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คณะกรรมการจัดการความรู สกศ.รร.จปร. ขอสงแผนการจัดการความรู แผนที่๓ ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๘ 
 
เรื่อง  การดําเนินการจัดการสอบภาควิชาการ การสอบบุคคลพลเรือนเปนนายทหารสัญญาบัตร ประจําป  
        ๒๕๕๘ 

จัดทําโดย กองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  
เบอรติดตอ ภายใน ๖๒๒๙๖  
 
ลําดับ รายการ รูปเลม เอกสาร ไฟล PDF หมายเหตุ 
๑ -ปก   เอกสาร ๑-๔ 
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ตามลําดับ 
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  -คํานํา   
  -บทสรุปการจัดการความรู   
  -สารบัญ   
  -เนื้อหา     
  -บรรณานุกรม   
๓ แบบฟอรมที่ ๑   
๔ แบบฟอรมที๒่   

� ไดดําเนินการนําไฟล PDF  ขึ้นบน web site การจัดการความรู รร.จปร.แลว 
 

ทั้งน้ี คณะกรรมการจัดการความรู  สกศ.รร.จปร. 
ไดตรวจสอบถูกตองและเอกสารครบถวนของเอกสารแลว 

 
จึงเรียนมาเพ่ือกรุณาพิจารณา 

 
พ.อ.มนัส   ธนวานนท 
(  มนัส   ธนวานนท  ) 

ประธานคณะกรรมการจัดการความรู สกศ.รร.จปร. 



บทนํา 
 

การดําเนินการจัดการสอบภาควิชาการ การสอบบุคคลพลเรือนเปน 
นายทหารสัญญาบัตร ประจําป ๒๕๕๘ 

 
 

 เนื่องจาก กรมยุทธศึกษาทหารบก เปนหนวยงานหลักในการการคัดสรรบุคลากรเพื่อเขารับ
ราชการจึง เปดสอบคัดเลือกบุคคลเขารับราชการเปนนายทหารสัญญาบัตร ซึ่งมีการประสานใหหนวย
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เปนหนวยงานในการสนับสนุนการจัดการสอบภาควิชาการ การสอบ
บุคคลพลเรือนเปนนายทหารสัญญาบัตร และไดมอบหมายใหสวนการศึกษา โรงเรียนนายรอย  
พระจุลจอมเกลา เปนผูรับผิดชอบหลักในการดําเนินการจัดสอบภาควิชาการซึ่งมีกลุมวิชาในการจัดสอบ
ดังนี้ 

๑. กลุมพ้ืนฐานวิศวกรรมศาสตร  
๒. กลุมพ้ืนฐานวิทยาศาสตร   

  ๓. กลุมพ้ืนฐานศิลปศาสตร  
๔. กลุมพ้ืนฐานการเงิน/การบัญชี  
๕. กลุมพ้ืนฐาน พุทธศาสตร 

ซึ่งในการจัดสอบตองมีการ ประชุมประสานรายละเอียดความพรอมในการดําเนินการจัดการ
สอบ ตั้งแต สถานที่ บุคลากร สนามสอบ ของผูแทน รร.จปร. , นรด. และ ยศ.ทบ.  ดังนั้นเพื่อใหการ
ดําเนินงานสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่องในทุกๆป กองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ สวนการศึกษา 
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ซึ่งเปนผูรับผิดชอบในการจัดการสอบมาอยางตอเนื่องทุกป จงึ
ถายทอดประสบการณข้ันตอนในการดําเนินการจัดการสอบเพ่ือเปนประโยชนตอผูที่จะรับหนาท่ีเปน
ผูจัดการสอบภาควิชาการ การสอบบุคคลพลเรือนเปนนายทหารสัญญาบัตร ในปตอๆไป 
 



บทสรุปการจัดการความรูปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
 

ชื่อผลงาน     การดําเนินการจัดการสอบภาควิชาการ การสอบบุคคลพลเรือนเปนนายทหาร 
       สัญญาบัตรประจําป ๒๕๕๘ 

เจาของผลงาน/สังกัด  กองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
ประเภทของผลงาน     ความรูตามแนวทางการปฏิบัติงาน 

ขอมูลเกี่ยวกับผลงาน 

 เปนแนวทางการดําเนินการของกรรมการจัดสอบภาควิชาการ  โดยแยกเปนขั้นตอนตางๆ ใน
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับขั้นตอนการเตรียมการ และข้ันตอนการดําเนินการ เพ่ือจัดสอบภาควิชาการ การ
คุมสอบบุคคลพลเรือนเปนนายทหารสัญญาบัตรประจําป ๒๕๕๘ 
 
