
 

 

 

เอกสารการจัดการความรู้ 
เรื่อง 

“การด าเนินการของคณะอนุกรรมการคุมสอบ นตท.(ทบ.)” 

 
 จัดท าเมื่อ ๓๐ มิ.ย. ๕๗   

 
รายชื่อผู้จัดท า 

พ.อ.ทองค า ชุมพล 
 
 

โดย 
 
 

ส่วนการศึกษา 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

 



 

 

แบบฟอร์มรายงานแผนการจัดการความรู้ รร.จปร.ปีงบประมาณ๒๕๕๗ 
 
หน่วยสกศ.รร.จปร. วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ 
 
เรียน ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ รร.จปร.(ผ่าน กคศ.สกศ.รร.จปร.) 
 

คณะกรรมการจัดการความรู้ สกศ.รร.จปร. ขอส่งแผนการจัดการความรู้ แผนที่๓ ประจ าปีงบ 
ประมาณ ๒๕๕๖ 
 
เรื่อง  การด าเนินการของอนุกรรมการคุมสอบ นตท.(ทบ.)                           
จัดท าโดย พ.อ.หญิงขัตติยาพร  ค าอาจ  
เบอร์ติดต่อ ภายใน๖๒๒๙๖ มือถือ๐๘๑-๗๗๘๐๘๗๐ 
 
ล าดับ รายการ รูปเล่ม เอกสาร ไฟล์ PDF หมายเหตุ 

๑ -ปก   เอกสาร ๑-๔ 
เย็บเล่ม
ตามล าดับ 
จ านวน ๒ชุด 
 

๒ 
แบบฟอร์มรายงานแผนการจัดการความรู้ รร.จปร.
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

 --- 
 

  -ค าน า   
  -บทสรุปการจัดการความรู้   
  -สารบัญ   
  -เนื้อหา  -บทที๑่ /-บทที๒่ /-บทที๓่ 

.......... 
  

  -บรรณานุกรม   
๓ แบบฟอร์มที่ ๑   
๔ แบบฟอร์มที๒่   

ได้ด าเนินการน าไฟล์ PDF  ขึ้นบน web site การจัดการความรู้ รร.จปร.แล้ว 
 

ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดการความรู้  สกศ.รร.จปร. 
ได้ตรวจสอบถูกต้องและเอกสารครบถ้วนของเอกสารแล้ว 

 
จึงเรียนมาเพ่ือกรุณาพิจารณา 

 
พ.อ.ปราโมทย์   ว่านเครือ 

(    ปราโมทย ์  ว่านเครือ    ) 
ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ สกศ.รร.จปร. 



บทน ำ 
 

กำรด ำเนินกำรของคณะอนุกรรมกำรคุมสอบ นตท.(ทบ.) 
 
 

 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  เป็นหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบในการคัดกรองผู้ที่มีความ
ประสงค์จะเข้าเรียนนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของ ทบ. (นตท.(ทบ.)) ทุกปี โดยในการด าเนินการมีท้ัง
ภาควิชาการและภาคพละศึกษา ส าหรับการคัดกรองนักเรียนในภาควิชาการนั้น ส่วนการศึกษา 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบจัดสอบ ดังนั้นฝ่ายเสธฯ ของแผนกฝึก
ศึกษา ของส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จะเป็นผู้ด าเนินการเตรียมการจัดสอบ โดย
จัดเตรียมสนามสอบให้เพียงพอกับผู้มีความประสงค์จะมาสอบเข้า นตท.(ทบ.)  จัดก าลังพลในการคุม
สอบ ควบคุมก ากับในระหว่างการสอบ และสรุปผลการด าเนินงานจัดสอบ ซึ่งผู้ท าหน้าที่ฝ่ายเสธฯ ของ
ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จะมีการหมุนเวียนหน้าที่ในการท างานแทบทุกปี ท า
ให้ขาดความต่อเนื่องในการวางแผนจัดสอบ อีกทั้งการแต่งตั้งอนุกรรมการคุมสอบ นตท.(ทบ.) ก็เช่นกัน
จะแต่งตั้งผู้ที่รับผิดชอบตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา ดังนั้นผู้ที่เป็นอนุกรรมการอาจเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์มาก่อน หรืออาจยังไม่มีประสบการณ์ในการจัดการคุมสอบ  ฉนั้นกองวิชาฯ ซึ่งมี
ประสบการณ์ในการเป็นอนุกรรมการคุมสอบภาควิชาการ มามากกว่า 7 ปี จึงได้จัดท าขั้นตอนการ
ด าเนินการของอนุกรรมการคุมสอบภาควิชาการ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า และผู้ที่จะได้รับหน้าที่เป็นอนุกรรมการคุมสอบภาควิชาการในปีต่อๆ ไป  



