
             

 กรมจเรทหารบก 
กอง : กผน.จบ. 
แผนก : แผนกวิชาการ 

ฉบับท่ี 1 แก้ไขครั้งท่ี 1 
แก้ไขวันที่ 18/05/63 

วันที่จัดทำ : 18/05/2563 
หมายเลขควบคุมเอกสาร : วันที่เริ่มใช้ :  
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง 
หลักสูตรกิจการจเรสำหรับ
นายทหารใหม่ 

ผู้อนุมัติ  
ผู้บริหารสูงสุดด้าน
การจัดการความรู้ 
(CKO) 

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

 
1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานของแผนกวิชาการ กองแผน กรมจเรทหารบกเก่ียวกับการเปิดหลักสูตร กิจการ
จเรสำหรับนายทหารใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
    1.2 เป็นแนวทางในการเปิดหลักสูตร กิจการจเรสำหรับนายทหารใหม่ 
2. ขอบเขต 
    เป็นแนวปฏิบัติของแผนกวิชาการ กองแผน กรมจเรทหารบก ในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง 
แถลงหลักสูตรกิจการจเรสำหรับนายทหารใหม่ 
3. คำจำกัดความ 
    3.1 กิจการจเร หมายความว่า การงานที่ทำเกี่ยวกับการตรวจราชการทหาร 
    3.2 นายทหารใหม่ หมายความว่า นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่กำลังจะ
สำเร็จการศึกษาไปเป็นนายทหารสัญญาบัตร 
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

4.1 กผน.จบ. : ดูแลหลักสูตรในภาพรวม 
         4.1.1 ผวช.กผน.จบ. จัดทำหนังสือคู่มือปฏิบัติราชการสายงานจเร และหนังสือคำสั่งต่างๆ 

4.1.2 ผงป.กผน.จบ. ดูแลเกี่ยวกับงบประมาณของหลักสูตร 
4.1.3 ผทส.กผน.จบ. ดูแลเกี่ยวกับสื่อการสอน ระบบคอมพิวเตอร์ และการถ่ายภาพ 

    4.2 กตป.จบ. และ กสวส.จบ. : สนับสนุนอาจารย์ผู้บรรยาย และอาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึก 
    4.3 กธก.จบ. : สนับสนุนงานธุรการและยานพาหนะพร้อมพลขับตลอดหลักสูตร 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
    เอกสารที่ต้องดำเนินการให้เรียบร้อยตามห้วงเวลา ก่อนขั้นตอนการเตรียมการ ได้แก่ แถลงหลักสูตรกิจการ
จเรสำหรับนายทหารใหม่ ,เอกสารประกอบคำขอ และการเสนองบประมาณ ,คำสั่งกองทัพบก เรื่องแผนการ
ศึกษา งานศึกษา ในปีนั้นๆ 
    5.1 การเตรียมการ 
         5.1.1 ประชุมเพ่ือเตรียมการอบรมหลักสูตร และร่วมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร 
         5.1.2 ออกคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและอาจารย์ (ภายใน จบ.) 
         5.1.3 ยืมเงินทดรองราชการเพ่ือใช้ในหลักสูตร 
         5.1.4 ปรับปรุงหนังสอืคู่มือปฏิบัติราชการสายงานจเรให้ทันสมัย 
         5.1.5 จัดตารางฝึกอบรม 
         5.1.6 ประสาน รร.จปร. ให้กำหนดวันในการอบรมหลักสูตรกิจการจเรสำหรับนายทหารใหม่ 3 วัน 
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         5.1.7 ประสานกบัหน่วยที่จะทำการฝึกภาคปฏิบัติ                                          
         5.1.8 จัดหาหนังสือคู่มือปฏิบัติราชการสายงานจเร และเครื่องช่วยฝึก 
         5.1.9 ทำวิทยุแจ้ง รร.จปร. และหน่วยที่จะทำการฝึกภาคปฏิบัติ 
         5.1.10 ตรวจภูมิประเทศ ณ รร.จปร., หน่วยที่จะทำการฝึกภาคปฏิบัติ และที่พักสำหรับอาจารย์ - 
จนท.  
         5.1.11. สว่นเตรียมการฯ เดินทางไปประสาน และเตรียมสถานที่ (ล่วงหน้า 1 วัน)                                                                                                        
    5.2 ห้วงการอบรม 
         5.2.1 คณะอาจารย์เดินทางไปทำการอบรม (3 วัน) 
         5.2.2 จก.จบ. และคณะอาจารย์ บรรยายพิเศษ ณ รร.จปร.  
         5.2.3 ฝึกภาคปฏิบัติ/จก.จบ. ตรวจเยี่ยม ณ หน่วยฝึก 
         5.2.4 ประเมินผลหลังการอบรม 
     5.3 รายงานผล ให้ ยศ.ทบ. ทราบ ภายใน 30 วันหลังเสร็จสิ้นการอบรม 