ลักษณะของผลงาน 
 เปนเอกสารการดําเนินการจัดการสอบภาควิชาการ การสอบบุคคลพลเรือนเปนนายทหาร 
สัญญาบัตรประจําป ๒๕๕๘ 
 
ปจจัยแหงความสําเร็จ 

๑. ทีมงานใหความรวมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
๒. ผูมีความรูความชํานาญและประสบการณใหความรวมมือในการถายทอดความรูเปนอยางดี 

 
ความสัมฤทธ์ิ 
          ผูทีไ่ด รับมอบภารกิจใหดําเนินการจัดการสอบภาควิชาการการสอบบุคคลพลเรือนเปนนายทหาร 
สัญญาบัตร กําลังพลของ กตก.สกศ.ฯ ที่เกี่ยวของ  และ อาจารยสกศ.ฯ สามารถดําเนินการไดโดยมี
เอกสารประกอบการดําเนินการ ได ๑๐๐% 
 
ความภูมิใจ 
         ๑. ผูที่รับผิดชอบและเปนกรรมการ จัดการสอบภาควิชาก าร  การสอบบุคคลพลเรือนเปน
นายทหารสัญญาบัตรไดเขาใจถึงบทบาทหนาท่ีที่ตองดําเนินงานมากข้ึน 
         ๒. ผูรับผิดชอบ จัดการสอบภาควิชาก าร การสอบบุคคลพลเรือนเปนนายทหารสัญญาบัตร  มี
ความมั่นใจในการทํางานมากข้ึน 
         ๓.  สามารถเผยแผความรู ใหกําลังพลของ รร.จปร.ในการนําไปปฏิบัติเมื่อไดรับภารกิจเปน
อนุกรรมการคุมสอบ 

 
ตรวจถูกตอง 
        พ.อ.  
       (ทองคํา  ชุมพล)  



สารบัญ 
 

                             หนา 
 
บทนํา             ๑ 
สารบัญ             ๒ 
การดําเนินการของคณะกรรมการดําเนินงาน 

๑. ขั้นเตรียมการ            ๖   
๒. ขั้นดําเนินงาน          ๘ 
๓. ขั้นดําเนินการหลังสอบ         ๑๗ 

บรรณานุกรม          ๑๘ 
 



การดําเนินการจัดการสอบภาควิชาการ การสอบบุคคลพลเรือน 
เขารับราชการเปนนายทหารสัญญาบัตร ประจําป ๒๕๕๘ 

 
 

 การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขารับราชการเปนนายทหารสัญญาบัตร ดําเนินการโดย
คณะกรรมการของ ทบ. ซึ่งทบ. กําหนดให ยศ.ทบ. ดําเนินการสอบคัดเลือกเปนสวนรวม ปละ ๑ คร้ัง ตาม
นโยบายจัดหาและบรรจุกําลังพลทบ. ตามท่ีหนวยตางๆ มีความขาดแคลนนายทหารสัญญาบัตรประเภท
คุณวุฒิหายาก ซึ่งในการสอบคัดเลือกจะมี ๒ รอบ ๑) รอบแรกเปนการสอบภาควิชาการ  และ ๒) รอบสอง 
เปนการตรวจโรค ทดสอบดานจิตเวช การทดสอบสมรรถภาพรางกาย และการสอบสัมภาษณ  ในป 
งบประมาณ ๒๕๕๘ จัดสอบคัดเลือกในดานตางๆ สรุปไดดังนี้ 

๑) ดานการเงินการบัญชี 
๒) ดานอนุศาสน 
๓) ดานสายงานแพทย 
๔) ดานวิศวกรรมศาสตร 
๕) ดานกฎหมาย 
๖) ดานการศึกษา 
๗) ดานอ่ืนๆ ( นิเทศศาสตร และ ประชาสัมพันธ ) 
ซึ่งในการจัดสอบจะเปนไปตามตําแหนงที่เปดสอบ โดยจําแนกตามเหลา  และมีคณะกรรมการตางๆ 

เพ่ือการจัดสอบโดยมีรายละเอียดดังนี้ดังนี้ 
 
คณะกรรมการตางๆ ของการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขารับราชการเปนนายทหารสัญญาบัตร 

