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คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง 
หลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ผู้อนุมัติ  
ผู้บริหารสูงสุดด้าน
การจัดการความรู้ 
(CKO) 

 
พล.ต. 
       ( ประธาน  นิลพัฒน์ ) 
               จก.จบ. 

 
1. วัตถุประสงค ์
    1.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานของแผนกวิชาการ กองแผน กรมจเรทหารบกเกี่ยวกับการเปิดหลักสูตรนายทหาร
จเรกองทัพบก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
    1.2 เป็นแนวทางในการเปิดหลักสูตร นายทหารจเรกองทัพบก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
2. ขอบเขต 
    เป็นแนวปฏิบัติของแผนกวิชาการ กองแผน กรมจเรทหารบก ในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง 
แถลงหลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
3. คำจำกัดความ 
    3.1 นายทหารจเร หมายความว่า นายทหารสัญญาบัตรที่มีตำแหน่ง หรือทำการแทน รักษาราชการ รักษา
ราชการแทน ในตำแหน่งตามอัตรากำลังพลสายงานจเร กับให้หมายรวมถึง นายทหารสัญญาบัตรที่บรรจุอยู่ใน
กรมจเรทหารบก และมีคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจราชการ รวมทั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่นายทหารจเรด้วย 
    3.2 ผู้ปฏิบัติหน้าที่นายทหารจเร หมายความว่า นายทหารสัญญาบัตรในหน่วยระดับกองร้อยหรือเทียบเท่า
ขึ้นไปที่ไม่มีอัตรานายทหารจเร ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่นายทหารจเรของหน่วย 
    3.3 หน่วยรับตรวจ หมายความว่า ส่วนราชการในสังกัดกองทัพบก ตั้งแต่หน่วยในระดับกองร้อยหรือส่วน
ราชการอ่ืนใดที่มีฐานะเทียบเท่ากองร้อยขึ้นไป 
    3.4 ผู้รับตรวจ หมายความว่า ผู้บังคับหน่วยทหาร หรือหัวหน้าส่วนราชการผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการหรือบริหารหน่วยรับตรวจ 
    3.5 การตรวจ หมายความว่า การสอบถาม การสำรวจ การสอบสวน และการพิจารณาของกิจการนั้นๆ 
    3.6 บันทึกผลการตรวจ หมายความว่า เอกสารบันทึกข้อบกพร่อง และข้อเสนอแนะ ที่ผู้ตรวจจัดทำขึ้น
ภายหลังการตรวจ และมอบให้หน่วยรับตรวจทราบ เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานในการแก้ไข 
    3.7 การตรวจกิจการทั่วไป หมายถึง การตรวจการปฏิบัติราชการตามภารกิจ ขอบเขต ความรับผิดชอบ 
และหน้าที่ที่สำคัญของหน่วย เว้นการตรวจจัดหา ฝึกศึกษา และกิจการเกี่ยวกับนายทหารพระธรรมนูญ 
    3.8 การตรวจการจัดหา หมายถึง การตรวจกรรมวิธีและการปฏิบัติในการซื้อและการจ้างของหน่วยที่ได้รับ
งบประมาณไปดำเนินการจัดหา 
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

4.1 กผน.จบ. : ดูแลหลักสูตรในภาพรวม 
         4.1.1 ผวช.กผน.จบ. จัดทำหนังสือคำสั่งต่างๆ และดูแลงานธุรการทั่วไปของ นทน. 
         4.1.2 ผผน.กผน.จบ. ดูแลเกี่ยวกับพิธีเปิด – ปิดการศึกษา และประเมินผลการศึกษา 
         4.1.3 ผงป.กผน.จบ. ดูแลเกี่ยวกับงบประมาณของหลักสูตร 
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    4.1.4 ผทส.กผน.จบ. ดูแลเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ปริ๊นเตอร์ อุปกรณ์เครื่องเสียง และการถ่ายภาพ 

