
 
 

เอกสารการจัดการความรู้ 
   เรื่อง การจัดทำใบตอบสำหรับการสอบเข้าเป็นนักเรียน

เตรียมทหาร (ทบ.) และการสอบ ยศ.ทบ. 
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   พันโท   พงศ์กฤษณ์  รุ่งสุข 
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โดย ส่วนการศึกษา  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 



 
 

เอกสารการจัดการความรู้ 
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โดย ส่วนการศึกษา  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 



คำนำ 

การคัดสรรบุคคลพลเรือนเพื่อเข้ารับการศึกษาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ทบ.) นั้นมีความสำคัญอย่าง

ยิ่งยวด เพราะบุคคลดังกล่าวจะได้รับการฝึกศึกษา และมื่อสำเร็จการศึกษาเป็นนายทหารสัญญาบัตรของ

กองทัพบก ที่เป็นบุคคลากรที่สำคัญของกองทัพ โดยจะมีการสอบคัดเลือกนักเรียนพลเรื อนที่ศึกษาในระดับ

มัธยมศึกษา ซึ่งในแต่ละปีจะมีนักเรียนเข้าสมัครสอบเป็นจำนวนมาก เป็นผลให้เกิดปัญหาทางด้านงานธุรการ 

ในด้านการรับสมัครสอบคัดเลือก การสอบคัดเลือกเป็นจำนวนมาก 

 กองทัพบกจึงให้ รร.จปร. เป็นผู้ดำเนินการในกระบวนการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนดังกล่าว และ

หนึ่งในปัญหาที่ทำให้เกิดการเสียเวลาทางด้านธุรการคือการจัดทำกระดาษในตอบ ซึ่งปัญหาที่ตรวจพบ คือการ

ระบายรหัสผู้สมัครสอบผิดพลาด ทำให้ผู้เข้ารับการสอบเสียโอกาสในการเข้ารับการศึกษา  

กองวิศวกรรมไฟฟ้าจึงได้รับมอบหมายจาก สกศ.รร.จปร. ให้จัดทำกระดาษในตอบซึ่งจะมีการพิมพ์หมายเลข

ผู้สมัครสอบในกระดาษคำตอบแต่ละแผ่น เพ่ือป้องกันความผิดพลาดในการเขียนและระบายรหัสผู้สมัครสอบ 

การนำเสนอข้อมูลของเอกสารฉบับนี้จะเริ่มจาก 1. การอธิบายห้วยระยะการปฏิบัติ และแผนงาน     

2. การจัดพิมพ์กระดาษใบตอบ ใบปะหน้าที่ต้องใช้ในการสอบ นตท.ทบ. และ 3. เป็นตัวอย่างเอกสารแนบท้าย 

 
คณะผู้ดำเนินการ 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทสรุปการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2564 

ชื่อผลงาน   การจัดทำใบตอบสำหรับการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ทบ.) และการสอบ ยศ.ทบ. 
เจ้าของผลงาน/สังกัด   กวฟ.สกศ.รร.จปร. 
ประเภทของผลงาน   ความรู้ตามแนวทางการปฏิบัติงาน  
ข้อมูลเกี่ยวกับผลงาน 
 เป็นโครงการพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง โดยรายละเอียดจะเป็นรายละเอียดเนื้อหาการปรับปรุง
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำใบตอบการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ทบ.) และการสอบ ยศ.ทบ. โดยการ
ใช้ระบบ Gantt Chart บนโปรแกรม Microsoft Excel 

ลักษณะของผลงาน 
 โครงการพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง โดยรวบรวมไฟล์เอกสารและไฟล์วีดีโอที่เกี่ยวข้องกับการ
การจัดทำใบตอบสำหรับการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ทบ.) และการสอบ ยศ.ทบ.ให้เป็นระบบใช้งาน
ที่ง่ายอยู่ในรูป E-document นำรูปแบบ Gantt Chart บนโปรแกรม Microsoft Excel 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
         1. เจ้าหน้าที่ กวฟ.ฯ สามารถจัดทำใบตอบนักเรียนเตรียมทหาร (ทบ.) และการสอบ ยศ.ทบ. ได้ถูกต้อง
และส่งมอบทันเวลา     
          2. คณะทำงานการจัดการความรู้มีการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ได้ถูกต้องครบถ้วน   
          3. คณะทำงานการจัดการความรู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติจริง 
          4. เอกสารประกอบในภาคผนวกมีรูปภาพแสดงขั้นตอนการดำเนินการที่ชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย 
 5. เอกสารโครงการนี้ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่เก่ียวข้องแล้ว  

ความสัมฤทธิ์ 
 การบรรลุวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของโครงการ 
ความภูมิใจ 
     1. การจัดทำใบตอบนักเรียนเตรียมทหาร (ทบ.) และการสอบ ยศ.ทบ. ถูกต้องและส่งมอบ
ได้ทันเวลา ผู้บังคับบัญชาไว้วางใจ    
   2. ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กรระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงาน และมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างองค์กร ระหว่างอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ทำให้เข้าใจปัญหา ข้อขัดข้องต่าง ๆ และสามารถนำผลการ
ดำเนินงานในปีที่ผ่านมาปรับปรุงแก้ไขผลการดำเนินงานในปีต่อไปได้อย่างตรงจุดและบรรลุเป้าหมาย 
     3. ได้มีโอกาสแบ่งปันความรู้ที่ ได้จากการปฏิบัติจริงให้กับกำลังพล รร.จปร. และหน่วยงาน
ภายนอกซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีมาก  

         ตรวจถูกต้อง 
                      พ.ท.         พงศ์กฤษณ์  รุ่งสุข                                                     
                                   ( พงศ์กฤษณ์  รุ่งสุข ) 
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แบบเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพงาน กิจกรรมติดตามผลงานการจัดการความรู้ของ ทบ. 
 