๑) คณะกรรมการอํานวยการฯ  ประกอบดวย 
(๑) รอง เสธ. ทบ.  ประธานกรรมการ  
(๒) ผช. เสธ.ทบ.ฝกพ. รองประธานกรรมการ  
(๓) จก.ยศ.ทบ.  กรรมการ 
(๔) ผบ.รร.จปร.  กรรมการ 
(๕) จก.พบ.   กรรมการ 
(๖) จก.ยก.ทบ.  กรรมการ 
(๗) จก.กร.ทบ.  กรรมการ 
(๘) จก.สบ.ทบ.  กรรมการ 
(๙) รอง ปช.ทบ.  กรรมการ 
(๑๐)ผบ.นรด.  กรรมการ 
(๑๑)จก.กพ.ทบ.  เลขานุการ 



๔ 
 

(๑๒)ผอ.กจก.กพ.ทบ.  ผูชวยเลขานุการ  
๒) คณะกรรมการดําเนินงานฯ ประกอบดวย 

(๑) จก.ยศ.ทบ.      ประธานกรรมการ  
(๒) ผบ.รร.จปร.      กรรมการ  
(๓) จก.สบ.ทบ.      กรรมการ  
(๔) จก.พบ.       กรรมการ  
(๕) ผบ.นรด.      กรรมการ  
(๖) จก.สก.ทบ.      กรรมการ  
(๗) ผูแทน หน.เหลาสายวิทยาการ    กรรมการ  
(๘) ผูแทน กร.ทบ.      กรรมการ  
(๙) ผอ.กคพบ.ยศ.ทบ.     กรรมการ  และเลขานุการ 

๓) คณะอนุกรรมการดําเนินงาน ๗ คณะ ประกอบดวย 
(๑) คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ    กยข.ยศ.ทบ.  
(๒) คณะอนุกรรมการรับสมัคร    สบ.ทบ.  
(๓) คณะอนุกรรมการภาควิชาการ    รร.จปร.  
(๔) คณะอนุกรรมการทดสอบสมรรถภาพรางกาย  สก.ทบ.  
(๕) คณะอนุกรรมการตรวจรางกายและจิตเวช   พบ.  
(๖) คณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณ    ศพย.ยศ.ทบ.  
(๗) คณะอนุกรรมการจัดสถานที่สอบและควบคุมการสอบ นรด.  

๔) คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ ประกอบดวย 
(๑) ผูแทน ยศ.ทบ.      เปน ประธานอนุกรรมการ  
(๒) ผูแทน กร.ทบ.      เปน รองประธานอนุกรรมการ 
(๓) ผูแทน สลก.ทบ.      เปน กรรมการ 
(๔) ผูแทน หน.เหลาสายวิทยาการ    เปน กรรมการ 
(๕) ผูแทน กพ.ทบ.      เปน กรรมการ  

๕) คณะอนุกรรมการรับสมัคร  ประกอบดวย 
(๑) ผูแทน สบ.ทบ.       เปน ประธานอนุกรรมการ  
(๒) ผูแทน หน.เหลาสายวิทยาการ/หนวยเจาของตําแหนง เปน กรรมการ 
(๓) ผูแทน นรด.      เปน กรรมการ 
(๔) ผูแทน ยศ.ทบ.      เปน กรรมการ  

๖) คณะอนุกรรมการภาควิชาการ  ประกอบดวย 
(๑) ผูแทน รร.จปร.      เปน ประธานอนุกรรมการ 
(๒) ผูแทน รร.สธ.ทบ.     เปน กรรมการ 



๕ 
 

(๓) ผูแทน หน.เหลาสายวิทยาการ/หนวยเจาของตําแหนง เปน กรรมการ 
(๔) ผูแทน ยศ.ทบ.      เปน กรรมการ  

๗) คณะอนุกรรมการทดสอบสมรรถภาพรางกาย  ประกอบดวย 
(๑) ผูแทน สก.ทบ.      เปน ประธานอนุกรรมการ 
(๒) ผูแทน หน.เหลาสายวิทยาการ/หนวยเจาของตําแหนง เปน กรรมการ 
(๓) ผูแทน ยศ.ทบ.      เปน กรรมการ  

๘) คณะอนุกรรมการตรวจรางกายและจิตเวช  ประกอบดวย 
(๑) ผูแทน พบ.      เปน ประธานอนุกรรมการ 
(๒) นายแพทยทหาร      เปน กรรมการ 
(๓) ผูแทน ยศ.ทบ.      เปน กรรมการ  

๙) คณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณ  ประกอบดวย 
(๑) ผูแทน ยศ.ทบ.      เปน ประธานอนุกรรมการ 
(๒) ผูแทน หน.เหลาสายวิทยาการ/หนวยเจาของตําแหนง เปน กรรมการ 
(๓) ผูแทน รร.สธ.ทบ.     เปน กรรมการ  