    4.2 กตป.จบ., กตจ.จบ. และ กสวส.จบ. : สนับสนุนอาจารย์ผู้บรรยาย และอาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึก 
    4.3 กธก.จบ. : สนับสนุนงานธุรการ และยานพาหนะพร้อมพลขับตลอดหลักสูตร 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
    เอกสารที่ต้องดำเนินการให้เรียบร้อยตามห้วงเวลา ก่อนขั้นตอนการเตรียมการ ได้แก่ แถลงหลักสูตร
นายทหารจเรกองทัพบกผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์, เอกสารประกอบคำขอ และการเสนองบประมาณ, คำสั่ง
กองทัพบก เรื่องแผนการศึกษา งานศึกษา ในปี นั้นๆ 
    5.1 การเตรียมการ 
         5.1.1 ประชุมเพ่ือเตรียมการเปิดหลักสูตร และร่วมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรฯ 
         5.1.2 ทำหนังสือแจ้งหน่วยรับสมัครกำลังพลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรฯ 
         5.1.3 ทำหนังสือขอรับการสนับสนุนที่พักจาก รร.ส.สส. 
         5.1.4 ขอรับการสนับสนุนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จาก สปช.ทบ. 
      5.1.5 ออกคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ และอาจารย์ภายใน จบ. 
         5.1.6 รวบรวม power point และข้อสอบจากอาจารย์  
         5.1.7 จัดทำสื่อการสอนเป็นวิดีทัศน์และ power point 
         5.1.8 จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษา 
         5.1.9 แจ้งรายชื่อให้หน่วยส่งตัวเข้ารับการศึกษา 
         5.1.10 จัดทำคำสั่งเตรียมการเปิดหลักสูตร/ขอเลื่อนกำหนดการเปิดและการปิดการศึกษา 
         5.1.11 ตรวจสอบการสั่งจ่ายงบประมาณ 
         5.1.12 จัดหาเครื่องช่วยฝึก, แฟ้มใส่ใบประกาศ และ สป.3 (ก่อน 1 เดือน) 
         5.1.13 เบิกวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องช่วยฝึก 
         5.1.14 จัดทำคำสั่งเปิดการศึกษา/รายชื่อ นทน. 
         5.1.15 ขออนุมัตินำสื่อการสอนลงในเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ จบ.  
         5.1.16 ขออนุมัติจัดทำบัตรประจำตัว นทน.   
         5.1.17 ทำหนังสือเชิญวิทยากรภายนอก 
         5.1.18 ทำหนังสือขอรับการสนับสนุนสถานที ่สำหรับพิธีเปิด  
         5.1.19 ทำหนังสือขอรับการสนับสนุนอาหารกลางวันจาก พธ./ประสาน พธ. เรื่องอาหารกลางวัน 
         5.1.20 ขอเบิกใบประกาศนียบัตรจาก ยศ.ทบ.  
         5.1.21 เตรียมเอกสารด้านธุรการ (จัดทำคู่มือปฐมนิเทศ นทน., แบบประเมินหลักสูตร และอาจารย์
ผู้สอน, ใบลงเวลาเรียน, ใบลากิจ – ลาป่วย, ใบรายงานยอด, ป้ายต้อนรับสำหรับติดในลิฟท์ และหน้าห้อง
ประชุมชั้น 5, ตารางสอน, จัดเวรศูนย์การเรียนรู้, แบบฟอร์มทำเนียบรุ่น, แบบฟอร์มบัตรประจำตัว นทน. และ
จัดตั้งกลุ่ม line สำหรับ นทน.) 
         5.1.22 ประสานร้านถ่ายเอกสาร สำหรับเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
         5.1.23 เตรียมสถานที่สำหรับพธิีเปิดการศึกษา และพิธีถวายสักการะพระบรมรูป ร.6 (อาหารว่าง, แฟ้ม
คำกล่าว, ดอกไม้, ธูป, เทียน, มาลัยกร และพาน) 
    5.2 การเปิดการศึกษา    
         5.2.1 จัดทำคำกล่าวพิธีเปิด (จก.จบ., ผอ.กผน.จบ.) 
         5.2.2 เตรียมห้องเรียน (ตรวจสอบตู้ล็อคเกอร์, โต๊ะ, เก้าอ้ี, คอมพิวเตอร์, ปริ้นเตอร์, จอโปรเจคเตอร์, 
ไมค์, โพเดียม และสถานที่พักระหว่างชั่วโมง), จัดบอร์ดหน้าห้องเรียน และ เตรียม power point ( จก.จบ., 
รอง จก.จบ.(1), รอง จก.จบ.(2), ผอ.กผน.จบ., ปฐมนิเทศ และคำกล่าวอาเศียรวาท) 