1. ชื่อโครงการ:  การปรับปรุงกระบวนทำงานการจัดทำใบตอบและการตรวจใบตอบสำหรับการสอบเข้าเป็น 
นตท. (ทบ.) และ ยศ.ทบ.  
    ประเภทโครงการ:        โครงการใหม่    
2. หน่วย:   กวฟ.สกศ.รร.จปร.   
3. ชื่อกลุ่ม/สมาชิกกลุ่ม  
 3.1  ชื่อกลุ่ม  EE_CRMA   
       3.2 สมาชิกกลุ่ม 
                   พ.ท. พงศ์กฤษณ์  รุ่งสุข    อจ.สกศ.รร.จปร.            เบอร์โทร  089-5522170 
                 พ.ต. ธนรัชต์ รตันอัมพา    อจ.สกศ.รร.จปร.            เบอร์โทร  065-4594465 

 ร.อ. พัฒน์ น่วมนิ่ม                                       อจ.สกศ.รร.จปร.            เบอร์โทร  089-9203627 
 ร.อ. ชนะ จันทร์อิ่ม                        อจ.สกศ.รร.จปร.            เบอร์โทร  066-1465539 

  3.3 ที่ปรึกษาโครงการ (KM Team) 
         พ.อ. ภาคภูมิ รุจิเสนีย์       ผอ.กวฟ.สกศ.รร.จปร. 
                   
4. ที่มา/มูลเหตุจูงใจของโครงการ  

กวฟ.สกศ.รร.จปร. ได้รับความไว้วางใจกับผู้บังคับบัญชาอย่างเสมอมาให้ มีความรับผิดชอบในการ
จัดทำใบตอบสำหรับการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ทบ.)และ จัดทำใบตอบสำหรับการสอบเข้าเป็น
นายทหาร (ยศ.ทบ.) ซึ่งมีความเหมือนและแตกต่างกัน  กวฟ.สกศ.รร.จปร.จึงได้พัฒนาปรับปรุงแผนการ
ดำเนินงานและคู่มือการใช้โปรแกรมท่ีเกี่ยวข้อง ขึ้นมาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง   
 นอกจากนี้พัฒนาปรับปรุงแผนการดำเนินงานและคู่มือการใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง ของ กวฟ.สกศ. 
รร.จปร. ยังเป็นไปตามแผนปฏิบัติการโครงการประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  กลยุทธ์พัฒนาการศึกษา อบรม และ
การดำเนินการฝึกนักเรียยนายร้อย ของแผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปี 2560-2564 
 
 
5. วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตวัชี้วดั  
 5.1 วัตถุประสงค์ 

     1)  นโยบาย ผอ.กวฟ.สกศ.รร.จปร. ให้จัดคู่มือเพ่ือให้สะดวกการเปลี่ยนหมุนเวียนการทำงาน 
     2)  เพ่ือให้เป็นการถ่ายทอดความรู้ และสร้างบุคลากรใหม่ทดแทนกำลังพลที่ปรับย้ายตามวาระ  
     3) เพ่ือปรับปรุงคู่มือการการจัดทำใบตอบฯ ให้ทันสมัยขึ้น 
 
 
 
 
 



5.2 ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย 
      ในการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของโครงการ การจัดทำใบตอบและการตรวจใบตอบสำหรับการสอบ
เข้าเป็น นตท. (ทบ.) และ ยศ.ทบ. ได้นำมิติคุณภาพ ในเรื่อง 1) ความถูกต้อง 2) ความมีประสิทธิผล และ 3) ความ
พึงพอใจ  มาใช้ในการประเมินความสำเร็จของโครงการ ดังมีรายละเอียดดังนี้  
 
ตารางที่ 1  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของโครงการในมิติคุณภาพด้านความถูกต้อง 

 
1. มิติคุณภาพด้านความถูกต้อง 

ลำดับ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
1.1 การใส่หมายเลขประจำตัวผู้สอบในกระดาษใบตอบมีความถูกต้อง = 100% 
1.2 จำนวนกระดาษใบตอบก่อนตรวจด้วยเครื่องมีความถูกต้อง = 100% 
1.3 จำนวนกระดาษใบตอบหลังตรวจด้วยเครื่องมีความถูกต้อง = 100% 
1.4 การรายงานจำนวนกระดาษใบตอบแต่ละขั้นตอนตรงต่อเวลา = 100% 
1.5 จำนวนกำลังพลที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำใบตอบ     > 75%  

 
ตารางที่ 2  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของโครงการในมิติคุณภาพด้านความมีประสิทธิผล 
 

2. มิติคุณภาพด้านความมีประสิทธิผล 
ลำดับ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
2.1 การรายงานยอดจำนวนกระดาษใบอะไหล่ = 100% 
2.2 ความรู้และการถ่ายทอดวิธีการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนผ่านคลิปวิดีโอ > 50% 
2.3   

 
ตารางที่ 3  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของโครงการในมิติคุณภาพด้านความพึงพอใจ 
 

3. มิติคุณภาพด้านความพึงพอใจ 
ลำดับ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
3.1 ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาทีม่ีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในความสำเร็จของการ

จัดทำใบตอบและการตรวจใบตอบสำหรับการสอบเข้าเป็น นตท. (ทบ.) และ ยศ.ทบ. 
= 100% 

3.2 ความพึงพอใจของกำลังพล ที่ผ่านการอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้    > 75% 

3.3 ความพึงพอใจของกำลังพล ในการเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านระบบ Google Drive   > 75% 

3.4   
3.5   

 
 
 



6. สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา  
 6.1 การหาสาเหตุของปัญหาโดยการใช้เครื่องมือแผนภูมิก้างปลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ตารางท่ี 4 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยการอธิบายแผนภูมิก้างปลา 

สาเหตุหลัก สาเหตุ 
1. นายทหาร
สัญญาบัตร 

 

  1.1 กำลังพลที่รับผิดชอบส่วนใหญ่มีการปรับย้ายและเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ 

  1.2 กำลังพลมีเวลาในการฝึกฝนหรือถ่ายทอดองค์ความรู้ค่อนข้างน้อย 
  1.3 กำลังพลขาดความเข้าใจในการปฏิบัติในภาพรวมและข้ันตอนการจัดเตรียมฯ 

2. งบประมาณ   2.1 กวฟ.ฯ ขาดงบประมาณสนับสนุนในส่วนการบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ 
  2.2 กวฟ.ฯ ดำเนินการเบิกรับงบประมาณท่ีมีลำดับขั้นตอนที่ค่อนข้างซับซ้อน 

3. นายทหาร
ประทวน/ลูกจ้าง 

  3.1 นายทหารประทวน/ลูกจ้าง ส่วนใหญ่มีอายุมากและใกล้เกษียณ 
  3.2 กวฟ.ฯขาดการติดตามตรวจสอบโดยผู้รับผิดชอบดูแลที่ชัดเจน 