๑๐) คณะอนุกรรมการจัดสถานที่สอบและควบคุมการสอบ ประกอบดวย 
(๑) ผูแทน นรด.      เปน ประธานอนุกรรมการ  
(๒) ผูแทน ยศ.ทบ.      เปน กรรมการ  

 
หนาที่ของคณะอนุกรรมการ (เฉพาะภาควิชาการ) 
 ทําหนาที่ในการดําเนินการสอบภาควิชาการโดยดําเนินการ คือ  

๑) ออกขอสอบ 
๒) จัดทําขอสอบ 
๓) เฉลยปญญหาสอบ 
 
ในการดําเนินการจัดสอบ ยศ.ทบ.จะเตรียมการลวงหนาตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๗  กระทั่งวันสอบ

ภาควิชาการใน มกราคม ๒๕๕๘  ซึ่ง ยศ.ทบ.ไดใหโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา รับผิดชอบดานวิชาการ
โดยออกขอสอบตามท่ี ยศ.ทบ.กําหนด  ดังนั้นสวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา จึงเปนหนวย
รับผิดชอบหลักเพ่ือออกขอสอบในการจัดสอบภาควิชาการ ซึ่งมีแนวทางในการดําเนินงาน ๓ ขั้นตอนดังนี้ 

๑) ขั้นเตรียมการ 
๒) ขั้นดําเนินการ 
๓) ขั้นดําเนินการหลังสอบ 
 
 



๖ 
 

๑. ขั้นเตรียมการ 
 ในข้ันตอนเตรียมการจะเร่ิมเตรียมการต้ังแตเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยจะมีการเชิญ
คณะกรรมการดําเนินงานฯ ที่เกี่ยวของประชุม ซึ่งโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาจะสงผูแทนที่รับผิดชอบ
ในการจัดการออกขอสอบไปเขารวมประชุมเพ่ือจะไดทราบนโยบายและวางแผนในการจัดการออกขอสอบได
ตรงตามที่ ยศ.ทบ.กําหนด โดยเตรียมการดังนี้ 

๑.๑  มีการจัดประชุมเตรียมการเปนระยะ ที่กรมยุทธศึกษาทหารบก 

        ๑)  การประชุมครั้งแรก ของคณะกรรมการดําเนินงาน จะจัดการประชุมเกี่ยวกับ  

 - การแจงนโยบาย  
 - การจัดกลุมตําแหนงที่เปดสอบคัดเลือก 

 - การสงรายชื่อกรรมการ  
 - การปรับแกสมุดคําแนะนําฯ 

        ๒)  การประชุมครั้งที่ ๒ ของคณะกรรมการดําเนินงาน จะจัดการประชุมเกี่ยวกับ  

 - สรุปปญหาขอขัดของและขอเสนอแนะในการดําเนินงานที่ผานมา 
 - แผนการดําเนินงาน การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนฯ 

 - สรุปการปรับแกสมุดคําแนะนํา 
 - การสอบวิชาเฉพาะตามคุณวุฒิ(เชิงลึก)  
        ๓)  มีการประชุมประสานรายละเอียดขั้นสุดทายถึงความพรอมในการดําเนินการจัดการสอบ 
ระหวางผูแทน รร.จปร., นรด. และ ยศ.ทบ.  ในดานตางๆ 
 -  สถานที่ในการเก็บตัวออกขอสอบ 

 - บุคลากรในการออกขอสอบ บุคลากรท่ีใชในการคุมสอบ และการ รปภ. 
 - สนามสอบ 

 ๑.๒  ขออนุมัติแบงคะแนนสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขารับราชการเปนนายทหารสัญญาบัตร 
        ในการแบงคะแนนการสอบตามกลุมสอบในภาควิชาการจัดไดดงันี้  

        ๑) ขอสอบความรูทั่วไป  จํานวน ๕๐ ขอๆละ ๔ คะแนน รวม ๒๐๐ คะแนน  

 -วิชาภาษาไทย   ๑๘ ขอ  

 -วิชาภาษาอังกฤษ  ๑๘ ขอ  

 -วิชาความรูทั่วไป  ๑๔ ขอ  
 

 



๗ 
 

         ๒) ขอสอบวิชาความรูพื้นฐานเฉพาะสาขา 

    (๑) กลุมสอบพ้ืนฐานวิศวกรรม     ๕๐ ขอๆละ ๔ คะแนน   รวม ๒๐๐ คะแนน  

   - วิชากลศาสตร   ๑๒ ขอ  

   - วิชาคณิตศาสตรและสถิติ ๑๓ ขอ 

   - วิชาเขียนแบบวิศวกรรม  ๑๓ ขอ 

   - วิชาพ้ืนฐานไฟฟาวิศวกรรม ๑๒ ขอ  
    (๒) กลุมสอบพ้ืนฐานวิทยาศาสตร  ๕๐ ขอๆละ ๔ คะแนน   รวม ๒๐๐ คะแนน  

