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คูมือการปฏิบัติงาน 

เรื่อง   การเปดการศึกษาหลักสูตรของ รร.วศ.ทบ. 

1. วัตถุประสงค  
    1.1. เพ่ือทบทวน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานในรูปแบบของผังกระบวนการ เพ่ือ
ใชเปนคูมือสําหรับการปฏิบัติงาน และเพ่ือใหดําเนินการอยางเปนระบบมีมาตรฐานเดียวกัน 
    1.2 เพ่ือใหการบริหาร และ การจัดการศึกษาของโรงเรียนไดมาตรฐาน และ มีคุณภาพสอดคลองกับระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา และ ประเมินคุณภาพภายในเพ่ือพัฒนาตนเอง และ จากการประเมินหนวยงาน
ภายนอก 
    1.3 เพ่ือใหโรงเรียนพัฒนาหลักสูตร และ กระบวนการเรียนรู ตลอดจนปจจัยหนุนการเรียนรูท่ีสนองตอ
ความตองการของผูเรียน โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญไดอยางมีคุณภาพ และ ประสิทธิภาพ 

2. ขอบเขต 
    คูมือการปฏิบัติงานเลมนี้ มีเนื้อหาครอบคลุมการดําเนินการจัดการเก่ียวกับหลักสูตร รูปแบบข้ันตอนการ 
ของบประมาณ  วิธีการ และข้ันตอนในการเปด-ปดหลักสูตร รวมถึงการติดตามและประเมินผลการเรียนการ
สอน ตั้งแตเริ่มจนจบกระบวนการ ตามเกณฑคุณภาพงานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือใหผูเขารับการศึกษา
บรรลุจุดมุงหมายของการศึกษา  กําหนดตารางฝก – สอนวิชาตางๆ ใหเปนไปตามแผนการศึกษาท่ีไดรับอนุมัติ  
ประสานกับหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวกับการใชหองเรียน สนามฝกอาวุธกระสุนวัตถุระเบิดเครื่องชวยฝกและ      
สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเก่ียวของในการฝกศึกษา  ประสานงานกับกองการศึกษาในเรื่องครู อาจารยท่ีจะทํา
การสอน หรือบรรยายในหลักสูตรตางๆ และดําเนินการจายคาสอนสําหรับครู-อาจารย ตามสิทธิ  ดําเนินงาน
เก่ียวกับงบประมาณ การฝกศึกษา ของโรงเรียนวิทยาศาสตรทหารบก  สนับสนุนในเรื่องตํารา แผนบทเรียน
และสิ่งอํานวยความสะดวก  เพ่ือพัฒนาการศึกษางานดานงานประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตาม   
นโยบายท่ี ทบ.กําหนด 

3. คําจํากัดความ 
   หลักสูตร    หมายถึง  หลักสูตรการศึกษาประจําปซ่ึงไดรับอนุมัติจาก ทบ.ใหเปด 
       การศึกษาท่ี รร.วศ.ทบ. จํานวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 

      1. หลักสูตรนายทหาร คชรน. (e-Learning) 

      2. หลักสูตรนายสิบ คชรน. 

      3. หลักสูตรนายสิบสงกําลังและซอมบํารุงสาย วศ.(ข้ันหนวย)  

         (e-Learning) 

   ผูเขารับการศึกษา หมายถึง  กําลังพลท่ีไดรับการพิจารณาใหเขารับการศึกษาในหลักสูตรตางๆ
        ของ รร.วศ.ทบ. โดยมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีกําหนดไว 

   กําลังพลสวนกลาง  หมายถึง  กํ า ลั ง พ ล สั ง กั ด  ท บ .  ท่ี มี ท่ี ตั้ ง อ ยู ใ น ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร                
      ไมสามารถเบิกเบี้ยเลี้ยงได 

   กําลังพลสวนภูมิภาค หมายถึง  กําลังพลสังกัด ทบ. ท่ีมีท่ีตั้งอยูนอกเขตกรุงเทพมหานคร  
       และสามารถเบิกเบี้ยเลี้ยง 
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  วิทยากรภายใน หมายถึง  บุคลากรหรอืกําลังพลท่ีอยูในหนวย แตไมใชบุคลากรหรือ 
                           กําลังพลใน รร.วศ.ทบ. เปนผูท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญใน 
                           เรื่องนั้นๆ ซ่ึง รร.วศ.ทบ. เชิญมาบรรยายพิเศษ 

  วิทยากรภายนอก หมายถึง  บุคลากรหรือกําลังพล ท่ีอยูนอกหนวย เปนผูท่ีมีความรูความ 
       เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ซ่ึง รร.วศ.ทบ. เชิญมาบรรยายพิเศษ 

4. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
    4.1 ข้ันตอนการของบประมาณ 
          4.1.1 หวง ก.ค. – ส.ค. ของทุกป ครู-อาจารย รร.วศ.ทบ. ประชุม เพ่ือจัดทําปฏิทินการศึกษาของ
ปงบประมาณ +1 พิจารณาจํานวนผูเขารับการศึกษาจากสวนกลางและสวนภูมิภาค และกําหนดหวงการศึกษา
ใหเหมาะสม  
          4.1.2 หวง ส.ค. ของทุกป สงคําของบประมาณประจําป สง ยศ.ทบ. ตามแบบ ทบ. 500-111 ถึง 116,  
          4.1.3 หวง ก.พ. เสนอความตองการงบประมาณ ใหกับ ยศ.ทบ. ตามแบบ ทบ.500-121-126, ผนวก  
1 ก – 1 ถึง 7, ผนวก 1 ข – 1 ถึง 7  
    4.2 ข้ันตอนการเตรียมการเปดหลักสูตร 
          4.2.1 จัดทําหนังสือเรียน จก.วศ.ทบ.(ผาน กผค.วศ.ทบ.) เรื่อง แจงท่ีนั่งในหลักสูตรประจําปของ 
รร.วศ.ทบ. ให ยก.ทบ. ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ 
     4.2.2  คร-ูอาจารย กศ.รร.วศ.ทบ.ประชุมหารือเพ่ือแตงตั้งผูรับผิดชอบหลักสูตร จัดทําตารางสอนตาม
แถลงหลักสูตร จัดเตรียมเอกสารตํารา และสื่อการเรียนสําหรับหลักสูตรแบบ e-Learning กอนเปดการศึกษา
ประมาณ 2 เดือน แตงตั้งนายทหารปกครอง ผูชวยนายทหารปกครอง และ ผตก.รร.วศ.ทบ. ดําเนินการออก
คําสั่งแตงตั้ง 
          4.2.3 ทําหนังสือแจงท่ีนั่งไปยังหนวยตางใน ทบ. ประชุมคัดเลือกรายชื่อกําลังพลจากหนวยตาง ๆ         
ท้ังใน ทบ. และนอก ทบ. ท่ีมีความประสงคเขารับการศึกษา  ในหวงกอนเปดหลักสูตร 3 เดือน และแจงยืนยัน
ผูท่ีผานการพิจารณาเขารับการศึกษา ไปยังหนวยตนสังกัด กอนเปดหลักสูตร 1.5 เดือน เพ่ือใหผูท่ีผานการ
คัดเลือกเรียนผาน (e-Learning) กอนเขารับการศึกษาในหองเรียนลวงหนา 1 เดือน   
    4.3 ข้ันตอนการเปดการศึกษาหลักสูตร 
         4.3.1 เม่ือไดรับ คําสั่ง เรื่อง แผนการศึกษา งบงานศึกษาตามหลักสูตร ประจําปงบประมาณ                
รร.วศ.ทบ.จึงดําเนินการเปดการศึกษาตามท่ีแผนงานอนุมัติ  ดังนี้.-    

   4.3.1.1 ทําหนังสือนําเรียน จก.วศ.ทบ. ขออนุมัติคําสั่งเปดการศึกษาหลักสูตร พรอมกับแนบ
รายชื่อของผูไดรับการพิจารณาใหเขารับการศึกษา โดยเรียนเชิญ จก.วศ.ทบ. หรือกําหนดผูแทน เปนประธาน/
พิธีเปดการศึกษา รวมท้ังเรียนเชิญ รอง.จก.วศ.ทบ.(1) รอง จก.วศ.ทบ.(2) และ หน.นขต.วศ.ทบ. รวมเปน
เกียรติในพิธีเปดการศึกษา  
  4.3.1.2  ขออนุมัติจัดซ้ือ-จัดจาง วัสดุ อุปกรณ เครื่องชวยฝก ในหลักสูตรนั้น ๆ (ผาน กบร.วศ.ทบ.)  
เพ่ือดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง  
  4.3.1.3  ดําเนินการจางเหมาพิธีเปด-ปดการศึกษา ทําหนังสือจางเหมาเรียน จกวศ.ทบ.               
(ผาน กบร.วศ.ทบ.)  เพ่ือดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง  
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   4.3.1.4  ฝกง.รร.วศ.ทบ. ทําหนังสือเรียน จก.วศ.ทบ. ขออนุมัติยืมเงินทดรองจาย ผาน กผค.วศ.ทบ. 
ไปท่ี กง.ทบ. ประกอบไปดวย  

  -  คาอาหาร คาดําเนินการเปดหลักสูตร  ดําเนินการลวงหนา 2 สัปดาห กอนเปดในแตละหลักสูตร 
       - คาเบี้ยเลี้ยง คาตอบแทนวิทยากร การยืมเงินคาใชสอย ดําเนินการลวงหนา 1 เดือน                    

คาเชาท่ีพัก ดําเนินการลวงหนา 1 เดือนกอนถึงวันกําหนดฝกนอกท่ีตั้ง 
   -  คาจางเหมารถ สําหรับรับ-สงผูเขารับการศึกษาไปฝกปฏิบัตินอกท่ีตั้งในแตละหลักสูตร  
ดําเนินการลวงหนากอนเปดในแตละหลักสูตร 2 สัปดาห 
         - เอกสารประกอบการยืมเงินทดรองจาย  ประกอบดวย 