4. สถานที่   4.1 กวฟ.ฯ มีขีดจำกัดในการจัดเตรียมสถานที่ในห้วงการเรียนการสอนและปรับปรุง
อาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำลังพล กวฟ.ไม่มี
ความเขา้ใจเกี่ยวกบั
การตรวจใบตอบและ

ประมวลผล 
 

ขาดความเข้าใจในการปฏิบัติ 

น. สัญญาบัตร 

งบประมาณ สถานที่ 

น.ประทาน/ลูกจ้าง 

มีเวลาฝึกฝนน้อย 

มีการหมุนเวยีน/

เปลี่ยนผลัด 

ขั้นตอนการเบิกจ่าย 
ซับซ้อน 

มีขีดจำกัดโดยเฉพาะ
ห้วงจัดการเรียนการ
สอน 

ขาดการติดตามตรวจสอบโดยผู้รับผิดชอบ 

อายุมาก ประสิทธิภาพ
ลดลง ใกล้เกษียณ 

งบประมาณในการ

ปรับปรุงอุปกรณ์ 



7. สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ดำเนินการ  
รายละเอียดมาตรการและแนวทางในการแก้ปัญหาจากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ดังแสดงใน

ตารางที ่5  
ตารางท่ี 5  มาตรการและแนวทางในการแก้ปัญหาจากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 

การกำหนดมาตรการ/แนวทางแก้ปัญหา จากสาเหตุของปัญหา 
สาเหตุหลัก สาเหตุ มาตรการ/แนวทางการแก้ปัญหา 

1. น.สัญญาบัตร   1.1 น.สัญญาบัตรมีการหมุนเวียนผลัด 
เปลี่ยนตามวงรอบ 

1.ให้ น.สัญญาบัตรใหม่ เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการการตรวจและประเมินผล
ใบตอบ 
2.ให้ น.สัญญาบัตร ผู้ช่วยในปกี่อนเป็น
เลขานุการตรวจและประเมินผลใบตอบในปี
ถัดไป 
3.ให้เลขานุการเดิมในปีการเป็นผู้กำกับ
รับผิดชอบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 

   1.2 น.สัญญาบัตรมีเวลาพักผ่อนน้อย ออกคำสั่ง กวฟ.ฯให้ทำหน้าที่อบรมเป็น
ทางการ 

   1.3 น.สัญญาบัตรขาดความม่ันใจใน 
การปฏิบัติ 

ใช้กระบวนการ KMLO เป็นเครื่องมือในการ
ส่งผ่านความรู้ความเข้าใจ 

   1.4 น.ทหารหลักไปเรียนหลักสูตร 
เสนาธิการ 

อนุญาตให้ไปเรียนเมื่อเป็นเลขานุการตรวจ
ใบตอบละประเมินผลใบตอบแล้ว 1 ครั้ง 

   
ตารางท่ี 5  มาตรการและแนวทางในการแก้ปัญหาจากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (ต่อ) 

การกำหนดมาตรการ/แนวทางแก้ปัญหา จากสาเหตุของปัญหา 

สาเหตุหลัก สาเหตุ มาตรการ/แนวทางการแก้ปัญหา 
2. งบประมาณ
สนับสนุน 

2.1 การเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนมี
ความซับซ้อน 
   

วางแผนงบประมาณร่วมกับ ยศ.ทบ. และ 
รร.จปร.ให้ชัดเจน มีเงินสำรองให้ใช้บริหาร
ก่อน 

2.2 ทดงบประมาณในการดำเนินงานและ
ซ่อมบำรุงเครื่องมือ 

วางแผนงบประมาณให้ช ัดเจนและเพ่ิม
ค่าลงทะเบียนในการสอบให้สูงขึ้น 

3. น.ประทวน 3.1 น.ประทวนอายุมากประสิทธิภาพการ
ทำงานลดรอเกษียณ 

วางแผนบรรจุกำลังพลเพิ ่มตามอัตราการ
จ้าง 



3.2 น.ประทวนขาดการติดตามตรวจสอบ
โดยผู้รับผิดชอบ 

มองอำนาจการบังคับบัญชาแก่เรขานุการ
การจัดทำใบตอบและประเมินใบตอบ 

4. สถานที่ 4.1 มีจำกัดโดยเฉพาะช่วงที่ทำการเปิดภาค
เรียน 

เพิ่มกระบวนการทำใบตอบในช่วงปิดภาค
เรียน และงดเข้าร่วมกิจกรรมอ่ืนใดของ  
รร.จปร.ที่ไม่จำเป็น 

 
8. ผลลัพธ์การดำเนินการ  
 จากการดำเนินโครงการปรับปรุงกิจกรรมติดตามผลงานการจัดการความรู้ของ ทบ. มีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลหลังการแก้ปัญหา โดยใช้วิธีการ 1)การทดสอบความรู้รายบุคคลโดยการถามตอบ ร่วมกับการปฏิบัติ 
 2)การใช้แบบสอบถามในการวัดระดับความพึงพอใจ 3)ให้ผู้เชี่ยวชาญติดตามการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 
ซึ่งข้อมูลตัวชีว้ัดเปรียบเทียบผลก่อน-หลังการปรับปรุง และเทียบกับค่าเป้าหมาย แสดงในตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6  ตัวชี้วัดเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการปรับปรุงการดำเนินงานเทียบกับค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด ค่า 
เป้าหมาย 

ก่อน
ปรับปรุง 
ปี 2562 

หลัง
ปรับปรุง 
ปี 2563 

หลัง
ปรับปรุง 
ปี 2564 

1. การใส่หมายเลขประจำตัวผูส้อบในกระดาษใบตอบ 100% 95% 98% 100% 
2. จำนวนกระดาษใบตอบก่อนตรวจด้วยเครื่อง 100% 100% 100% 100% 
3. จำนวนกระดาษใบตอบหลังตรวจด้วยเครื่อง 100% 100% 100% 100% 
4. การรายงานยอดกระดาษใบตอบแต่ละขั้นตอนตรงต่อเวลา 100% 100% 100% 100% 
5. จำนวนกำลังพลที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ  > 75% 0% 50% > 75% 
6.การรายงานยอดจำนวนกระดาษใบอะไหล่ 100% 100% 100% 100% 
7. ความรู้และการถ่ายทอดวิธีการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน
ผ่านคลิปวิดีโอ 

> 50% 0% 10% 50% 

8. ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาที่มีความเชื่อมั่นและไว้วางใจ
ในความสำเร็จของการจัดทำใบตอบและการตรวจใบตอบ
สำหรับการสอบเข้าเปน็ นตท. (ทบ.) และ ยศ.ทบ. 