   - วิชาฟสิกส   ๑๒ ขอ 

   - วิชาเคมี   ๑๒ ขอ 

   - วิชาชีววิทยา   ๑๓ ขอ 

   - วิชาคณิตศาสตรและสถิติ ๑๓ ขอ  
    (๓) กลุมสอบพ้ืนฐานศิลปศาสตร  ๕๐ ขอๆละ ๔ คะแนน   รวม ๒๐๐ คะแนน  

   - วิชากฎหมายทั่วไป  ๑๓ ขอ 

   - วิชาสังคมศาสตร  ๑๓ ขอ 

   - วิชารัฐศาสตร   ๑๒ ขอ 

   - วิชาเศรษฐศาสตร  ๑๒ ขอ  
     (๔) กลุมสอบพ้ืนฐานการเงิน/บัญชี ๕๐ ขอๆละ ๔ คะแนน   รวม ๒๐๐ คะแนน  

   - วิชาการเงิน   ๒๕ ขอ  

   - วิชาที่เก่ียวของกับงบประมาณ ๒๕ ขอ 

    (๕) กลุมสอบพ้ืนฐานพุทธศาสตร  ๕๐ ขอๆละ ๔ คะแนน   รวม ๒๐๐ คะแนน  
   - วิชาพ้ืนฐานพุทธศาสตร           ๕๐ ขอ 

          ๑.๓   ทํารายงานเพ่ือขอรับการสนับสนุนกําลังพล และสิ่งอุปกรณตางๆ จากหนวยที่เก่ียวของดังนี้ 
         ๑) สบร.รร.จปร.  เพ่ือขอรับการสนับสนุนดานรถขนขอสอบ และรถขนของ 
         ๒) พัน.ร.รร.จปร. เพ่ือขอรับการสนับสนุนดานกําลังพลในการ รปภ. 
         ๓) กองวิชา สกศ.รร.จปร.  เพ่ือขอรับการสนับสนุนอาจารยใหออกขอสอบวิชาละ ๑ นาย ดังนี้ 
               (๑) กลุมสอบพ้ืนฐานวิศวกรรม  
   - กองวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล สกศ.ฯ ;  ออกขอสอบวิชากลศาสตร 
   - กองวิชาวิศวกรรมโยธา สกศ.ฯ ;  ออกขอสอบวิชาเขียนแบบวิศวกรรม 

   - กองวิชาวิศวกรรมไฟฟา สกศ.ฯ ;  ออกขอสอบวิชาพ้ืนฐานไฟฟาวิศวกรรม 



๘ 
 

               (๒) กลุมสอบพ้ืนฐานวิทยาศาสตร  
   - กองวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สกศ.ฯ ;  ออกขอสอบวิชาชีววิทยา 

   - กองวิชาคณิตศาสตร สกศ.ฯ ;  ออกขอสอบวิชาคณิตศาสตรและสถิติ 
               (๓) กลุมสอบพ้ืนฐานศิลปศาสตร  
   - กองวิชากฎหมายและสังคม สกศ.ฯ ;  ออกขอสอบวิชากฎหมายทั่วไป 
สังคมศาสตร รัฐศาสตร และ เศรษฐศาสตร 
               (๔) กลุมสอบพ้ืนฐานการเงิน/บัญชี  
   - เชิญผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ;  ออกขอสอบวิชาการเงินและวิชาที่เก่ียวกับ
งบประมาณ 

                  ๔) อศจ. จาก ยศ.ทบ. เพ่ือออกขอสอบวิชาพ้ืนฐานพุทธศาสตร 
           ๑.๔ ขออนุมัติแตงตั้งเจาหนาที่จัดทําปญหาสอบจาก รร.จปร.  

๑.๕ จัดการประชุมเจาหนาที่ท่ีใหการสนับสนุนทุกหนวย ไดแก เจาหนาที่จาก พัน.ร.รร.จปร. และ 
สบร.รร.จปร. เจาหนาที่จัดทําขอสอบ และ กรรมการออกปญหาสอบ 

 
๒. ขั้นดําเนินการ 

ดําเนินการกอนวันสอบ ๓ วัน ดังนี้ 
 ๒.๑   จัดสถานที่เพ่ือใชในการเก็บตัวของเจาหนาที่ กรรมการออกขอสอบ และจัดสถานที่เพ่ือใหเกิด
ความสะดวกตอการปฏิบัติงานดังนี้ 
  - หองพัก-นอน   