บทสรุปการจัดการความรู้ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
 

ชื่อผลงาน                การด าเนินการของอนกุรรมการคุมสอบ นตท.(ทบ.)  
เจ้าของผลงาน/สังกัด  กองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ประเภทของผลงาน     ความรู้ตามแนวทางการปฏิบัติงาน 

ข้อมูลเกี่ยวกับผลงาน 

 เป็นแนวทางการด าเนินการของอนุกรรมการคุมสอบ นตท.(ทบ.) โดยแยกเป็นขั้นตอนต่างๆ ใน
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผนงาน การเสนอของบประมาณเพ่ือจัดการคุมสอบ การจัดก าลังพล
เพ่ือการคุมสอบ แนวทางการชี้แจงการปฏิบัติในวันสอบ และการสรุปประเมินผลการคุมสอบ  
 
ลักษณะของผลงาน 
 เป็นเอกสารการด าเนินการของอนุกรรมการคุมสอบ นตท.(ทบ.)  
 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

๑. ทีมงานให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
๒. ผู้มีความรู้ความช านาญและประสบการณ์ให้ความร่วมมือในการถ่ายทอดความรู้เป็นอย่างดี 

 
ความสัมฤทธิ์ 
          ผูที้ไ่ดร้ับมอบภารกิจให้เป็นอนุกรรมการคุมสอบภาควิชาการท้ังฝ่ายเสธฯรร.จปร. ก าลังพลของ กตก.
สกศ.ฯ ที่เกี่ยวข้อง และ อาจารย์สกศ.ฯ สามารถด าเนินการได้โดยมีเอกสารประกอบการด าเนินการ ได้ 
๑๐๐% 
 
ความภูมิใจ 
         ๑. ผู้เป็นอนุกรรมการคุมสอบภาควิชาการนตท.(ทบ.) ได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ที่ต้องด าเนินงาน
มากขึ้น 
         ๒. ผู้รับผิดชอบเป็นอนุกรรมการคุมสอบภาควิชาการนตท.(ทบ.) มีความม่ันใจในการท างานมาก
ขึ้น 
         ๓.  สามารถเผยแผ่ความรู้ ให้ก าลังพลของ รร.จปร.ในการน าไปปฏิบัติเมื่อได้รับภารกิจเป็น
อนุกรรมการคุมสอบ 
 

 
ตรวจถูกต้อง 
        พ.อ.  
       (ทองค า  ชุมพล)  
 



 
ความภาคภูมิใจ(เมื่อจัดท า KM ส าเร็จแล้ว สามารถแก้ปัญหาจากการขาดองค์ความรู้นี้ได้ / 

สามารถน าความรู้ที่ KM team มีอยู่ไปเผยแพร่) 
 ๑.ก าลังพลของ รร.จปร.เข้าใจความหมายของความร่วมมือกันในภูมิภาคอาเซียนมาก

ขึ้น 
 ๒. ก าลังพลของ รร.จปร.มีความม่ันใจในการสนทนากับคนต่างชาติมากข้ึน  
 ๓. สามารถเผยแผ่ความรู้ ให้ก าลังพลของ รร.จปร.และผู้ที่สนใจน าไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ 
 



สารบัญ 
                             หน้า 
 
บทน า             ๑ 
สารบัญ             ๒ 
การด าเนินการของคณะอนุกรรมการคุมสอบ นตท.(ทบ.) 