100% 100% 100% 100% 

9. ความพึงพอใจของกำลังพล ที่ผ่านการอบรมและถ่ายทอดองค์
ความรู้ 

   > 75% 80% 90% 90% 

10. ความพึงพอใจของกำลังพล ในการเข้าถึงองค์ความรู้ผ่าน
ระบบ Google Drive 

  > 75% 0% 80% 80% 

 
 
 



ประโยชน์ที่ได้รับ (ทางตรง-ทางอ้อม) 
ประโยชน์ทางตรง 

1. ไดก้ารจัดทำคูม่ือการปฏิบตัิงาน“คู่มอืการจัดทำใบตอบสำหรับการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 

(ทบ.) และการสอบ ยศ.ทบ.”  ให้กำลังภายในหนว่ย สกศ.รร.จปร. 
2. ผู้บังคับบัญชาสบายใจและมั่นใจในความสำเร็จ งานถูกต้องและส่งมอบตามเวลา 

ประโยชน์ทางอ้อม 
     1.   ไดก้ำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการติดตามกระบวนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการทำงาน 
     2.   ไดก้ำหนดกระบวนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักสูตรในรูปแบบ Gantt Chart ที่ชัดเจน 
 
9. การกำหนดมาตรฐาน  
 9.1 กำลังพลได้ปรับปรุงระบบจัดเก็บเอกสารและไฟล์วีดีโอที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ Gantt Chart 

9.2 มีผู้เชี่ยวชาญคอยสนับสนุนผู้สอนการใช้ระบบจัดเก็บเอกสารและไฟล์วีดีโอที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ 
Gantt Chart แก่ผู้ที่สนใจ 
 9.3 การกำหนดมาตรฐานตามข้อ 9.1 9.2 และ 9.3 เพื ่อให้ระบบจัดเก็บเอกสารและไฟล์วีดีโอที่
เกี่ยวข้องในรูปแบบ Gantt Chartพร้อมใช้งานและได้รับการปรนนิบัติบำรุงอย่างสม่ำเสมอ ป้องกันไม่ให้ปัญหา
เดิมๆท่ีเกี่ยวข้องเกิดซ้ำอีกครั้ง 
 
10. การขยายผลโครงการ และสิ่งที่จะดำเนินการต่อไป  
     10.1 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบจัดเก็บเอกสารและไฟล์วีดีโอที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ Gantt Chart เป็นร้อยละ 70 
     10.2 พัฒนาความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ กวฟ.ฯ ต่อระบบจัดเก็บเอกสารและไฟล์วีดีโอที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ Gantt 
Chart เป็นร้อยละ 75 

 
ลงชื่อ ประธานกลุ่ม :  
                          พ.ท.     พงศ์กฤษณ์  รุ่งสขุ 

                                ( พงศ์กฤษณ์  รุ่งสขุ ) 
                             วนัที่ :    ก.ค. 2564 

 
ลงชื่อ ผู้ประสานงานการจดัการความรู้ของหน่วย:   
        พ.อ.  

                 (                                 ) 
                    วันที่ :      ก.ค. 2564 

ลงชื่อ ผู้บริหารที่กำกับดูแล         : พ.อ.    

                                                 (                                ) 
                                                    วนัที่ :     ส.ค. 2564 
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บทที่1 

ห้วงระยะการปฏิบัติ และแผนงาน 

 การคัดสรรบุคคลพลเรือนเพ่ือเข้ารับการศึกษาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ทบ.) นั้นมีความสำคัญอย่าง

ยิ่งยวด เพราะบุคคลดังกล่าวจะได้รับการฝึกศึกษา และมื่อสำเร็จการศึกษาเป็นนายทหารสัญญาบัตรของ

กองทัพบก  ที่เป็นบุคคลากรที่สำคัญของกองทัพ โดยจะมีการสอบคัดเลือกนักเรียนพลเรือนที่ศึกษาในระดับ

มัธยมศึกษา ซึ่งในแต่ละปีจะมีนักเรียนเข้าสมัครสอบเป็นจำนวนมาก เป็นผลให้เกิดปัญหาทางด้านงานธุรการ ใน

ด้านการรับสมัครสอบคัดเลือก การสอบคัดเลือกเป็นจำนวนมาก 

 เพ่ือลดเวลาทางด้านธุรการ กองทัพบกจึงให้ รร .จปร. เป็นผู้ดำเนินการในกระบวนการสอบคัดเลือก

บุคคลพลเรือนดังกล่าว และหนึ่งในปัญหาที่ทำให้เกิดการเสียเวลาทางด้านธุรการคือการจัดทำกระดาษในตอบ  

สอบผิดพลาด ทำให้ผู้เข้ารับการสอบเซึ่งปัญหาที่ตรวจพบ คือการระบายรหัสผู้สมัคร สียโอกาสในการเข้ารับ

การศึกษา  

 ตอบซึ่งจะมีการพิมพ์หมายเลขกองวิศวกรรมไฟฟ้าจึงได้รับมอบหมายจากทาง ให้จัดทำกระดาษใน

ผู้สมัครสอบในกระดาษคำตอบแต่ละแผ่น เพ่ือป้องกันความผิดพลาดในการเขียนและระบายรหัสผู้สมัครสอบ 

ซืงจะดำเนินการในห้วงเดือน พ.ย.ของปีก่อนการสอบคัดเลือก จนถึงเดือน ก.พ.ในปีที่มีการสอบคัดเลือก โดยได้

แสดงให้เห็นในตารางที่ 1 ดังนี้ 

 

 

ตารางที่ 1 แผนการปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

ภารกจิ

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

รับทราบค าสัง่

ประมาณการคา่ใชจ้า่ย 

ประสานบรษัิทพมิพก์ระดาษใบตอบ

ประสานขอยมืเครือ่งคอมพวิเตอรแ์ละเครือ่งพมิพ์

จัดเตรยีมสถานทีจั่ดพมิพก์ระดาษใบตอบ

ทดสอบพมิพก์ระดาษใบตอบของปีกอ่น

ประสาน มสธ เรือ่งการตรวจกระดาษใบตอบ

ด าเนนิการดา้นธรุการ

รับกระดาษใบตอบตวัจรงิ

จัดพมิพก์ระดาษใบตอบ

จัดพมิพใ์บปะหนา้ซอง กระดาษใบตอบ

บรรจกุระดาษใบตอบแยกตามสนามสอบ

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.