 หนังสือนําเรียน 
 ใบยืมเงิน (กง.3) 
 สําเนาคําสั่งเดินทางไปราชการ 
 สําเนาหนังสืออนุมัติใชงบประมาณ หรือสั่งจายงบประมาณ 
 สําเนาหนังสืออนุมัติเปดหลักสูตร   
 สําเนาคําสั่งแตงตั้งอาจารยภายนอก  

4.3.1.5  จัดเตรียมสถานท่ีเพ่ือใหพรอมสําหรับการเรียนการสอน เตรียมหองพักสําหรับผูเขารับ
การศึกษา เตรียม สป. เครื่องชวยฝก สือ่สนับสนุนการเรียนการสอน   
       4.3.1.6  ประสานวิทยากรท่ีจะทําการสอน/บรรยาย ประสานการดงูานภายใน  ในหวงกอนเปด
หลักสูตรประมาณ 2 สัปดาห และการเชิญอาจารยภายนอก/วิทยากรบรรยายพิเศษ จัดทําหนังสือให                  
จก.วศ.ทบ.ลงนามเชิญวิทยากรภายนอก มาบรรยายในหลักสูตรและบรรยายพิเศษ/จัดทําหนังสือขอศึกษาดู
งานนอกหนวยให จก.วศ.ทบ.ลงนาม  
         4.3.2 ระหวางเปดหลักสูตร     
                 4.3.2.1 จัดทําหนังสือติดตอประสานงาน กบร.วศ.ทบ. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนยานพาหนะ                   
                 4.3.2.2 จัดทําหนังสือติดตอประสานงาน รอย.วศ.๑  เรื่องขอรับการสนับสนุนกําลังพลและยุทโธปกรณ   
              4.3.2.3 จัดทําหนังสือติดตอประสานงาน กค.วศ.ทบ.  เรื่อง ขอรับการสนับสนุนยุทโธปกรณ               
และการศึกษาดูงาน  
              4.3.2.4 จัดทําหนังสือติดตอประสานงาน นขต.วศ.ทบ.  เรื่อง ขอรับการสนับสนุนวิทยากร               
และการศึกษาดูงาน  
            4.3.2.5 ติดตอประสานดานสถานท่ีฝกปฏิบัตินอกท่ีตั้ง และทําหนังสือขออนุมัติฝกปฏิบัตินอก
ท่ีตั้ง และทําหนังสือขอรับการสนับสนุนสถานท่ี 
    4.4 ข้ันตอนการปดหลักสูตร 
          4.4.1  ทําหนังสือนําเรียน จก.วศ.ทบ.เรื่อง ขออนุมัติปดหลักสูตรการศึกษา โดยเรียนเชิญ จก.วศ.ทบ. 
หรือกําหนดผูแทน เปนประธาน/พิธีเปดการศึกษา รวมท้ังเรียนเชิญ รอง.จก.วศ.ทบ.(1) รอง จก.วศ.ทบ.(2) 
และ หน.นขต.วศ.ทบ. รวมเปนเกียรติในพิธีปดการศึกษา ในหวงกอนเปดหลักสูตรประมาณ 2 สัปดาห  
          4.4.2  รวบรวมและจัดทําประเมินผลการเรียนของผูเขารับการศึกษาทุกรายวิชา เพ่ือตัดสินผลการ
สําเร็จการศึกษา  จัดทําโลประกาศเกียรติคุณสําหรับผูท่ีสอบไดเปนลําดับท่ี 1 
          4.4.3  ทําหนังสือสงตัวผูเขารับการศึกษากลับตนสังกัด  จัดทํารายงานสรุปผลการศึกษาถึง ยศ.ทบ.  
จัดทํารายงานขอสงคืนงบประมาณ (หากมี)  จัดทํารายงานสงคืนของหมุนเวียน สป.5 ท่ีใชการฝกศึกษา  
รวบรวมและเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามระเบียบ/คําสั่งท่ีเก่ียวของ  และสํารวจ/ตรวจนับรายการ/ตรวจ
สภาพ สป.เครื่องชวยฝกพรอมกับรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ  
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กระบวนการ รายละเอียดของงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ี
เกี่ยวของ 

   *   เ พ่ือจัด ทําปฏิ ทินการ ศึกษาของ
ปงบประมาณ +1 

+15 เดือน 
หวง ก.ค.ส.ค. 

กศฯ - ปฏิทิน
การศึกษา 
- คําสั่งแผนการ
ศึกษา 

 * สงคําของบประมาณประจําป  
* เสนอความตองการงบประมาณ 

หวง ส.ค. 
หวง ก.พ. 