๑. ขั้นตอนการด าเนินงาน         ๓   
๒. รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน        ๔ 

บรรณานุกรม            ๘ 
ผนวก ก  ก าหนดการปฏิบัติในการด าเนินการของคณะอนุกรรมการคุมสอบฯ  
ผนวก ข  เสนอของบประมาณเพ่ือการคุมสอบ 
ผนวก ค  รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่สอบ 
ผนวก ง   ขอรายชื่อก าลังพลในส่วน สกศ.ฯ สวท.ฯ และกรม นนร.รอ.ฯ 
ผนวก จ  จัดคณะกรรมการคุมสอบ 
ผนวก ฉ  เอกสารประกอบร่างค าสั่งคณะกรรมการคุมสอบ 
ผนวก ช  เอกสารแจกจ่ายในการด าเนินการคุมสอบ 
 



การด าเนินการของคณะอนุกรรมการคุมสอบ นตท.(ทบ.) 

การด าเนินการของคณะอนุกรรมการคุมสอบภาควิชาการ นตท.(ทบ.) ที่ต้องด าเนินการเมื่อไม้รับ
มอบหมายภาระกิจให้จัดการคุมสอบ นตท.(ทบ.) โดยเริ่มเตรียมการล่วงหน้าก่อนถึงก าหนดการสอบเพื่อให้
การด าเนินการคุมสอบเป็นไปเรียบร้อยต้องด าเนินการตามหน้าที่ดังนี้ 

๑) วางแผน ด าเนินการ และควบคุมดูแลการปฏิบัติและการด าเนินการสอบในสนามสอบให้ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้การควบคุมของประธานคณะกรรมการอ านวยการสอบภาควิชาการ 

๒) ก ากับดูแลการรับข้อสอบ ส่งข้อสอบ และสิ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ จากกองอ านวยการกลาง 
หน่วยสอบ ให้เรียบร้อยตรงตามเวลา 

๓) ก าหนดแนวทางและระเบียบปฏิบัติในการคุมสอบและประชุมชี้แจงให้คณะกรรมการคุมสอบฯ  
น าไปปฏิบัติได้ถูกต้อง 

๔) ก ากับดูแลการเข้าห้องสอบ และการเข้าที่นั่งสอบของผู้สมัครสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน และรายละเอียดการด าเนินงานดังนี้ 

 
๑. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการคุมสอบภาควิชาการ นตท.(ทบ.)  มีข้ันตอนด าเนินงาน ๙ 
ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่ ๑ ท าก าหนดการปฏิบัติในการด าเนินการของคณะอนุกรรรมการคุมสอบฯ  
ขั้นตอนที่ ๒ เสนอของบประมาณเพ่ือการคุมสอบฯ 
ขั้นตอนที่ ๓ ด าเนินการประสานงานกับคณะอนุกรรมการจัดสถานที่สอบฯ 
ขั้นตอนที่ ๔ ด าเนินการประสานงานขอรายชื่อก าลังพลกับ สกศ.ฯ สวท.ฯ และ กรม นนร.ฯ  
ขั้นตอนที่ ๕ จัดคณะกรรมการคุมสอบฯ 
ขั้นตอนที่ ๖ ร่างค าสั่งคณะกรรมการคุมสอบฯ 
ขั้นตอนที่ ๗ จัดประชุมชี้แจงคณะอนุกรรมการคุมสอบฯ 
ขั้นตอนที่ ๘ ด าเนินการคุมสอบฯ 
ขั้นตอนที่ ๙ สรุปและรายงานผลการด าเนินการของคณะอนุกรรมการคุมสอบฯ  
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๒. รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน 

 รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานมีดังนี้  
๒.๑ ท าก าหนดการปฏิบัติในการด าเนินการของคณะอนุกรรรมการคุมสอบฯ 

       ในการจัดท าก าหนดการปฏิบตัคิวรก าหนดงานเพ่ือเตรียมความพร้อมของทุกฝ่ายท่ีตอ้งร่วม
รับผิดชอบให้มีความเช้าใจในการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันโดยต้องก าหนดในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
  ๒.๑ วัน เวลา ในการปฏิบัติ  
  ๒.๒ รายการปฏิบัติ  
  ๒.๓ ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ  
  ๒.๔ สถานที่ที่ต้องด าเนินการ  
โดยมีตัวอย่างตารางก าหนดการปฏิบัติตามผนวกท้าย 
 

๒.๒  เสนอของบประมาณเพื่อการคุมสอบฯ 
 ๒.๒.๑ รายการที่ต้องเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างการจัดกรรมการสอบโดยเสนอของบประมาณ
เพ่ือการคุมสอบต้องครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังนี้ 
   ๑) ค่าตอบแทนการคุมสอบ ได้แก่  
   (๑) ค่าตอบแทนของ เจ้าหน้าที่และกรรมการคุมสอบชั้นยศ พ.อ.(พ)-พล.ต.  
   (๒) ค่าตอบแทนของ เจ้าหน้าที่และกรรมการคุมสอบชั้นยศ ร.ต.-พ.อ.  
   (๓) ค่าตอบแทนของ นนร.ที่เป็นผู้ช่วยกรรมการคุมสอบ  
   (๔) ค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ ระดับนายสิบ ลูกจ้าง และพลทหารประจ าการ  
   ๒) ค่าอาหาร  
   ๓) ค่าสป.สิ้นเปลืองที่ต้องการ  
           รายการ สป.สิ้นเปลืองที่ใช้ในระหว่างการเตรียมการและการคุมสอบเช่น Toner 
หมืกพิมพ์ กระดาษ แฟ้มเอกสาร ถ่านไฟฉาย ถุงพลาสติก โทรโข่ง ผ้าเช็ดมือ หมึกประทับตรา และ สป.3 
เป็นต้น  
 ๒.๒.๒ จัดท าตารางสรุปความต้องการงบประมาณค่าตอบแทนและค่าอาหารของ
คณะอนุกรรมการคุมสอบฯ โดยจัดแยกให้ชัดเจนถึงงบประมาณท่ีต้องใช้ในแต่ละสนามสอบและหน่วยสอบ  
 

๒.๓  ด าเนินการประสานงานกับคณะอนุกรรมการจัดสถานที่สอบฯ 
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        การประสานงานกับคณะอนกุรรมการจัดสถานทีส่อบเพ่ือทราบถึงจ านวนสนามสอบ หนว่ย
สอบ และแผนผังของกองอ านวยการ จ านวนห้องสอบ จ านวนที่นั่งสอบ ทั้งหมดที่ต้องใช้จริง  
 

๒.๔ ด าเนินการประสานงานขอรายช่ือก าลังพลกับ สกศ.ฯ  สวท.ฯ และ กรม นนร.ฯ 
       ปร ะสานเพ่ือขอรับการสนับสนุนรายชื่อก าลังพลที่ไม่ติดภารกิจจาก สกศ.รร.จปร.  สวท.รร.จปร. 
 และ กรม.นนร.รอ.รร.จปร. โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
        ๒.๔.๑  รายชื่อก าลังพลที่เป็นนายทหารสัญญาบัตรของ สกศ.รร.จปร. ที่ไม่ติดภารกิจ  
        ๒.๔.๒  รายชื่อก าลังพลที่เป็นนายทหารสัญญาบัตรของ สวท.รร.จปร. จ านวน  ๒๐ นาย  
        ๒.๔.๓  รายชื่อก าลังพลที่เป็นนายทหารสัญญาบัตรของ กรม.นนร.รอ.รร.จปร. จ านวน  ๒๐ 
นาย และ นนร.ชั้นปีที่ ๒ – ๔  เต็มจ านวน 
 