ห้วงเดือน พ.ย. – ธ.ค. ปีก่อนการสอบคัดเลือก นตท.(ทบ.) 

 ในห้วงนี้จะเป็นการรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการสอบภาควิชาการ และ

รับทราบกำหนดการปฏิบัติอ่ืนๆ รวมถึงการประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนจัดพิมพ์ใบตอบและการตรวจสอบ

ใบตอบ (เสนอความต้องการการจัดหาเครื่องพิมพ์ (Printer) ใหม่จำนวน 4 เครื่อง ที่ใช้ตลับหมึก 104X Toner 

หรือ 326 Toner (Canon) เช่นเครื่อง Samsung ML1660* หรือ Canon LBP 6200d* ตามลำดับโดยประสาน

กับ พ.ต.แดง สหกรณ์ร้านค้า รร.จปร.) จากนั้นจะเป็นการประสาน บ.คอนโทรล ดาต้า ติดต่อ คุณ กิตติชัย อินทร์

หา หมายเลขโทรศัพท์ (02) 678-0333 จัดจ้างพิมพ์ใบตอบ จำนวน 25,000 ใบ โดยการส่งตัวอย่างส่งตัวอย่างที่

ต้องการ พร้อมสีที่ต้องการให้ บ.คอนโทรล ดาต้า ทางพัสดุไปรษณีย์ และขอตัวอย่างที่ทำเบื้องตันมาตรวจสอบ

ความถูกต้อง ความหนา 120 gram เป็นอย่างน้อย ก่อน กวฟ.ฯ ยืนยันการสั่งจัดพิมพ์ และให้มีกำหนดการแล้ว

เสร็จภายในสัปดาห์แรกของเดือน ก.พ. ปีที่ทำการสอบคัดเลือก 

 จากนั้นจะทำการจัดเตรียมสถานที่จัดพิมพ์ใบตอบ นตท.(ทบ.) ที่ ห้องเรียน กวฟ.ฯ โดยที่ ต้องมีการ

จัดทำสิ่งอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ 

  1. ทำป้ายกระดาษลงนามเพ่ือปิดผนึกขอบรอยต่อกระจก 

 2. กุญแจลูกบิดและสายยู ให้ น. ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบเพียงผู้เดียว  

 3. ใช้วางใบตอบที่พิมพ์หมายเลขที่นั่งสอบเรียบร้อยแล้ว 

 4. ใช้บรรจุกระดาษใบตอบ ลงซองใบตอบ 

 5. ใช้เตรียมซองใส่ใบตอบ และใบปิดปะหน้า 

ห้วงเดือน ม.ค. ปีจัดการสอบคัดเลือก นตท.(ทบ.) 

 งานด้านธุรการในห้วงเดือน ม.ค. จะเป็นการประสาน มสธ. สำหรับการตรวจใบตอบ นตท.ทบ. ในช่วง

เดือน เม.ย. ที่จะถึง จำนวน 20,000 ใบ โดยติดต่อ คุณ อรทัย ที่มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช หมายเลข

โทรศัพท์ 085-932-4995 หรือ 02-503-4916 และ มสธ. ตอบรับจึงทำหนังสือขอทราบประมาณการค่าใช้จ่าย

ในการตรวจใบตอบ นตท.ทบ. และควรส่งรายละเอียดการตรวจข้อสอบ และการประเมินผลใบตอบ (ภาคผนวก 

ก, ข และ ค) แก่ มสธ. ด้วย ในห้วงดังกล่าว จะมีดำเนินงานทางธุรการอ่ืนๆ เช่น 

 1 ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์ใบตอบการสอบคัดเลือก นตท.ทบ. 

 2 ขออนุมัติจัดจ้าง ตรวจข้อสอบการสอบคัดเลือก นตท.ทบ. 

 3 ขออนุมัติให้ข้าราขการเดินทางไปราชการ 



 4 ส่งแผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนการใช้สิ่งอุปกรณ์ในการตรวจใบตอบและ

ประเมินผลการสอบ 

 งานด้านการจัดพิมพ์ใบตอบ จะทดลองพิมพ์ใบตอบ นตท.ทบ. เพ่ือทดสอบความพร้อมของระบบการ

พิมพ์โดยใช้ใบตอบจริงของปีก่อนหน้าประมาณ 20 ใบ ทดสอบความถูกต้องของระยะการพิมพ์, จัดเตรียมป้าย

ตรายาง (ลายเซ็นต์ ผอ.คณะกรรมการพิมพ์ใบตอบ หรือ ผอ.กวฟ.ฯ) 4 ชิ้น แบะควรทำใหม่ทุกป ีเพราะของเดิม

จะฉีกขาดพิมพ์ไม่ชัด, ตรวจสอบโปรแกรม Driver ของเครื่องพิมพ์ 

ห้วงเดือน ก.พ.-มี.ค. ปีจัดการสอบคัดเลือก นตท.(ทบ.) 

  ประสานกับ มสธ. เพ่ือขอทดสอบใบตอบ 100 ใบ เพ่ือทดสอบความพร้อม ของระบบตรวจ

ของ มสธ. (ทำก่อนจัดทำใบตอบจริง) เช่น ระบายเข้ม/จาง ระบายหลายข้อ ไม่ระบายเลขชุดปัญหาสอบ ระบาย

ไม่เต็มวง/เยื้องศูนย์ และ การจัดเลี้ยงกรรมการตรวจใบตอบ นตท.ทบ. โดยใช้ห้องจัดเลี้ยง มสธ. สำหรับ

เจ้าหน้าที่ประมาณ 30 นาย ซึ่งจะมารับประทานอาหารกลางวัน (และอาหารเย็น ถ้าจำเป็น) ในวันตรวจใบตอบ 

ช่วงสัปดาห์แรกของ เม.ย. ปีถัดไป และช่วงเดือน มี.ค. จะสรุปแผนผังการบรรจุปัญหาสอบเป็นไฟล์ แยกตาม

หน่วยสอบพร้อมระบุจำนวนใบตอบอะไหล่ที่ต้องใช้ ในรูปแบบตาราง Microsoft Excel 

ปลายเดือน มี.ค. (ประมาณ 20 มี.ค.) คณะอนุกรรมการจัดพิมพ์ใบตอบ นตท.(ทบ) และตรวจข้อสอบต้องปฏิบัติ