 

ผตกฯ ตามแบบ ทบ. 
500-111 ถึง 116 

 * แจงท่ีนั่งในหลักสูตรประจําปของ 
รร.วศ.ทบ.ไปยังหนวยตางๆ รวมท้ัง ยก.ทบ. 
* แตงตั้งผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมถึง
เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบงานในหลักสูตร 
* ประชุมคัดเลือกรายชื่อกําลังพลจาก
หนวยตาง ๆ ท้ังใน ทบ. และนอก ทบ. 
ท่ีมีความประสงคเขารับการศึกษา   
* แจงยืนยันผูท่ีผานการพิจารณาเขารับ
การศึกษา ไปยังหนวยตนสังกัด 

กอน 6 เดือน 
 

กอน 2 เดือน 
 

กอน 2 เดือน 
 
 

กอน 1.5 เดือน 

 
 
 
 

ผตกฯ 

 

 * ขออนุมัติคําสั่งเปดหลักสูตรการศึกษา 
* ขออนุมัติจัดซ้ือ-จัดจาง วัสดุ อุปกรณ
เครื่องชวยฝก 
* ขออนุมัติยืมเงินทดรองจาย 
* ประสานวิทยากรท่ีจะทําการสอน/
บรรยาย ประสานการดูงานภายใน   

 
 

กอน 1 เดือน 
 

 
 
 

ผตกฯ 

 

 * จัดทําหนังสือติดตอประสานงานเรื่อง
ขอรับการสนับสนุน สถานท่ี วิทยากร
ภายใน ดูงานภายใน และ ภายนอก 

 ผตกฯ  

 * ขออนุมัติปดหลักสูตรการศึกษา 
* รวบรวมและจัดทําประเมินผลการ
เรียนของผูเขารับการศึกษาทุกรายวิชา 
* จัดทําและ โล  ใหแกผูเขารับการศึกษา 
* ทําหนังสือสงตัว 
* เชิญหนวย นขต.เพ่ือเขารวมพิธี 

 
 
 

กอนจบ 
1 อาทิตย 

 
 
 

ผตกฯ 

 

 
 

* ติดตามประเมินผลผูเขารับการศึกษาท่ี
สําเร็จการศึกษาภายหลัง 3 เดือน และ 
1.3 ป 
* สรุปและรายงานผลใหผูบริหารทราบ 

 ผตกฯ  

     

ประชุม 

ติดตาม/
ประเมินผล 

ข้ันตอนการขอ
งบประมาณ 

ขั้นตอนการเตรียมการ

เปดหลักสูตร 

ขั้นตอนการเปด

การศึกษาหลักสูตร 

ระหวางเปดหลักสูตร     

ขั้นตอนการปดหลักสูตร 

5. แผนผังกระบวนการปฏิบัติ ข้ันตอนการขออนุมัติดําเนินการเปดหลักสูตรของ รร.วศ.ทบ. 
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      6. ระบบการติดตามประเมินผล 
 6.1  จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานเสนอตอ ผบ.รร.วศ.ทบ. และ  ยศ.ทบ.  
 6.2  ประเมินผลผูสําเร็จการศึกษาจาก รร.วศ.ทบ. โดย ผบ.หนวย  ผูบังคับบัญชา  และเพ่ือนรวมงาน 
ภายหลังสําเร็จการศึกษา  3 เดือน และ 1 ป 3 เดือน  
 6.3  นําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร และระบบการเรียนการสอน เพ่ือใหผูเขารับการศึกษามี
คุณสมบัติพึงประสงคตามนโยบายของ ทบ. และเปนไปตามอัตลักษณของ รร.วศ.ทบ.  

7.  หนวยท่ีเกี่ยวของ 
 7.1  ยศ.ทบ.   โทร. 89051 
 7.2  ยก.ทบ.   โทร. 97355  
 7.3  ขส.ทบ.   โทร. 94523 
 7.4  กบร.วศ.ทบ.  โทร. 99832 
 7.5  ผงป.กผค.วศ.ทบ.  โทร. 99820 
 7.6  ผกบ.กผค.วศ.ทบ. โทร. 99816 
 7.7  กค.วศ.ทบ.  โทร. 99875 
 7.8  รอย.วศ.1  โทร. 99923 
 7.9  กวก.วศ.ทบ.  โทร. 99855 

8.  ระเบียบ/คําส่ัง เอกสารท่ีเกี่ยวของ   
     8.1 หนังสือ กพ.ทบ. ท่ี กห 0401/3144 ลง 10 ต.ค. 54 เรื่อง ขออนุมัติหลักการจัดกําลังพลเขารับ
การศึกษาหลักสูตรของ รร.วศ.ทบ. 
  8.2 คูมือการศึกษา 
        8.2.1 การวัดผล ตามระเบียบ ทบ. วาดวยการประเมินผลการศึกษาในโรงเรียนทหารบก พ.ศ.2542 
        8.2.2 คะแนนความประพฤติ ตามระเบียบ ทบ. วาดวยการกําหนดคะแนนความประพฤติและการตัด
คะแนนความประพฤตินายทหารนักเรียนและนายสิบนักเรียน พ.ศ. 2518 
 8.3  คูมือปฏิบัติงานดานการเงิน 
       8.3.1  คูมือการเบิกจายเงินคาใชจายท่ัวไป (ฉบับแกไขปรับปรุงป 58) 
          8.3.2  หนังสือ  สปช.ทบ. ท่ี ตอ กห 0406/19027 ลง 16 พ.ค. 55 เรื่อง ระเบียบ กค.วาดวยการเบิก
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับบท่ี 2) พศ.2554 
       8.3.3  พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 ฉบับแกไขเพ่ิมเติม 
       8.3.4  หนังสือ  สปช.ทบ. ท่ี ตอ กห 0406/37255 ,2472 ลง 14 ก.พ.56 เรื่อง ระเบียบ กค.วาดวย
คาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2555  