6. แผนผังกระบวนการปฏิบัติ (Work Flow) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

/7. ความเสี่ยง… 

เริ่มต้น 

เตรียมการ 

การอบรมฝึกวิชาการ ณ รร.จปร. 

ฝึกภาคปฏิบัติ ณ หน่วยที่ทำการฝึก 

สิ้นสุด 

รายงานผล 



- 3 - 

7. ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขพัฒนา/มาตรการป้องกัน 

ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค สาเหตุ 
แนวทางในการแก้ไขพัฒนา/

มาตรการป้องกัน 

เสี่ยงต่อการปรับปรุงหนังสือคู่มือปฏิบัติ
ราชการ ไม่ทันเวลาในห้วงที่ทำการฝึก 

อาจารย์ผู้สอนคือ คณะชุดตรวจ
ราชการ ของกรมจเรทหารบก  
ทำให้มีเวลาจำกัดในการส่งข้อมูล
ปรับปรุงหนังสือให้ทันสมัย 

จัดทำ/ปรับปรุงหนังสือในห้วงที่
ผู้ตรวจราชการ ไม่มีตรวจ 

ไม่สามารถปฏิบัติในห้วงเวลาที่กำหนด
ได้ 

รร. จปร. เป็นโรงเรียนหลักในการ
ผลิตนายทหารสัญญาบัตรของ
กองทัพบก บางครั้งมีภารกิจ
จำเป็นที่ต้องปฏิบัติ ภายหลัง
กำหนดวันที่ฝึกอบรม 

ปรับห้วงเวลาฝึก อบรม ให้
เหมาะสมกับภารกิจของหน่วย 

8. ระบบการติดตามประเมินผล 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

นายทหารใหม่ มีผลคะแนนหลังการฝึกอบรมไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 80 

การฝึกอบรมหลักสูตรกิจการจเรสำหรับนายทหารใหม่ 
ประจำปีงบประมาณ 2562 ผลการฝึกอบรมอยู่ใน
เกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ 85.06 

9. หน่วยท่ีเกี่ยวข้อง 
    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/คำสั่งที่เกี่ยวข้อง 
  10.1 สำเนาหนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห 0401/38725 ลง 15 ธ.ค. 49 
     10.2 คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1115/62 ลง 27 ส.ค. 62 
     10.3 แถลงหลักสูตรกิจการจเรสำหรับนายทหารใหม่ 
     10.4 ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาในโรงเรียนทหารบก ปี พ.ศ. 2542  
     10.5 ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2555 
11. ภาคผนวก 
     ตัวอย่างหนังสือในข้อ 5.1, 5.2, 5.4 และ ตารางแผนการปฏิบัติตามห้วงเวลาตลอดหลักสูตร 
12. ข้อมูลผู้จัดทำ 
     พ.ท.หญิง พิชญนันท์  ทัพเป็นไทย ตำแหน่ง  หน.ผวช.กผน.จบ.  โทร.ทบ. 98845      
13. ผู้ประสานงานการจดัการความรู้  
     พ.ท.หญิง พิชญนันท์  ทัพเป็นไทย ตำแหน่ง  หน.ผวช.กผน.จบ.  โทร.ทบ. 98845    
 
 
 

/14. ผู้ทบทวน...       
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14. ผู้ทบทวน 

ผู้ทบทวน ตำแหน่ง ลงนาม 

ท่านที่ 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. 

 


