๑.๓ ได้รับการจัดสรรวัสดุวิทยาศาสตร์สอดคล้องตามความต้องการ และเพียงพอในการ
สนับสนุนทรัพยากรการจัดการเรียนการสอนของ นนร. 

๖. กำหนดมาตรฐาน 

 ให้มีการส่งมอบหน้าที่ทุกครั้งก่อนมีการปรับเปลี่ยนผู้ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบใหม่  รับการถ่ายทอด
ความรู้ก่อนปฏิบัติงาน 

๗. การขยายผลและสิ่งที่จะดำเนินการต่อไป 

 ให้มีการการถ่ายทอดความรู้เรื ่องการจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์แก่กำลังพลที่สนใจทั้งภายใน และ
ภายนอกกองวิชาฯ 
 

ลงชื่อ ประธานกลุ่ม : พ.อ. ........................................ 

                                  ( ปิยะวัตร   ณ พัทลุง) 

                          วันที่ : ………………………………. 

 

ลงชื่อ ผู้ประสานงานการจัดการความรู้ของหน่วย:    

                         พ.อ. วีระพงศ์  ตั้นเจริญ                               

                              ( วีระพงศ์  ตั้นเจริญ ) 

                          วันที่ : ............................... 

ลงชื่อ ผู้บริหารที่กำกับดูแล         : พ.อ.   มนัส  ธนวานนท์ 

                                                  (มนัส   ธนวานนท์ ) 

                                           วันที่ : …………………………. 

หมายเหตุ : ผู้บริหารที่กำกับดูแล หมายถึง ผู้บังคับหน่วย, ผู้บริหารจัดการความรู้ของหน่วย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การจัดการความรู้ เรื่อง การเพิม่ประสิทธิภาพขั้นตอนการจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อ

สนับสนุนทรัพยากรการจัดการเรียนการสอนของ นนร. ระดับกองวิชา 

PLAN 

 ดำเนินการสำรวจความต้องการวัสดุวิทยาศาสตร์ 
 รวบรวมความต้องการวัสดุวิทยาศาสตร์ 
 เสนอความต้องการวัสดุวิทยาศาสตร์ 
 รับการสนับสนุนวัสดุวิทยาศาสตร์จากหน่วยเหนือ 
และเก็บรักษาในคลัง 

 
 

 วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น 
 ปรับปรุง/พัฒนาวิธีการดำเนนิการจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์ 

 

 กำหนดเป้าหมายการจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์ 
 วางแผนการจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์ตามความต้องการ 

 

 

DO 

ACT 

 ดำเนินการประเมินผลการดำเนินการ และการนำผล
มาเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ต้ังไว้ 

 

CHECK 



บรรณานุกรม 

กองทัพบก. (๒๕๓๔).  ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งกำลังบำรุงสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔, ๘๐-๘๗.               
        http://www2.crma.ac.th/service/download/ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์.pdf 

 

เอกสารอ้างอิง 

ผนวก ก ร่างตารางสอน สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคการศึกษา ๒๕๖๓ 

ผนวก ข แบบสำรวจความต้องการวัสดุวิทยาศาสตร์ตามรายวิชา กวล.สกศ.รร.จปร. ประจำภาคการศึกษา  
           ๒๕๖๓  

ผนวก ค ตารางรายงานการตรวจสอบวัสดุวิทยาศาสตร์คงคลัง ประเภทสิ่งอุปกรณ์ (สป.) สิ้นเปลือง              
           สาย วศ. และสาย พ. กวล.สกศ.รร.จปร. 

ผนวก ง รายละเอียดแผนจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์ งบงานฝึกศึกษาตามหลักสูตรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

ผนวก จ หนังสือขอรับการสนับสนุนคณุลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์ตามสายยุทธบริการ 

ผนวก ฉ ผลการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกด้านวัสดุวิทยาศาสตร์ เพื่อการสนับสนุน 
           ทรัพยากรการจัดการเรียนการสอนของ นนร. ระดับกองวิชา 
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