9.  ขอมูลผูจัดทํา 
 9.1  พ.อ.อุทัย  หินซุย    ตําแหนง  ฝสธ.ประจําผูบังคับบัญชา ทําการแทน  หน.ผตก.รร.วศ.ทบ. 
 9.2  พ.ท.หญิง สุภาวดี  สวางศรี  ตําแหนง  อจ.ผคช.กศ.รร.วศ.ทบ.  
 9.3  ร.ต.หญิง ณิชา  มีศิลปสขุ   ตําแหนง  ฝกง.รร.วศ.ทบ.   
 9.4  นางทัศนีย  ชั่งทอง  ตําแหนง  ลูกมือชาง  รร.วศ.ทบ. 
 9.5  น.ส.สุกัญญา  ศิริวาลย   ตําแหนง  ชางผลิตสิ่งอุปกรณสายวิทยาศาสตร 
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10. ภาคผนวก 

 10.1 ระเบียบ/คําสั่งท่ีเก่ียวของ 
         10.1.1 คําสั่ง ทบ. เรื่อง แผนการศึกษา งบงานศึกษาตามหลักสูตรประจําป ประจําปงบประมาณ  
 10.2 แบบฟอรมเอกสารท่ีใช 
        10.2.1 แบบพิมพ ทบ.500-111 ถึง 116 
           10.2.2 แบบพิมพ ทบ.500-121 ถึง 126 
           10.2.3 แบบประเมินผล 
        10.2.4 หนังสือขออนุมัติจัดซ้ือ/จัดจาง 
 10.3 ตัวอยาง 
       10.3.1 หนังสือแจงแผนการศึกษา 
       10.3.2 คําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ี 
       10.3.3 หนังสือแจงท่ีนั่งไปยังหนวยตางๆ 
       10.3.4 หนังสือขออนุมัติเปดหลักสูตร 
       10.3.5 หนังสือขอรับการสนับสนุนวิทยากร ยุทโธปกรณ กําลังพล 

11. บันทึกการจัดทําและปรับปรุงแกไข 
 

 

วัน/เดือน/ป 
 

 

รายละเอียด 

               

               มี.ค. 60 
 

- เอกสารฉบับแรก 
                

               ก.ย. 60 
      

     -  แกไขคําจํากัดความ 
     -  เพ่ิมเติมและแกไขขอความในข้ันตอนการปฏิบัติ 
     -  แกไขขอความ แผนผังกระบวนการปฏิบัติ 
     -  แกไขขอความ ระบบติดตามและประเมินผล 
     -  แกไขและเพ่ิมเติมเอกสารภาคผนวก 
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10.1 ระเบียบ/คําส่ัง เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
 10.1.1 คําส่ัง ทบ. เรื่อง แผนการศึกษา งบงานศึกษาตามหลักสูตรประจําปงบประมาณ 
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10.2  แบบฟอรมเอกสารท่ีใช 
        10.2.1 แบบพิมพ ทบ. 500-111 ถึง 116 
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        10.2.2 แบบพิมพ ทบ.500-121 ถึง 126 
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         10.2.3 แบบประเมินผล 
สรุปผลการประเมินหลักสูตร 

วัตถุประสงคของการประเมิน เพ่ือนําไปใชในการแกไขปรับปรุงหลักสูตร ตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของ ทบ. 

รายการประเมิน โปรดทําเครื่องหมาย/ลงในชองตัวเลขท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 

(๕ มากท่ีสุด, ๔ มาก, ๓ ปานกลาง, ๒ นอย, ๑ นอยท่ีสุด) 

ลําดั หัวขอการประเมิน 

จํานวนผูใหคะแนนระดับความ
คิดเห็น 

รวม ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ หลักสูตร             

  ๑.๑ ระยะเวลาของหลักสูตรเหมาะสมเพียงใด ๙ ๑๒ ๑๐ ๐ ๐ ๓๑ 

  ๑.๒ การจัดการเรียนการสอนตรงตามวัตถุประสงค  ๙ ๒๐ ๒ ๐ ๐ ๓๑ 

       ของหลักสูตร             

  ๑.๓ ทานสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงคของ ๑๐ ๑๖ ๕ ๐ ๐ ๓๑ 