ตามข้ันตอนดังนี้ 

 1. เตรียมซองบรรจุใบตอบที่แปะใบปะหน้าด้วยกาวลาเท็กซ์อย่างดี (ไม่เลอะเทอะ

เพราะจะติดกันจนแยกไม่ได้) เรียบร้อย 

 2. เตรียมใบเซ็นต์ชื่อผู้เข้าสอบ โดยเย็บแยกเป็นชุดที่สอดคล้องกับเลขท่ีนั่งสอบของซอง

บรรจุใบตอบ (จำนวนชุดต้องเท่ากับซองบรรจุใบตอบ) 

 3. ควบคุมเจ้าหน้าที่ให้นับใบตอบที่เตรียมไว้ให้ได้ตามจำนวนที่ระบุไว้ที่ซองนั้นๆ และ

เลขที่นั่งสอบก็จะต้องตรงกันด้วยอย่าให้พลาด 

 4. ก่อนจะปิดซฮง ต้องใส่ใบเซ็นต์ชื่อผู้เข้าสอบที่ตรงตามเลขที่นั่งสอบของใบปะหน้าซอง

นั้นๆ และต้องใส่แถบเทปกาว ดังตัวอย่างเข้าไปด้วย ตัวอย่างที่ 1 แถบเทปกาว อย่า

ให้พลาด* 

หมายเหตุ  ให้เจ้าหน้าที่นับใบตอบใส่ซองพร้อมด้วยใส่ไบเซ็นต์ชื่อ และสติกเกอร์เขียนชื่อตนเอง

ที่มุมซองด้านในด้วย 

 

 



บทที่2 

การจัดพิมพ์กระดาษ 

 ในบทนี้เราจะแสดงให้เห็นถึงการจัดเตรียมหน้ากระดาษในโปรแกรมสำหรับจัดพิมพ์ การพิมพ์รหัสใน

กระดาษใบตอบ และการจัดพิมพ์ใบปะหน้าซองกระดาษใบตอบ  

การจัดพิมพ์และกำหนดค่ากระดาษใบตอบจะดำเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

 1. การตรวจสอบโปรแกรม Driver ของเครื่องพิมพ์ (โดยปรกติจะติดตั้งเรียบร้อยแล้ว 

กับเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับพิมพ์ใบตอบ ทั้ง 4 เครื่อง และถูกแยกเก็บไว้โดยเฉพาะ) 

เช่น Driver ของ Samsung ML1660 หรือ Canon LBP 6200 (สามารถ download 

ได้) 

 2. การตั้งค่าหน้ากระดาษ มีดังนี้ (Set ที่ Control panel ของ Windows : ส่งผลทุก

โปรแกรม)  

   2.1 Control Panel > Canon LBP 6000 > Properties > 

   - ขนาดหน้ากระดาษ  

   - การวางแนว : แนวนอน 

   2.2 Tab ตั้งค่าการพิมพ์ > การตั้งค่าข้ันสูง (s) 

   - หมุนเอกสารการพิมพ์ 180 : เปิด 

   - การรอพิมพ์ EMF : เปิด 

 3 เข้าไฟล์ db1.mdb (Microsoft Office Access) ที่โพลเดอร์โปรแกรมพิมพ์ใบตอบ 

บน Desktop ของเครื่อง 

   3.1 รหัสผ่านฐานข้อมูล : 123 (เครื่องจะถามยืนยันจะเข้าหรือไม่ ตอบ 

เปิด) 

                       

                     4.       ที่กรอบ db1 : ฐานข้อมูล > วัตถุ > รายงาน (เลือก Print ID)  

  4.1 กดออกแบบ > จะแสดงรูปแบบ Page Layout  ของใบตอบโดยสามารถ

แก้ไขได้โดย การขยับ Mouse หรือป้อนพิกัดของ Label ต่างๆผ่าน Keyboard (ต้อง 

Select ก่อนโดย double clicks) 

 



5. ตรวจสอบการตั้งค่าหน้ากระดาษ (เครื่องถูกตั้งเป็นหน่วยอังกฤษ เช่น ระยะเป็น นิ้ว*) 

   5.1 ระยะขอบ ด้านบน : 1.835 นิ้ว 

   ด้านล่าง :  0.65 นิ้ว 

   ด้านซ้าย :  0.235 นิ้ว 

   ด้านขวา :  0.25 นิ้ว 

* การแก้หน่วยเป็นระบบอังกฤษ  Control Panel > Region and Language > Change Keyboard & 

Other Input Methods > Format > Additional Setting > Measurement System : US 

6.  นำกระดาษใบตอบใส่เครื่องพิมพ์ยกละ 100ใบ (ควรแยกกระดาษโดยการกรีดด้วยมือในกรณีท่ีกระดาษชื้น

มากๆ  )  

              6.1 ใส่กระดาษดังรูป (แนวตั้ง)  

 

 

7. การพิมพ์ใบตอบ 

 7.1 เข้าเมนู > แฟ้ม > พิมพ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องพิมพ์ 

   - ชื่อ : Canon LBP 6000 (หรือ Samsung ML1660) 

   - เข้าคุณสมบัติ (ต้องไม่เปลี่ยนเป็นไปตามหัวข้อที่ 4 ตอนที่ตั้งไว้กับ Control 

panel ของ windows) 



                     7.2 กำหนดช่วงของเลขท่ีจะพิมพ์ 

    - เลือก  หน้า จาก :   ถึง 

  เช่น หน้า 02500  ถึง  02599  พิมพ์ จาก : 

8. ประทับตราลายเซ็นต์ ผอ.คณะอนุกรรมการจัดพิมพ์ใบตอบ นตท.ดังรูป ทั้งกรณีใบจริง และใบอะไหล่ 

 