๒.๕  จัดคณะกรรมการคุมสอบฯ 
        การจัดก าลังพลที่รับผิดชอบจะต้องจัดคณะกรรมการที่มีส่วนในการด าเนินงานดังนี้  
  ๒.๕.๑  กองอ านวยการสอบภาควิชาการ ประกอบด้วย  
  ๑)  ประธานอ านวยการสอบภาควิชาการ ( ผอ.สกศ.ฯ )   ๑ นาย  
  ๒)  รองประธานอ านวยการสอบภาควิชาการ ( รอง ผอ.สกศ.ฯ)  ๑ นาย  
  ๓)  น.ประจ ากองอ านวยการสอบภาควิชาการ    ๓ นาย  
  ๔)  เจ้าหน้าที่       ๒ นาย  
 ๒.๕.๒ กองอ านวยการคุมสอบภาควิชาการ ประกอบด้วย  
 ๑)  ประธานอนุกรรมการคุมสอบภาควิชาการ (ผอ.กตก.สกศ.ฯ)  ๑ นาย  
 ๒)  รองประธานอนุกรรมการคุมสอบภาควิชาการ (รองผอ.กตก.สกศ.ฯ) ๑ นาย  
 ๓)  น.ประสานงานอนุกรรมการคุมสอบภาควิชาการ   ๓ นาย  
 ๔)  เจ้าหน้าที่       ๒ นาย  
 ๒.๕.๓ กองอ านวยการสอบของสนามสอบ  ประกอบด้วย  
  ๑)  หน.สนามสอบ       ๑ นาย  
  ๒)  รอง หน.สนามสอบ             ๑-๒ นาย  
  ๓)  น.ประสานงานสนามสอบ      ๑ นาย  
  ๔)  น.ประชาสัมพันธ์      ๑ นาย  
  ๕)  นายทหารสื่อสาร             ๑-๒ นาย  
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  ๖)  นายสิบสื่อสาร       ๖ นาย  
  ๗)  นายสิบพยาบาล       ๑ นาย  
  ๘)  พลพยาบาล       ๒ นาย  
  ๙)  พลขับ รพ.รร.จปร.      ๑ นาย  
 ๑๐) เจ้าหน้าที่              ๓-๔ นาย  
 ๒.๕.๔ กองอ านวยการแต่ละหน่วยสอบ  ประกอบด้วย  
  ๑)  หน.หน่วยสอบ       ๑ นาย  
  ๒)  รอง หน.หน่วยสอบ               ๒ นาย  
  ๓)  น.ประสานงานหน่วยสอบ     ๑ นาย  
  ๔)  กรรมการคุมสอบ  จ านวนตามความเหมาะสมของหน่วยสอบ  
    ๕)  ผู้ช่วยกรรมการคุมสอบ ( นนร.ฯ) จ านวนตามความเหมาะสมของหน่วยสอบ   
     ๖)  เจ้าหน้าที่             ๓-๔ นาย  
 ในการจัดกรรมการคุมสอบจะต้องน าข้อมูลที่ได้จากคณะอนุกรรมการจัดสถานที่สอบฯ และ
รายชื่อก าลังพลที่ได้รับจาก สกศ.ฯ สวท.ฯ และกรม นนร.รอ.ฯ มาจัดให้เหมาะสมกับจ านวนผู้เข้าสอบใน
แต่ละหน่วยสอบ ซึ่งคณะกรรมการคุมสอบ ต่อ จ านวนผู้เข้าสอบ  มีอัตราส่วนโดยประมาณ 1: 50 
  