       หลักสูตร             

๒ การคัดเลือกผูเขารับการศึกษา             

  ๒.๑ มีระบบการคัดเลือกผูเขารับการศึกษาท่ีเหมาะสม ๑๒ ๑๓ ๖ ๐ ๐ ๓๑ 

  ๒.๒ ผูเขารับการศึกษามีความเหมาะสมกับหลักสูตร ๑๒ ๑๒ ๗ ๐ ๐ ๓๑ 

๓ เนือ้หาวิชา             

  ๓.๑ มีความเหมาะสม ตรงตามความตองการของ ๔ ๒๑ ๖ ๐ ๐ ๓๑ 

       กองทัพบก             

  ๓.๒ มีความทันสมัย ตอบสนองตอเหตุการณในปจจุบัน ๖ ๑๒ ๑๓ ๐ ๐ ๓๑ 

  ๓.๓ สามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานได ๙ ๑๑ ๑๑ ๐ ๐ ๓๑ 

๔ อาจารย (ภาพรวม)             

  ๔.๑ มีความรูในเรื่องท่ีสอนเปนอยางดี ๕ ๑๗ ๙ ๐ ๐ ๓๑ 

  ๔.๒ มีความสามารถในการสอนใหผูเขารับการศึกษา ๙ ๑๒ ๙ ๑ ๐ ๓๑ 

       เขาใจไดดี             

๕ กระบวนการเรียนการสอน             

  ๕.๑ จํานวนชั่วโมงเหมาะสมกับเน้ือหาแตละวิชา ๘ ๑๘ ๕ ๐ ๐ ๓๑ 

  ๕.๒ การจัดลําดับวิชามีความเหมาะสม  ๙ ๑๗ ๕ ๐ ๐ ๓๑ 

  ๕.๓ การจัดทําแนวสอนมีความเหมาะสม ครอบคลุม   ๑๑ ๑๓ ๗ ๐ ๐ ๓๑ 

       เน้ือหาวิชาท่ีสอน             

  ๕.๔ การจัดการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญ มี ๙ ๑๖ ๖ ๐ ๐ ๓๑ 

       การจัดกิจกรรมท่ีเนนการฝกปฏิบัติ              

  ๕.๕ ส่ือการสอนมีความเหมาะสม สอดคลองกับ ๑๑ ๑๓ ๗ ๐ ๐ ๓๑ 

       เน้ือหาวิชา เขาใจงาย       ๐     

  ๕.๖ มีการกําหนดระเบียบ วิธีการ ในการประเมินผล ๑๑ ๑๕ ๕ ๐ ๐ ๓๑ 

       การศึกษาท่ีชัดเจน  เหมาะสม             

  ๕.๗ การประกาศผลสอบมีความโปรงใส สามารถ ๘ ๑๗ ๖ ๐ ๐ ๓๑ 

       ตรวจสอบได             
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สรุปผลการประเมินผลการใชทรัพยากรสนับสนนุการเรียนรู (โดยครู-อาจารย และบุคลากร) 
วัตถุประสงคของการประเมิน เพ่ือนําไปใชประเมินผลในการแกไขปรบัปรุงทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรูตามนโยบาย

การประกันคณุภาพการศึกษาของ ทบ. 
การศึกษาของ ทบ. 

รายการประเมิน โปรดทําเครื่องหมาย/ลงในชองตัวเลขท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 

(๕ มากท่ีสุด, ๔ มาก, ๓ ปานกลาง, ๒ นอย, ๑ นอยท่ีสุด) 
ลําดับ หัวขอการประเมิน จํานวนผูใหคะแนน

ระดับความคิดเห็น 
รวม 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑ หองเรียน-สถานท่ีฝก             

  
๑.๑  ความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอย 

            

  

๑.๒  ความพรอมและเพียงพอของสิ่งอุปกรณประจําหองเรียน   เชน ไฟฟา 
แสงสวาง เครื่องเสียง เครื่องฉาย โปรเจคเตอร 

            

  
๑.๓  ความพรอมและเพียงพอของเครื่องชวยฝก 

            

  ๑.๔  ความเหมาะสมของหองเรียน และสถานท่ีฝก             

  ๑.๕  ความพึงพอใจในภาพรวมตอการใชหองเรียน-สถานท่ีฝก             

๒ หองสมุด             

  ๒.๑  สภาพแวดลอมภายในและภายนอก ความสะอาด เปนระเบียบ             

  ๒.๒  ความพรอมและเพียงพอของหนังสือ เอกสาร ตํารา             

  ๒.๓  มีคอมพิวเตอรในการสืบคนขอมูล             

  ๒.๔  คอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพ สามารถใชงานไดด ี             

  ๒.๕  สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ             

  ๒.๖  ความพึงพอใจในภาพรวมตอการใชหองสมุด             

๓ หองปฏิบัติการทางภาษา             

  ๓.๑  สภาพแวดลอมภายในและภายนอก ความสะอาด             

         เปนระเบียบ             

  ๓.๒  ความพรอมและเพียงพอของสิ่งอุปกรณประจําหอง เชน              

         โตะ เกาอ้ี ระบบไฟฟา เครื่องเสียง ชุดหูฟง ฯลฯ             

  ๓.๓  สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ             

  ๓.๔  ความเหมาะสมของหองปฏิบัติการทางภาษา             

  ๓.๕  ความพึงพอใจในภาพรวมตอการใชหองปฏิบัติการ ทางภาษา             
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สรุปผลการประเมินการดูงาน 