- โตะรับประทานอาหาร 
- สถานที่รายงานตัวสําหรับเจาหนาที่และกรรมการที่ปฏิบัติงาน 
- สถานที่และสิ่งอุปกรณท่ีใชในการออกขอสอบ 

- สถานที่พิมพปญหาสอบ 

- สถานที่ตรวจสอบความถูกตองของปญหาสอบ 

- สถานที่ทําสําเนาปญหาสอบ 

- สถานที่จัดเรียงปญหาสอบ 

- สถานที่จัดตรวจสอบปญหาสอบหลังจัดเรียง 
- สถานท่ีจัดซองใบตอบ 

- สถานที่ในการบรรจุปญหาสอบพรอมซองใบตอบ 



๙ 
 

        ๒.๒ ดําเนินการ เก็บตัวเจาหนาที่ จัดทําปญหาสอบ กรรมการ ออกปญหาสอบและการรักษาความ
ปลอดภัยจนถึงวันกําหนดสอบ  
  ๑) ออกปญหาสอบดังนี้ 
   (๑) กลุมวิชาความรูทั่วไป  

   (๒) กลุมพ้ืนฐานวิศวกรรม  

   (๓) กลุมพ้ืนฐานวิทยาศาสตร  

   (๔) กลุมพ้ืนฐานศิลปศาสตร  

(๕) กลุมพ้ืนฐานการเงิน/การบัญชี 

   (๖) กลุมพ้ืนฐานพุทธศาสตร  

  ๒ ) จดัทําสําเนาปญหาสอบ ดังนี้ 
   (๑) กลุมวิชาความรูทั่วไป   จํานวนจริง ๕,๙๒๕ ชุด  อะไหล ๕๘๐ ชุด  

   (๒) กลุมพ้ืนฐานวิศวกรรม  จํานวนจริง ๓๙๕ ชุด  อะไหล ๔๐   ชุด  

   (๓) กลุมพ้ืนฐานวิทยาศาสตร  จํานวนจริง ๑๐๗๘  อะไหล ๑๐๐ ชุด  

   (๔) กลุมพ้ืนฐานศิลปศาสตร  จํานวนจริง ๓,๔๐๗ ชุด  อะไหล ๓๔๐ ชุด  

   (๕) กลุมพ้ืนฐานการเงิน/การบัญชี    จํานวนจริง ๙๖๘ ชุด   อะไหล ๙๕   ชุด  

   (๖) กลุมพ้ืนฐานพุทธศาสตร    จํานวนจริง ๕๕ ชุด     อะไหล ๕     ชุด  

      ๓ ) เขียนหมายเลขประจําตัวผูสอบบนใบตอบและจัดเขาแถว โดย จัดไดดังนี้ 
   ๒.๓.๑ อาคาร KTB หอง ๒๐๑ จํานวน ๒๖ แถว ๒๗ ซอง ๕ กลอง 
   ๒.๓.๒ อาคาร  KTB หอง ๓๐๑ จํานวน ๒๖ แถว ๒๗ ซอง ๕ กลอง 
   ๒.๓.๓ อาคาร KTB หอง ๔๐๑ จํานวน ๒๖ แถว ๒๖ ซอง ๔ กลอง 
   ๒.๓.๔ อาคาร KTB หอง ๕๐๑ จํานวน ๒๖ แถว ๒๖ ซอง ๔ กลอง 
   ๒.๓.๕ อาคาร PBB หอง ๒๐๑ จํานวน ๒๖ แถว ๒๖ ซอง ๔ กลอง 
   ๒.๓.๖ อาคาร PBB หอง ๓๐๑ จํานวน ๒๐ แถว ๒๑ ซอง ๓ กลอง 
      ๔) นําสงขอสอบ โดยออกจาก รร.จปร. เวลา ๐๙๐๐ น. และถึงสถามสอบ (ม.
รามคําแหง (๒)) เวลา ๑๐๓๐ น. 
      ๕) นรด. จัดกรรมการคุมสอบรับขอสอบจาก รร.จปร. เวลา ๑๑๐๐ โดยรับเปนลัง
ขอสอบตามหองสอบ 

      ๖) หลังสอบเสร็จ รร.จปร. รับปญหาสอบกลับ รร.จปร. สวนใบตอบ ยศ.ทบ.เปนหนวย
ที่จะนําไปตรวจตอไป 



๑๐ 
 

           ๒.๓ ภาพแสดงข้ันตอนในการดําเนินการเตรียมการและการดําเนินการออกขอสอบและจัดทําปญหา
สอบ ระหวางวันที่ ๒๓-๒๕ ม.ค.๕๘ 