๒.๖ ร่างค าสั่งคณะกรรมการคุมสอบฯ 
       ในการจัดท าร่างค าสัง่คณะอนกุรรมการท้ังหมดต้องมีผนวกแนบท้ายดังนี้  
  ๒.๖.๑ หน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการคุมสอบภาควิชาการ  
  ๒.๖.๒ ระเบียบปฏิบัติของกรรมการคุมสอบ (ทั้งนายทหารและนนร.)  
  ๒.๖.๓ ตารางการปฏิบัติกรรมการคุมสอบ ภาควิชาการ นตท.(ทบ.)  
  ๒.๖.๔ แผนผังสนามสอบ  
  ๒.๖.๕ แผนการสื่อสาร  
  ๒.๖.๖ แผนการเคลื่อนย้าย  
  ๒.๖.๗ แนวทางการประชาสัมพันธ์  
 

๒.๗ จัดประชุมชี้แจงคณะอนุกรรมการคุมสอบฯ 
       การจัดประชุมชี้แจงคณะอนกุรรมการคุมสอบฯ เพ่ือให้เข้าใจในการปฏิบตัแิละให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยให้ผู้ที่มีหน้าที่ตามค าสั่งเข้าประชุมรับฟังค าชี้แจงการปฏิบัติในวัน
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สอบ และคณะกรรมการจัดอนุกรรมการจะเป็นผู้รับผิดชอบในการท าเอกสารประกอบการบรรยาย และ
ชี้แจงในห้องประชุมโดยจัดการชี้แจงแยกได้ดังนี้ 
      ๒.๗.๑ จัดประชุมกรรมการคุมสอบ ( น.ทหาร )  
      ๒.๗.๒ จัดประชุมเจ้าหน้าที่  ( น.สิบ ลูกจ้าง  )  
      ๒.๗.๓ จัดประชุมผู้ช่วยกรรมการคุมสอบ ( นนร. )  
 

๒.๘ ด าเนินการคุมสอบฯ 
       คณะกรรมการคุมสอบตามก าหนดการท่ี รร.จปร.ก าหนดและปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติของ
การคุมสอบทุกส่วน ซึ่งก่อนด าเนินการสอบอนุกรรมการคุมสอบต้องแจกจ่ายเอกสารเพื่อควบคุมก ากับใน
การสอบให้กับหัวหน้าหน่วยสอบดังนี้ 

 ๒.๘.๑  หมายเลขท่ีนั่งสอบตามห้อง  
 ๒.๘.๒  หน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการคุมสอบ  
 ๒.๘.๓  รปจ.ของกรรมการคุมสอบ (นนร.และน.)  
 ๒.๘.๔  ตารางการปฏิบัติ  
 ๒.๘.๕  แผนผังที่ตั้งของสนามสอบ /หน่วยสอบ 
 ๒.๘.๖  การสื่อสาร  
 ๒.๘.๗  การเคลื่อนย้าย  
 ๒.๘.๘  แบบรายงานขออนุญาตเข้าห้องสอบ  
 ๒.๘.๙  บัญชีรับ -ส่งปัญหาสอบอะไหล่ 
 ๒.๘.๑๐บัญชีรับ -ส่งใบตอบอะไหล่ 
 ๒.๘.๑๑ แบบรายงานยอดผู้ขาดสอบ (สรุปตามห้องสอบ)  
 ๒.๘.๑๒ แบบรายงานยอดผู้ขาดสอบ (ในแต่ละห้อง /อาคาร) 
 ๒.๘.๑๓ วิทยุราชการทหาร  
 ๒.๘.๑๔ แบบรายงานการปฏิบัติผิดระเบียบของผู้สมัคร  
 