ความคิดเห็นเก่ียวกับการดูงานของผูเรียน 

กรุณาทําเครื่องหมาย / ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน  และขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

  ลงในชองวาง  (๕ มากท่ีสุด, ๔ มาก, ๓ ปานกลาง, ๒ นอย, ๑ นอยท่ีสุด) 

        
ลําดับ หัวขอการประเมิน จํานวนผูใหคะแนนระดับความ

คิดเห็น 
รวม 

    ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ การดูงานสอดคลองกับเนื้อหาในหลักสูตร ๑๐ ๑๖ ๕ ๐ ๐ ๓๑ 
๒ การดูงานสอดคลองกับความตองการของ

ทาน 
๑๑ ๑๕ ๕ ๐ ๐ ๓๑ 

๓ ระยะเวลาในการดูงานเหมาะสม ๑๓ ๑๕ ๓ ๐ ๐ ๓๑ 
๔ ทานไดรับประโยชนจากการดูงาน ๑๓ ๑๗ ๑ ๐ ๐ ๓๑ 
๕ ควรจัดดูงานดานอ่ืน ๆ เชน ศิลปวัฒนธรรม 

ศีลธรรม และ ประวัติศาสตร 
๑๓ ๑๓ ๕ ๐ ๐ ๓๑ 
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สรุปผลการประเมินผลการใชทรัพยากรสนับสนนุการเรียนรู (โดยผูเรียน) 
วัตถุประสงคของการประเมิน เพ่ือนําไปใชประเมินผลในการแกไขปรบัปรุงทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรูตามนโยบายการ

ประกันคณุภาพการศึกษาของ ทบ. 
การศึกษาของ ทบ. 

รายการประเมิน โปรดทําเครื่องหมาย/ลงในชองตัวเลขท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 
(๕ มากท่ีสุด, ๔ มาก, ๓ ปานกลาง, ๒ นอย, ๑ นอยท่ีสุด) 

ลําดับ หัวขอการประเมิน 
จํานวนผูใหคะแนนระดับ

ความคิดเห็น  รวม 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ หองเรียน-สถานท่ีฝก             
  ๑.๑ ความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอย ๑๐ ๑๕ ๖ ๐ ๐ ๓๑ 
  ๑.๒ ความพรอมของสิ่งอุปกรณประจําหองเรียน ๑๑ ๑๔ ๖ ๐ ๐ ๓๑ 
  ๑.๓ ความพรอมและเพียงพอของหองเรียน ๙ ๑๕ ๗ ๐ ๐ ๓๑ 
  ๑.๔ ความเหมาะสมของหองเรียน สถานท่ีฝก ๖ ๑๗ ๘ ๐ ๐ ๓๑ 
๒ ตํารา-อุปกรณการเรียน-เคร่ืองชวยฝก       
  ๒.๑ ความพรอมของตํารา-อุปกรณการเรียน- เครื่องชวยฝก       
  ๒.๒ ความเพียงพอของตํารา-อุปกรณการเรยีน-เครื่องชวยฝก       

  ๒.๓ ความเหมาะสมของตํารา-อุปกรณการเรยีน-เครื่องชวยฝก ๑๓      

๓ หองน้ํา-หองสวม             
  ๓.๑ ความสะอาด ๑๑ ๑๓ ๗ ๐ ๐ ๓๑ 
  ๓.๒ ความพรอมของสิ่งอุปกรณประจําหองสวม ๑๒ ๑๑ ๘ ๐ ๐ ๓๑ 
  ๓.๓ ความเพียงพอของหองนํ้า-หองสวม ๑๒ ๑๓ ๕ ๐ ๑ ๓๑ 

๔ หองสมุด             
  ๔.๑ ความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอย ๙ ๑๓ ๙ ๐ ๐ ๓๑ 
  ๔.๒ ความพรอมและเพียงพอของหนังสือ เอกสารตํารา ๑๕ ๑๕ ๑ ๐ ๐ ๓๑ 
  ๔.๓ มีคอมพิวเตอรท่ีมีประสิทธิภาพ เพียงพอ ในการสืบคนขอมลู ๑๒ ๑๐ ๙ ๐ ๐ ๓๑ 
๕ หองปฏิบัติการทางภาษา             
  ๕.๑ ความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอย ๑๒ ๑๓ ๖ ๐ ๐ ๓๑ 
  ๕.๒ ความพรอมและเพียงพอของสิ่งอุปกรณ ประจําหอง ๗ ๑๒ ๑๒ ๐ ๐ ๓๑ 
  ๕.๓ ความเหมาะสมของหองปฏิบัติการทางภาษา ๕ ๑๓ ๑๓ ๐ ๐ ๓๑ 
๖ ท่ีพัก             
  ๖.๑ ความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอย ๑๓ ๑๓ ๕ ๐ ๐ ๓๑ 
  ๖.๒ ความพรอมและเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวกประจําหอง ๑๒ ๑๑ ๘ ๐ ๐ ๓๑ 
  ๖.๓ ความเหมาะสมของท่ีพัก ๙ ๑๗ ๕ ๐ ๐ ๓๑ 