๑) จัดสถานที่รายงานตัวและกรรมการเขาจัดทําปญหาสอบ   
     

                        
 

 

                        
 

                
 

 



๑๑ 
 

                ๒)  จัดสถานที่ในการรับประทานอาหาร 
 

                        
     
 

                 ๓) เตรียมสถานที่เพ่ือใหกรรมการออกขอสอบ  
 

                          
 

  
 

 

 



๑๒ 
 

   ๔) เตรียมสถานที่และอุปกรณคอมพิวเตอรเพื่อพิมพปญหาสอบ 

 

                          
 

 

        ๕)  กรรมการตรวจสอบความถูกตองของปญหาสอบ 

 

                            
 

 

 

 



๑๓ 
 

                 ๖) จัดทําสําเนาปญหาสอบ  
 

                         
 

 

๗) จัดเรียงปญหาสอบ  
 

                         
    



๑๔ 
 

                                       
 

 

๘) ตรวจสอบการจัดเรียงปญหาสอบ 
                                        

                                
 

 

 

 

 

 



๑๕ 
 

         ๙)  จัดซองใบตอบ 

 

                        
 

 

 ๑๐)บรรจุใบคําตอบเขาซอง 
 

                         
 

 

 

 



๑๖ 
 

    ๑๑) บรรจุปญหาสอบเขาซอง 
 

          
 

 

๑๒) สงปญหาสอบที่สถามสอบ 

 

          
 

 
 



๑๗ 
 

๓. ขั้นดําเนินการหลังสอบ 
           ๓.๑  สงคืนสิ่งอุปกรณหนวยท่ีขอรับการสนับสนุน 
           ๓.๒  คณะกรรมการดําเนินงานรวมประชุมรับรองผลการสอบภาควิชาการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘ 
 

บรรณานุกรม 
 

กรมยุทธศึกษาทหารบก . (7พ.ย.57). การประชุมคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน
ทหารกองหนุน เขารับราชการเปนนายทหารสัญญบัตรประจําปงบประมาณ 2558  . ครั้งท่ี 1, 

กรุงเทพฯ. 
กรมยุทธศึกษาทหารบก . (21พ.ย.57). การประชุมคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน

ทหารกองหนุน เขารับราชการเปนนายทหารสัญญบัตรประจําปงบประมาณ 2558 . ครั้งท่ี 2, 

กรุงเทพฯ. 
กรมยุทธศึกษาทหารบก . (2558) คําแนะนํา การรับสมัครสอบบุคคลพลเรอืนทหารกองหนุน เขารับรับ

ราชการเปนนายทหารสัญญาบัตรประจําปงบประมาณ 2558 , 2558. 
พ.อ.ทองคํา ชุมพล. ผูอํานวยการกองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา.

สัมภาษณ, 5 พ.ค. 58. 



แบบฟอรมที่ ๑ การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ/จังหวัด (KM Action Plan) 
ชื่อสวนราชการ : กวส.สกศ.รร.จปร. 
 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค (objective) ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํา
รับรอง 

เปาหมายของตัวชี้วัด องคความรูที่จําเปนตอการ
ปฏิบัติงานตามประเด็น

ยุทธศาสตร 
การรักษาความมั่นคงของรัฐ    - ขั้นตอนในการจัดทําแผนการ

จัดการความรู (ตามแนวทาง กพร.) 
ของ รร.จปร. 

องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรที่เลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู คือ  
 
แผนการจัดการความรู ประเด็นยุทธศาสตร : สรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ และหนวยงานภายนอกเพื่อให รร.จปร. เปนที่ยอมรับในเชิง

วิชาการ 

แผนที่ ๓ องคความรูที่จําเปน :  การดําเนินการจัดการสอบภาควิชาการ การสอบบุคคลพลเรือนเปนนายทหารสัญญาบัตร ประจําป       
๒๕๕๘ 

 เหตุผลที่เลือกองคความรู : - คณะกรรมการที่รับผิดชอบจัดการสอบภาควิชาการ ไมทราบวิธีการจัดอยางชัดเจน 
                                - เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับผูที่จะดําเนินการจัดการสอบภาควิชาการ การสอบบุคคลพลเรือน
เปนนายทหารสัญญาบัตร 

 ตัวชี้วัดตามคํารับรองและเปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM : 
 



แบบฟอรมที่ ๒แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 
ชื่อสวนราชการ : กวส.สกศ.รร.จปร.  
ประเด็นยุทธศาสตร : สรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ และหนวยงานภายนอกเพื่อให รร.จปร. เปนที่ยอมรับในเชิงวิชาการ 
องคความรูที่จําเปน : การดําเนินการจัดการสอบภาควิชาการ การสอบบุคคลพลเรือนเปนนายทหารสัญญาบัตร ประจําป ๒๕๕๘ 
ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/ 