๒.๙ สรุปและรายงานผลการด าเนินการของคณะอนุกรรมการคุมสอบฯ 

       หลังจากด าเนนิการเสร็จสิ้น คณะอนกุรรมการจัดการคุมสอบฯ ตอ้งด าเนินการท าสรุปผลการ
ด าเนินงานและประเมินผลหลังจากสอบภาควิชาการเสร็จสิ้น 
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บรรณานุกรม 
 
ค าสั่งส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เฉพาะ ที่   /๕๕ “แต่งตั้งคณะกรรมการสอบภาค   
          วิชาการ”   
ค าสั่งส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เฉพาะ ที่ ๗๕/๕๖ “แต่งตั้งคณะกรรมการสอบภาค   
          วิชาการ”   
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ผนวก ก 

ก าหนดการปฏิบัติในการด าเนินการของคณะอนุกรรมการคุมสอบฯ 
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ผนวก ข 

เสนอของบประมาณเพื่อการคุมสอบฯ 
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ผนวก ค 

รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่สอบ 
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ผนวก ง 

ขอรายชื่อก าลังพลในส่วน สกศ.ฯ สวท.ฯ และ กรม นนร.รอ.ฯ 
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ผนวก จ 

จัดคณะกรรมการคุมสอบ 
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ผนวก ฉ 

เอกสารประกอบร่างค าสั่งคณะกรรมการคุมสอบ 
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ผนวก ช 

เอกสารแจกจ่ายในการด าเนินการคุมสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มที่ ๑ การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ/จังหวัด (KM Action Plan) 
ชื่อส่วนราชการ : กวส.สกศ.รร.จปร. 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ (objective) ตัวช้ีวัด (KPI) ตามค า
รับรอง 

เป้าหมายของตัวชี้วัด องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานตามประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
การรักษาความมั่นคงของรัฐ    - ขั้นตอนในการจัดท าแผนการ

จัดการความรู้ (ตามแนวทาง กพร.) 
ของ รร.จปร. 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาจัดท าแผนการจัดการความรู้ คือ  
 
แผนการจัดการความรู้ ประเด็นยุทธศาสตร์ : สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และหน่วยงานภายนอกเพ่ือให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชิง

วิชาการ 

แผนที่ ๓ องค์ความรู้ที่จ าเป็น :  การด าเนินการของอนุกรรมการคุมสอบ นตท.(ทบ.)                           

 เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : - คณะกรรมการที่รับผิดชอบจัดการสอบ นตท.(ทบ.) ไม่ทราบวิธีการจัดอย่างชัดเจน 
                                - เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับผู้ที่จะรับผิดชอบจัดการสอบ นตท.(ทบ.) ของปีถัดๆไป  
 

 ตัวชี้วัดตามค ารับรองและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการท า KM : 
 



แบบฟอร์มที่ ๒แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
ชื่อส่วนราชการ : กวส.สกศ.รร.จปร.  
ประเด็นยุทธศาสตร์ : สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และหน่วยงานภายนอกเพ่ือให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น : การด าเนินการของอนุกรรมการคุมสอบ นตท.(ทบ.)                           
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ/ 

อุปกรณ์ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ CMP 

๑ การบ่งชี้ความรู ้
-เข้าใจถึงการออกก าหนดการต่างๆ 
-ความรู้เกี่ยวกับข้ันตอนการด าเนินงานของ
คณะกรรมการฯ 
-แผนในการจัดวางกรรมการคุมสอบ 
-การท าความเข้าใจของคณะกรรมการคุมสอบ 

เม.ย. – พ.ค. จ านวนผู้ที่
เกี่ยวข้อง 
 

๘ นาย ฝ่ายเสธฯ แผนก
ฝึกศึกษา สกศ.ฯ
และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ของ กตก.สกศ.ฯ 

ฐานความรู ้ - กวส.สกศ. ๑,๒,๓ 

๒ การสร้างและแสวงหาความรู้ 
-สืบค้นจากข้อมูลค าสั่ง เอกสาร การด าเนินการ
ในปีต่างๆ ท่ีผ่านมา 
-รวบรวมข้อมูลจากผู้มีประสบการณ์  