หมายเหตุ 1. Samsung ML1660 พิมพ์ได้เร็วกว่า Canon LBP 6000 โดย 

 Samsung ML1660 ได้ 1000 ใบ/ 6ชั่วโมง 

 Canon LBP 6000 ได้ 1000 ใบ/ 7ชั่วโมง 30นาที 

  ดังนั้นการใช้ Printer จำนวน 4 ตัว ทำงานพร้อมกัน และไม่มีปัญหาขัดข้องกับตัว 

Printer จะสามารถพิมพ์ได้ 20,000 ใบ/1 สัปดาห์ 

 2. Printer ควรได้พักหลังพิมพ์ทุกๆ 300 ใบ/ 10นาที ถ้าไม่พัก ระยะการพิมพ์จะ

คลาดเคลื่อนเพราะเครื่องป้อนกระดาษได้ไม่คงท่ี 

 3. การวางกระดาษใบตอบใน Tray Printer ที่ดีเป็นตัวกำหนดคุณภาพการพิมพ์ 

 4. การพิมพ์ที่ใช้ไม่ได้ คือ วงกลมที่พิมพ์เข้าไป ออกนอกแนววงกลมของมัน จนไปแตะ

แนววงกลมด้านข้าง ดังรูป 

 5. ทุกปีจะมีการเปลี่ยนโค้ตการตรวจสอบใบตอบ กรณีนี้คือ เครื่องหมาย “+” ที่มุมขวา

ของกรอบคำสั่ง 

 



การจัดพิมพ์ใบปะหน้าซองใบตอบ 

 1. ได้รายงานแผนผังการบรรจุปัญหาสอบ นตท.ทบ. อย่างเป็นทางการ และต้องลงนาม

โดยประธานอนุกรรมการการจัดทำปัญหาสอบ พร้อมไฟล์ Microsoft Excel (ใน

บางครั้งอนุกรรมการจัดทำปัญหาสอบจัดห้องไม่ลงตัว หรือแยกย่อยเกินไปจะทำให้

ใช้ซองใส่ใบตอบเปลือง จึงควรระบุก่อนล่วงหน้าให้จัดน้อยที่สุดต่อซอง คือ 40 ที่นั่ง

สอบขึ้นไป ถ้าทำได้) 

 2. อนุกรรมการจัดพิมพ์ใบตอบ และตรวจใบตอบต้อง 

2.1 นำไฟล์ผังบรรจุปัญหาสอบมาวิเคราะห์ออกมาเป็นตาราง ดังตัวอย่าง 

“บัญชีรายละเอียดซองใบตอบ และซองใบอะไหล่ การสอบคัดเลือก นตท.(ทบ.) พ.ศ. 

...” เอกสารแนบท้าย 1 

  2.2  ทราบจำนวนสนามสอบทั้งหมด (สถานที่) 

 ทราบจำนวนหน่วยสอบต่อสนามสอบ (อาคาร) 

 ทราบจำนวนซองบรรจุใบตอบต่อหน่วยสอบ (ห้องสอบ) 

 ทราบจำนวนซองบรรจุใบตอบต่อสนามสอบ 

  2.3  กำหนดสีของกระดาษที่ใช้ทำใบปะหน้าซองบรรจุใบตอบ เช่น (ฟ้า เหลือง 

ชมพู) ให้แตกต่างกันตามสนามสอบ 

  2.4 ใบปะหน้าซองบรรจุใบสอบ อะไหล่ให้ใช้สีขาว พร้อมแถบสีสัญลักษณ์ (ตาม

สีสนามสอบ) รูปสามเหลี่ยมปิดมุมขวาบน ตาม เอกสารแนบท้ายที่ 4 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ซองสีน ำ้ตำล บรรจใุบตอบอะไหล่ 

ใบปะหนำ้ซองบรรจใุบตอบอะไหล่ ใชสี้

ขำว 

ติดโคดสีตำม สีสนำมสอบท่ีก ำหนด

ไว ้



3. พิมพ์ใบปะหน้าซองบรรจุใบตอบโดยแก้ไขจากไฟล์เดิมที่มีคือ 

 3.1 Desktop โพลเดอร์ “เตรียมทหาร_57” > เช่น ใบปะหน้า_ส1_ธรรมศาสตร์ และปะ

หน้า_ส2_เกษมบัญฑิต (โดยแต่ละไฟล์จะแยกแท็ปตามหน่วยสอบ และอะไหล่) 

 3.2 การแก้ไชไฟล์ต้องใช้ความระมัดระวังเพราะจะมีการรันตัวเลขบางเซลล์แบบอัตโนมัติ ควร

ตรวจสอบดูอย่างละเอียดทุกใบ โดยเฉพาะความสัมพันธ์ของเลขท่ีนั่งคนที่ 1 ของ

ห้อง จำนวนคนทั้งหมดในห้อง และเลขที่นั่งสอบคนสุดท้ายของห้อง ตลอดจนการรัน

ลำดับของซองหมายเลข            /             และ ซองที่            ใน          

ซอง ห้ามพลาด 

 3.3  ตัวอย่างใบปะหน้าซองบรรจุใบตอบ สนามสอบ ม. ธรรมศาสตร์ (สีเหลือง) หน่วยสอบที่ 

1 อาคารศูนย์สอบที่ 1 ซองหมายเลขที่ 1 จาก 304* ซองของสนามสอบ ม. 

ธรรมศาสตร์ และซองที่ 1 ใน 212 ของหน่วยสอบที่ 1 (ศูนย์สอบ 1,2)

เอกสารแนบท้ายที่ 2 

   ตัวอย่างใบปะหน้าซองบรรจุใบตอบ สนามสอบ ม.เกษมบัณฑิต (สีฟ้า) 

หน่วยสอบที่ 1 อาคาร 4 ชั้น 8 และ 9 ซองหมายเลขที่ 1 จาก 213** ซองของสนาม

สอบ ม.เกษมบัณฑิต และซองที่ 1 ใน 50 ซองของหน่วยสอบที่ 1 (อาคาร 4 ชั้น 8 

และ 9)เอกสารแนบท้ายที่ 3 

หมายเหตุ (*) 304 ซองของสนามสอบ ม.ธรรมศาสตร์นับรวมซองอะไหล่ 16 ซอง 

 (**) 213 ซองของสนามสอบ ม.เกษมบัณฑิตนับรวมซองอะไหล่ 16 ซอง 

 

 

 

 

 

 

 

 



การพิมพ์ใบเซ็นต์ชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือก นตท.ทบ. 