       /5.2.3 ออกคำสั่ง... 
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         5.2.3 ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรุ่น 
         5.2.4 ส่งไฟล์ข้อมูล สำหรับปริ้นเอกสารให้ร้านถ่ายเอกสาร 
         5.2.5 เจ้าหน้าทีเ่วรศูนย์การเรียนรู้ประจำวันซื้อคูปองอาหารให้ นทน. และรายงานยอด นทน. (ทุกวัน) 
         5.2.6 ติดต่อ กธก.จบ. เรื่องรถรับ – ส่ง นทน.  
   5.3 การศึกษาทางทฤษฎีทางออนไลน์ 
         5.3.1 เจ้าหน้าที่โปรแกรมออนไลน์ ตรวจสอบแจ้งเตือน นทน. ให้เข้าเรียนออนไลน์ 
         5.3.2 การสอบทางออนไลน์ กำหนด วัน เวลา สอบ และปิดการสอบ 
         5.3.3 อาจารย์ประจำวิชา ตอบคำถาม ข้อสงสัย กับ นทน. ทางออนไลน์ 
   5.4 การศึกษาภาคปฏิบัติและการฝึกตรวจราชการ 
         5.4.1 ทำหนังสือขอรับการสนับสนุนสถานที่ฝึก และศึกษาดูงาน ใน กทม. และต่างจังหวัด  
          5.4.2 ติดต่อ กธก.จบ. เรื่องรถรับ – ส่ง นทน. รถสำหรับฝึกภาคปฏิบัติ และตรวจราชการ 
         5.4.3 ขออนุมัติตรวจภูมิประเทศเพ่ือประสานการปฏิบัติ 
         5.4.4 ตรวจภูมิประเทศเพ่ือประสานการเตรียมการรับคณะตรวจเยี่ยมของ จก.จบ., การเตรียมการฝึก, 
อาหาร และท่ีพัก 
         5.4.5 ประสานโรงแรม (เรื่องห้องพัก และการจัดงานเลี้ยง) 
         5.4.6 ทำหนังสือถึงหน่วยเรื่องการตรวจเยี่ยมของ จก.จบ.     
         5.4.7 ขออนุมัติจัดทำโล่ขอบคุณสถานที่ฝึกปฏิบัติ และสถานที่ศึกษาดูงาน 
         5.4.8 จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการแข่งขันกีฬา (เสื้อกีฬา, ลูกฟุตบอล, ถุงมือ, เครื่องดื่ม, อาหาร ลำดับ
พิธีการและคำกล่าวของ นทน.) 
         5.4.9 ขออนุมัติประกาศผลสอบ 
         5.4.10 คิดคะแนนและเกรดเฉลี่ย 
   5.5 การปิดการศึกษา 
         5.5.1 เตรียมสถานที่สำหรับพิธีปิดการศึกษา (ทำหนังสือขอรับการสนับสนุนสถานที่, อาหารว่าง, แฟ้ม
คำกล่าว, ดอกไม้, ธูป, เทียน, มาลัยกร และพาน)    
         5.5.2 จัดทำคำกล่าวพิธีปิด (จก.จบ., ผอ.กผน.จบ.) 
         5.5.3 ขออนุมัตจิัดทำโล่สำหรบัผู้มีผลการเรียนดีเลิศ ลำดับที่ 1 และผู้ให้ความร่วมมือกิจกรรมรุ่นดีเด่น                
         5.5.4 จัดทำใบประกาศนียบัตร/ใบระเบียนการศึกษา 
         5.5.5 จัดทำหนังสือส่งตัวกลับหน่วยต้นสังกัด/ตั๋วสำหรับเดินทางกลับ 
         5.5.6 ทำหนังสือขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่บันทึกภาพหมู่จาก สส. 
   5.6 รายงานผลการศึกษา ให้ ยศ.ทบ. ทราบ ภายใน 30 วันหลังเสร็จสิ้นการศึกษา ( พร้อมคำสั่งการศึกษา 
และรายชื่อ นทน. ) 
   5.7 ส่งแบบประเมิน ให้หน่วยต้นสังกัดทำการประเมิน นทน. หลังจบการศึกษา 
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6. แผนผังกระบวนการปฏิบัติ (Work Flow) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