อุปกรณ 
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ CMP 

๑ การบงชี้ความรู 
-เขาใจถึงแนวทางในการเตรียมการจัดสอบ 
-ความรูเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินงานของ
คณะกรรมการฯ 
-แผนในการเตรียมการออกขอสอบ 
-การทําความเขาใจของคณะกรรมการฯ 
 

เม.ย. – พ.ค. จํานวนผูที่
เกี่ยวของ 
 

๘ นาย แผนกฝกศึกษา 
สกศ.ฯ และผูที่
เกี่ยวของของ  

สกศ.ฯ 

ฐานความรู - กวส.สกศ. ๑,๒,๓ 

๒ การสรางและแสวงหาความรู 
-สืบคนจากขอมูลคําสั่ง เอกสาร การดําเนินการ
ในปที่ผานมา (๒๕๕๘) 
-รวบรวมขอมูลจากผูมีประสบการณ  

มิ.ย – ก.ค. จํานวน
แหลงขอมูลที่
ตรวจสอบได 

ไมนอยกวา ๒
แหลง 

- แผนกฝกศึกษา 
สกศ.ฯ 
- ระบบอินทรา
เนตของรร.จปร. 
- ผูมีประสบการณ 

-ฐานความรู 
-หนังสือคําสั่ง
ตางๆ 

- กวส.สกศ. ๑,๒,๓,๔ 

๓ การจัดความรูใหเปนระบบ 
-การเตรียมการของคณะอนุกรรมการจัดสอบฯ 
-การจัดการดําเนินงานการจัดสอบวิชาการ 
-การประสานการดําเนินงานกับหนวยสนับสนุน 
-ขอมูลในการออกขอสอบ 
 

มิ.ย.-ก.ค. 
 

ความชัดเจน 
เขาใจและเขาถึง
ขอมูล 

รอยละ ๑๐๐ ความรูเกี่ยวกับ
วิธีการจัดการสอบ
ภาควิชาการ การ
สอบบุคคลพลเรือน
เปนนายทหาร
สัญญาบัตร 

-ฐานความรู - กวส.สกศ. ๑,๒,๓,๔ 

๔ การประมวลและกลั่นกรองความรู 
-รางคูมือการดําเนินการจัดการสอบภาค
วิชาการ การสอบบุคคลพลเรือนเปน
นายทหารสัญญาบัตร 
 

ก.ค. จํานวนผูมี
ประสบการณ
ตรวจสอบ 

ไมนอยกวา ๓ 
นาย 

ผูมีประสบการณ
ในการจัดการสอบ  

ฐานความรู - กวส.สกศ. ๑,๒,๓,๔,๕ 



ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/ 
อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ CMP 

๕ การเขาถึงความรู 
-นําคูมือที่ผูมีประสบการณไดกลั่นกรอง ไปใช
กับผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดสอบ เพื่อดูผล
สะทอนกลับ 

ส.ค. จํานวนชองทาง ไมนอยกวา ๒ 
ชองทาง 

- อินทราเน็ต 
- หนังสือเวียน 

-อินทราเน็ต 
-หนังสือเวียน 

- กวส.สกศ. ๑,๒,๓,๔,๕ 

๖ การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู 
-เชิญผูที่เกี่ยวของ(กตก.สกศ.) รวมสัมมนาแสดง
ความคิดเห็น  
-นําขอมูลที่ไดจัดทําเปนคูมือ 

ก.ย. จํานวนครั้งการ
จัดประชุม 

๑ ครั้ง - กําลังพลที่
รับผิดชอบของ
กตก.สกศ.ฯ 

-เวทีการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู 

- กวส.สกศ. ๑,๒,๓,๔,๕ 

๗ ๗.๑ การเรียนรู 
-จัดประชุมชี้แจง 
-เผยแพรในสื่อตางๆ 
-เผยแพรในระบบสารสนเทศ 
-จัดทําเปนเอกสารแจกจาย 
 

ก.ย. 
 
 
 
 

จํานวนผูเขา
อบรม 

๒๐ -กําลังพลของกตก.
สกศ.ฯที่เกี่ยวของ 
-อาจารยสกศ.ฯ 

-เทคนิคการ
เผยแพร 
-ระบบพี่เลี้ยง 

- กวส.สกศ. ๑,๒,๓,๔,๕ 

๗.๒ การยกยองชมเชย - - - - - - - - 
 