 1. ที่ Desktop เข้าโฟลเดอร์ “เตรียมทหาร_57” เลือกไฟล์ เช่น ใบเซ็นต์ชื่อ_ส1_มธ 

หรือ ใบเซ็นต์_ส2_เกษมบัณฑิต (โดยแต่ละไฟล์จะแยกแท็ปตามหน่วยสอบ และ

อะไหล่) 

 2. การแก้ไขไฟล์ต้องใช้ความระมัดระวัง เพราะจะมีการรันเลขท่ีผู้ที่นั่งสอบแบบต่อเนื่อง 

ผู้แก้ไขต้องแบ่งช่วงห้องสอบให้ถูกต้อง ตามที่แผนผังการบรรจุปัญหาสอบกำหนดให้ 

และดูการบวกเซลล์ข้ามห้องให้ดีๆ ห้ามพลาด 

 3. ตัวอย่างใบเซ็นต์ผู้เข้าสอบ นตท.(ทบ) พ.ศ.๒๕๕๗ ของสนามสอบที่ ม.เกษมบัณฑิต 

หน่วยสอบที่ 1 อาคาร 4 ชั้น 8 แถวที่ 1 เอกสารแนบท้ายที่ 5 

 4. ประทับตราเพ่ือเตือนความจำให้กรรมการคุมสอบ นำใบเซ็นต์ชื่อใส่กลับเข้าไปในซอง

บรรจุกระดาษใบตอบทุกครั้ง เมื่อผู้เข้าสอบเซ็นต์ครบแล้ว (ใช้หมึกพิมพ์สีแดง) 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้าย 

เอกสารแนบท้าย 1 

 

เอกสารแนบท้าย 2 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้าย 3 

 

เอกสารแนบท้าย 4 

 

 

 

 

 



บทที่3 

การพัฒนาระบบไฟล์เอกสารและไฟล์วีดีโอด้วย Gantt Chart  

 การจัดทำใบตอบและตรวจใบตอบของ นตท.ทบ. กวฟ.ฯ ได้รับมอบหมายจาก รร.จปร. ให้ดำเนินการ

ในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี และแล้วเสร็จในช่วงเดือนพฤษภาคมในปีนั้น  นอกจากนี้ กวฟ.ฯ ได้รับมอบหมาย

งานในลักษณะดังกล่าวเพิ่มเติมแต่เป็นของบุคคลพลเรือนคุณวุฒิปริญญา โดยได้รับมอบหมายจาก ยศ.ทบ. ให้

ดำเนินการในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี และแล้วเสร็จในช่วงเดือนมีนาคมใบปีนั้น  เพราะฉะนั้นกวฟ.ฯ จึงเป็น

หน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบต่อความถูกต้องเที่ยงตรง การส่งมอบงานให้ตรงเวลา และต้องสร้างความไว้วางใจ

ให้แก่คณะผู้บังคับบัญชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกาศผลคะแนนของผู้เข้าสอบที่ผ่านการสอบรอบวิชาการ 

 การดำเนินงานการจัดทำใบตอบและตรวจใบตอบของ นตท.ทบ. และ ยศ.ทบ. ของ กวฟ.ฯ เป็นงานที่

ต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การวัดผลที่แตกต่างกันในแต่ละปี ทั้งในกลุ่มของผู้เข้าสอบ

และกลุ่มของวิชาที่ใช้ทำการสอบ  ประสบการณ์และความเข้าใจจึงเกิดขึ้นเฉพาะในแต่ละกลุ่มเจ้าหน้าที่ กวฟ.ฯ 

ที่ได้รับมอบภารกิจนี้เป็นประจำตลอดเวลานับ 10 ปี สังสมและตกผลึกเป็นทักษะความชำนาญจนยากลำบากที่

จะถ่ายทอดและพร้อมที่จะสูญหายไปกับการเวลา ความแก่ชราแล้ด้อยประสิทธิภาพเมื่อเจ้าหน้าที่กลุ่มดังกล่าว

ก้าวเข้าสู่ช่วงวัยเกษียณอายุราชการ   

การพัฒนาระบบไฟล์เอกสารและไฟล์วีดีโอด้วย  Gantt Chart บนโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft 

Excel เป็นอีกแนวทางหนึ่งของความพยายามในการถ่ายทอดประสบการณ์  ความเข้าใจ  ตลอดจนทักษะที่สัง

สมตกผลึกในตัวเจ้าหน้าที่ กวฟ.ฯ แก่เจ้าหน้าที่ กวฟ.ฯรุ่นใหม่ที่จะต้องเข้ามารับช่วงต่อ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้

อย่างต่อเนื ่องบนปรัชญาและแนวทางปฏิบั ติของการทำ KMLO หรือ Knowledge Management and 

Learning Organization อย่างไรก็ตามความสำเร็จที่จะเกิดข้ึนได้ต้องอาศัยปัจจัยอีกหลายอย่างเข้ามาประกอบ 

เช่น ระยะเวลาการดำเนินการ  ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่  กวฟ.ฯ  ตลอดจนการสนับสนุน อำนวยความ

สะดวก และคอยติดตามผลการทำงานอย่างใกล้ชิดจากผู้บังคับบัญชาที่เก่ียวข้อง   

 

 

 

 

 

 

 



เมนูระบบไฟล์เอกสารและไฟล์วีดีโอด้วย Gantt Chart  

1. การรวมงานจัดใบตอบและตรวจใบตอบ นตท.ทบ. และ ใบตอบ ยศ.ทบ. ให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้ว

แยกการปฏิบัติออกตามข้ันตอนที่จะเกิดขึ้นก่อน เรื่อยไปจนเกิดท้ายที่สุด ดังรูป 

 
 

2. การปฏิบัติแต่ละขั้นตอนมีช่วงเวลากำกับชัดเจน โดยใช้ปุ่ม Hyper Link ในการเชื่อมขั้นตอน

ปฏิบัติใดๆ เข้ากับหน้าจอ task ที่เก่ียวข้อง ดังรูป 

 
 



 
 

3. การปฏิบัติแต่ละขั้นตอนมีช่วงเวลากำกับชัดเจน และมีไฟล์เอกสารและไฟล์วีดีโอประกอบ โดยใช้

ปุ่ม Hyper Link ในการเชื่อมไฟล์ต่างๆเข้ากับหน้าจอของ Application ที่ต้องเปิดใช้งานที่

สอดคล้องกัน ดังรูป 

 

กรณีไฟล์เอกสารเปิดด้วย Acrobat Reader 

 
 

 



กรณไีฟล์วีดีโอเปิดด้วย Video Editor 

 

 

 

 

 

 

  

 

สามารถเข้าดูในรายละเอียด: 

https://drive.google.com/drive/folders/10Mf3JcCnO76MAGUgfDnivLE52FXzwxGD?usp=sharing 

 

 

 

  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/10Mf3JcCnO76MAGUgfDnivLE52FXzwxGD?usp=sharing