                                                                    

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               /7. ความเสี่ยง… 

เริ่มต้น 

เตรียมการ 

เปิดการศึกษา/ปฐมนิเทศ 
 

ศึกษาภาคปฏิบัติ 

ปิดการศึกษา 

การฝึกตรวจราชการ 

ส่งแบบประเมนิผล 

สิ้นสุด 

ภาคทฤษฎี 
นทน. ศึกษาด้วยตนเองทางออนไลน์ 

รายงานผล 
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7. ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขพัฒนา/มาตรการป้องกัน 

ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค สาเหตุ 
แนวทางในการแก้ไขพัฒนา/

มาตรการป้องกัน 
รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษา ไม่ครบ
จำนวนตามที่ต้องการเปิดหลักสูตร 

- หน่วยไม่เห็นความสำคัญของ
การศึกษา 
- หน่วยมีภารกิจ 
- มีกำลังพลน้อย 

- สำเนาแจกจ่าย นขต. ให้ทั่วถึง 

หน่วยเปลี่ยนตัวผู้เข้ารับการศึกษา - หน่วยมีภารกิจ - หนว่ยที่ได้รับอนุมัติให้ศึกษา  
จัดคนทดแทน 

8. ระบบการติดตามประเมินผล 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

 นายทหารจเร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เข้ารับการศกึษา 
สำเร็จการศึกษาทุกนาย 

นายทหารจเร ผ่ านสื่อ อิ เล็กทรอนิกส์ที่ เข้ารับ
การศึกษา สำเร็จการศึกษาร้อยละ 100 

9. หน่วยที่เกี่ยวข้อง 
    9.1 พ.ท.หญิง พิชญนันท์  ทัพเป็นไทย ตำแหน่ง หน.ผวช.กผน.จบ. โทร.ทบ. 98845 
    9.2 จ.ส.อ. สิทธิศักดิ์  ขันธวิชัย ตำแหน่ง เสมียน จบ. โทร.ทบ. 98845 
10. ระเบียบ/คำสั่งทีเ่กี่ยวข้อง 
  10.1 คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1306/61 ลง 30 ส.ค. 61 
     10.2 แถลงหลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก 
     10.3 ระเบยีบกองทพับกว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาในโรงเรียนทหารบก ปี พ.ศ. 2542 
     10.4 ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการตรวจในหน้าที่นายทหารจเร พ.ศ. 2552 
     10.5 ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2555 
11. ภาคผนวก 
     ตัวอย่างหนังสือในข้อ 5.1 ,5.2 ,5.4 ,5.5 ,5.6 และตารางแผนการปฏิบัติตามห้วงเวลาตลอดหลักสูตร 
12. ข้อมูลผู้จัดทำ 
      พ.ท.หญิง พิชญนันท์  ทัพเป็นไทย ตำแหน่ง  หน.ผวช.กผน.จบ.  โทร.ทบ. 98845      
13.  ผู้ประสานงานการจัดการความรู้  
      พ.ท.หญิง พิชญนันท์  ทัพเป็นไทย ตำแหน่ง หน.ผวช.กผน.จบ.  โทร.ทบ. 98845    
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14. ผู้ทบทวน 

ผู้ทบทวน ตำแหน่ง ลงนาม 

ท่านที ่1 ผอ.กผน.จบ.           พ.อ. 
( สุยุทธ์   วัฒนลิขิต ) 

ผอ.กผน.จบ. 
ท่านที่ 2 รอง จก.จบ.(2)           พ.อ. 

( นุกูล   นรฉันท์ ) 
รอง จก.จบ. 

ท่านที่ 3 รอง จก.จบ.(1)          พ.อ. 
( ธัชพล   เปี่ยมวุฒิ ) 

รอง จก.จบ. 
ท่านที่ 4 จก.จบ.       พล.ต. 

( ประธาน   นิลพัฒน์ ) 
จก.จบ. 

 