๗ การประกอบเลี้ยง             
  ๗.๑ ความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอย ๑๙ ๑๒ ๐ ๐ ๐ ๓๑ 
  ๗.๒ ความสะอาดและคณุภาพของอาหารของโรงอาหาร ๒๑ ๑๐ ๐ ๐ ๐ ๓๑ 
  ๗.๓ ปริมาณอาหาร เพียงพอกับจํานวนผูเขารับการศึกษา ๑๗ ๑๔ ๐ ๐ ๐ ๓๑ 
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                 บันทึกขอความ 

  สวนราชการ     รร.วศ.ทบ.  (แผนกเตรียมการ โทร.๙๙๘๕๐)                                                                       

  ท่ี  กห ๐๔๔๙.๓/                                            วันท่ี                                                                         

  เร่ือง   จางเหมาตกแตงหองพิธีเปดการศึกษา หลักสูตรนายทหาร คชรน. (e-Learning) รุนท่ี  ๖                                            

  เรียน    จก.วศ.ทบ. (ผาน กบร.วศ.ทบ.) 

  อางถึง   คําสั่ง ทบ.(เฉพาะ) เรื่อง แผนการศึกษา งบงานศึกษาตามหลักสูตร  ประจาํปงบประมาณ ......... 

  สิ่งท่ีสงมาดวย    ๑. สําเนา คําสั่ง ทบ. ตามอางถึง                                          จํานวน  ๑  ชุด 
    ๒. รายละเอียดประกอบการจาง                                        จํานวน  ๑ ฉบับ 

    ๑. ตามอางถึง   ทบ.  ไดอนุมัติให   รร.วศ.ทบ.   เปดการศึกษา  หลักสูตรนายทหาร คชรน.    
  (e-Learning) รุนท่ี ๖ ตั้งแต ............................................... ใหแกกําลังพลนายทหารสัญญาบัตร จากหนวยตาง ๆ                      
  ใน สังกัด ทบ.และ นอก ทบ. จํานวน .......... นาย 

   ๒. รร.วศ.ทบ. ไดรับอนุมัติงบประมาณเปนคาพิธีเปดการศึกษา จํานวน ..............บาท                          
  จึงขอให  กบร.วศ.ทบ.ดําเนินการจางตกแตงหองพิธี  และจัดเลี้ยงงานพิธีเปดการศึกษาฯ ดังกลาว ณ แหลง    
  สมาคมนายทหาร วศ.ทบ. (หองรังสีเจิดจรัส) ดังมีรายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวย ๒ 

            จึงเรียนมาเพ่ือกรุณาพิจารณาดําเนินการตอไปดําเนินการตอไป 
 
 
                    พ.อ. 
           ( ปริญญา  ปญญาจันทร ) 
                             รอง ผบ.รร.วศ.ทบ.ทําการแทน 
                        ผบ.รร.วศ.ทบ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สําเนาคูฉบับ - 

      10.2.4 หนังสือขออนุมัติจัดซ้ือ/จัดจาง 
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รายละเอียดประกอบการจาง 
งานพิธีเปดการศึกษาหลักสูตรนายทหาร คชรน. (e-Learning) รุนท่ี ๖ 

๑. การตกแตงหองพิธีปดการศึกษา ฯ  ณ  แหลงสมาคมนายทหาร วศ.ทบ. (หองรังสีเจิดจรัส) 
มีรายละเอียดดังนี้.- 

      ๑.๑ จัดทําปายเปนตัวหนังสือทําดวยโฟม มีขอความดังนี้.- 

พิธเีปดการศึกษาหลักสูตรนายทหาร คชรน. (e-Learning) รุนท่ี ๖ 

วันท่ี.................................... 

      ๑.๒  จัดดอกไมธูปเทียน สําหรับบูชาพระ 
      ๑.๓  ตกแตงแทนพิธีดวยพุมดอกไม  
๒.  จัดเลี้ยงเครื่องดื่มประเภท น้ําหวาน สําหรับผูเขารวมพิธี จํานวน .......... นาย 
๓.  ทําการตกแตงหองพิธี ในวันท่ี .................  ตั้งแต ๐๗๐๐ – ๑๐๐๐  และจัดเลี้ยงเครื่องดื่ม 

เม่ือเสร็จพิธี  
 
 
            ตรวจถูกตอง 

                          พ.อ. 
                                     ( อุทัย  หินซุย ) 
                         ฝสธ.ประจําผูบังคับบัญชา ชรก.วศ.ทบ.  
       ทําการแทน หน.ผตก.รร.วศ. 
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10.3 ตัวอยาง 
        10.3.1 หนังสือแจงแผนการศึกษา 
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        10.3.2 คําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ี 
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10.3.3 หนังสือแจงท่ีนั่งไปยังหนวย
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       10.3.4 หนังสือขออนุมัติเปดหลักสูตร 
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       10.3.5 หนังสือขอรับการสนับสนุนวิทยากร ยุทโธปกรณ กําลังพล 
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