มิ.ย – ก.ค. จ านวน
แหล่งข้อมูลที่
ตรวจสอบได้ 

ไม่น้อยกว่า ๒
แหล่ง 

- แผนกฝึกศึกษา 
สกศ.ฯ 
- ระบบอินทรา
เนตของรร.จปร. 
- ผู้มีประสบการณ์ 
 

-ฐานความรู ้
-หนังสือค าสั่ง
ต่างๆ 

- กวส.สกศ. ๑,๒,๓,๔ 

๓ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
-การออกก าหนดการการด าเนินการของ
คณะอนุกรรมการฯ 
-การจัดกรรมการคุมสอบให้ครอบคลุมทุกสนาม
สอบ 
-ขั้นตอนในการวางแผนงาน 
-การท าค าสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
-การท าผนวกค าสั่ง  
 
 
 

ม.ิย.-ก.ค. 
 

ความชัดเจน 
เข้าใจและเข้าถึง
ข้อมูล 

ร้อยละ ๑๐๐ ความรู้เกี่ยวกับ
เทคนิคการจัด
สอบนตท.(ทบ.) 

-ฐานความรู ้ - กวส.สกศ. ๑,๒,๓,๔ 



ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ/ 
อุปกรณ์ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ CMP 

๔ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
-ร่างคู่มือเทคนิคการจัดกรรมการคุมสอบ นตท.
(ทบ.)  น าไปให้ผู้มีประสบการณ์เพื่อกลั่นกรอง 
/ ตรวจสอบ  

ก.ค. จ านวนผู้มี
ประสบการณ์
ตรวจสอบ 

ไม่น้อยกว่า ๓ 
นาย 

ผู้มีประสบการณ์
ในการจัดการสอบ 
นตท(ทบ.) 

ฐานความรู ้ - กวส.สกศ. ๑,๒,๓,๔,๕ 

๕ การเข้าถึงความรู้ 
-น าคู่มือท่ีผู้มีประสบการณ์ได้กลั่นกรอง ไปใช้
กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดสอบ นตท.
(ทบ.) เพื่อดูผลสะท้อนกลับ 

ส.ค. จ านวนช่องทาง ไม่น้อยกว่า ๒ 
ช่องทาง 

- อินทราเน็ต 
- หนังสือเวียน 

-อินทราเน็ต 
-หนังสือเวียน 

- กวส.สกศ. ๑,๒,๓,๔,๕ 

๖ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
-เชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง(ฝ่ายเสธฯ,กตก.สกศ.ฯ) ร่วม
สัมมนาแสดงความคิดเห็น  
-น าข้อมูลที่ได้จัดท าเป็นคู่มือ 

ก.ย. จ านวนครั้งการ
จัดประชุม 

๑ ครั้ง - ฝ่ายเสธฯ  
- ก าลังพลที่
รับผิดชอบของ
กตก.สกศ.ฯ 

-เวทีการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

- กวส.สกศ. ๑,๒,๓,๔,๕ 

๗ ๗.๑ การเรียนรู้ 
-จัดประชุมช้ีแจง 
-เผยแพร่ในสื่อต่างๆ 
-เผยแพร่ในระบบสารสนเทศ 
-จัดท าเป็นเอกสารแจกจ่าย 
 

ก.ย. 
 
 
 
 

จ านวนผู้เข้า
อบรม 

๒๐ -ฝ่ายเสธฯรร.จปร. 
-ก าลังพลของกตก.
สกศ.ฯที่เกี่ยวข้อง 
-อาจารย์สกศ.ฯ 

-เทคนิคการ
เผยแพร ่
-ระบบพ่ีเลี้ยง 

- กวส.สกศ. ๑,๒,๓,๔,๕ 

๗.๒ การยกย่องชมเชย - - - - - - - - 
 


