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คํานํา 
 

  คณะอนุกรรมการดําเนินการองคความรูดานการบริหารจัดการ (K4) ไดดําเนินการจัดทําแนว
ทางการปฏิบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ  ตาม
แผนการจัดการความรู ของคณะอนุกรรมการดําเนินการองคความรูดานการบริหารจัดการ ประจําป งป.๒๕๕๖  
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน ของคณะอนุกรรมการและเจาหนาที่ดําเนินการสอบ
คัดเลือกฯ  ที่ไดรับการแตงต้ังข้ึนในแตละป โดยเฉพาะกําลังพลที่ไดรับการบรรจุโยกยายมาใหม ตามแนวทาง
การโยกยายสับเปลี่ยนกําลังพลของกองทัพเรือ เน่ืองจากกระบวนการดังกลาวเปนข้ันตอนการคัดเลือกปจจัย
นําเขาที่มีคุณภาพตอบสนองตอประเด็นยุทธศาสตรในการผลิต นนร.ใหเปนนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณสมบัติ
ตามที่ ทร.ตองการภายใตการบริหารจัดการที่ดี ประกอบกับเปนกระบวนการที่ตองดําเนินการเปนประจําทุกป   
  คณะอนุกรรมการดําเนินการองคความรูดานการบริหารจัดการ ขอขอบคุณคณะอนุกรรมการ
และเจาหนาที่ดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท.ในสวนของ ทร. ไดแก คณะอนุกรรมการ
ประชาสัมพันธ, คณะอนุกรรมรับสมัคร, คณะอนุกรรมการการเงิน, คณะอนุกรรมการออก คัดเลือก ผลิต และ
จัดชุดขอสอบ, คณะอนุกรรมการสอบภาควิชาการ, คณะอนุกรรมการตรวจขอสอบและรวมคะแนน, 
คณะอนุกรรมการประกาศผลและรายงานตัว, คณะอนุกรรมการสถานที่และบริการ, คณะอนุกรรมการภาค
ความเหมาะสมและพลศึกษา, คณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภัย, คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอบ
คัดเลือก และสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสอบคัดเลือก รวมทั้งเจาหนาที่ชวยเหลือคณะอนุกรรมการ 
ตาง ๆ ที่ใหการสนับสนุนขอมูลที่เปนประโยชน จนทําใหการจัดทําแนวทางการปฏิบัติในการสอบคัดเลือก
บุคคลพลเรือนเขาเปน นตท.ในสวนของ ทร. สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
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เอกสารท่ีแนบฝายเลขานุการและธุรการ  

 ลข.๑ คําสั่ง รร.นร. เรื่อง แตงต้ังคณะทํางานเตรียมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขา
เปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ  

 

 ลข.๒ ตัวอยางหนังสือถึงหนวยงานสถานที่ใชสอบภาควิชาการ   

 ลข.๓ คําสั่งคณะทํางานเตรียมการสอบคัดเลือกฯ เรื่อง แตงต้ังคณะทํางานยอยการจัดทํา
ระเบียบการรับสมัคร 

 

 ลข.๔ ตารางกําหนดวันปฏิบัติงาน รับสมัครและการสอบคัดเลือกฯ  

 ลข.๕ คําสั่งกองทัพเรอื เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน
นักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ 

 

 ลข.๖ คําสั่งประธานกรรมการสอบคัดเลือกฯ เรื่องแตงต้ังคณะอนุกรรมการและเจาหนาที่
ดําเนินการสอบคัดเลือกฯ 

 

 ลข.๗ ตัวอยางหนังสือขออนุมัติจัดพิมพระเบียบการรับสมัครฯ  
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 ลข.๙ ประมาณการรายได คาใชจายในการดําเนินการรับสมัครฯ  

 ลข.๑๐ สายงานหนังสือ  

เอกสารท่ีแนบฝายสนับสนุนการสอบคัดเลือก  

 สน.๑ ตัวอยางหนังสือเสนอความตองการพัสดุ คาใชจาย และแผนการปฏิบัติ  
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วันหยุดราชการ 

 



 สน.๔ ตัวอยางหนังสือขอใหหนวยทั้งในและนอก ทร.ขายระเบียบการฯ  
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 สน.๑๕ การบรรจุสิ่งของใสกระเปา และลัง  

 สน.๑๖ ตัวอยางหนังสอืสงรายช่ือเจาหนาที่ชวยเหลือคณะอนุกรรมการประกาศผลและ
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วันหยุดราชการ 
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หนา :  ๑ 

แนวทางการปฏิบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท.(ทร.)  : สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสอบคัดเลือก 

แนวทางการปฏิบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท.ในสวนของ ทร. 

:สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสอบคัดเลือก 

สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสอบคัดเลือก ซึ่งมีตําแหนง รอง หน.ฝศษ.รร.นร. เปน หน.สํานักงาน

และเลขานุการ จะดําเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรอืนเขาเปน นตท.ในสวนของ ทร. ต้ังแตเริ่มตน 

จนถึงวันที่ทําการมอบตัวผูไดรับการคัดเลือกฯ ให รร.ตท.สปท. ซึ่งจะทํางานในรูปคณะทํางาน ๒ ชวง คือ ชวงแรก 

กอนมีการลงคําสั่งแตงต้ังคณะอนุกรรมการและเจาหนาที่ดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท.ใน

สวนของ ทร. จะทํางานในฐานะ  คณะทํางานเตรียมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท.ในสวนของ ทร. 

โดยมีหนาที่ วางแผน ประสานงาน และกํากับการเกี่ยวกับการเตรียมการรับสมัครและการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน

เขาเปน นตท.ในสวนของ ทร. และงานที่เกี่ยวกับการดําเนินการดานประชาสัมพันธ การจัดทํารางระเบียบการทั่วไป 

การจัดเตรียมเอกสารตาง ๆ ที่จะใชในการรับสมัครและการสอบคัดเลือกฯ ประสานกับสวนราชการที่เกี่ยวของใน

เรื่องสถานที่รับสมัคร สถานที่สอบ และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งจะตองมีการประชุมรวมกับคณะกรรมการศึกษา

โรงเรียนเตรียมทหาร (กศต.) เพื่อกําหนดวันสอบและตารางการปฏิบัติอื่น ๆ หลังจากน้ัน เมื่อ รร.นร.ลงคําสั่ง

แตงต้ังคณะอนุกรรมการและเจาหนาที่ดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท.ในสวนของ ทร.แลว 

คณะทํางานเตรียมการสอบคัดเลือกฯ ก็จะพนหนาที ่ และจะทํางานหนาที่ใหมในฐานะ สํานักงานเลขานุการ

คณะกรรมการสอบคัดเลือก ตอเน่ืองไปจนขบวนการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้น  

   สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสอบคัดเลือก มีหนาที่ประสานงาน และเตรียมการงานดานเลขานุการ

ทั้งปวง ต้ังแตวันออกคําสั่งจนถึงวันที่ทําการมอบตัวผูที่ไดรับการคัดเลือกเขาเปน นตท. ในสวนของ ทร. ให 

รร.ตท.สปท.  โดยแบงสวนงานออกเปน ๒ ฝาย 

๑. ฝายเลขานุการและธุรการ 

๒. ฝายสนับสนุนการสอบคัดเลือก 

ฝายเลขานุการและธุรการ มีหนาที่  

๑. เปนฝายอํานวยการ ฝายธุรการ และดําเนินงานดานการพัสดุของคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ 

๒. ประสานงานกับคณะอนุกรรมการฝายตาง ๆ ในการเตรียมการดานการปฏิบัติ และเตรียมอุปกรณที่

จําเปนเพื่อใหการรับสมัครและสอบคัดเลือกเปนไปดวยความเรียบรอย 

๓. ประสานงานกับ พร.และหนวยภายนอก รร.นร. ในเรื่องที่เกี่ยวของกับการรับสมัคร และการสอบคัดเลือกฯ 

๔. จัดทํารางระเบียบการรับสมัครและรางประกาศการรับสมัครเพื่อเสนอขออนุมัติจากประธานกรรมการ

สอบคัดเลือกฯ 

ฝายสนับสนุนการสอบคัดเลือก มีหนาที่  

๑. ดําเนินการจัดต้ังสํานักงานฝายสนับสนุนการสอบคัดเลือก และเตรียมอุปกรณสํานักงานฯ ใหเรียบรอย

ภายในเดือน ธ.ค. 

๒. ทําบัญชีควบคุม จําหนายระเบียบการ และใบสมัคร 

๓. ควบคุมประทับตราใบเสร็จรับเงนิตาง ๆ ที่ใชในการสอบคัดเลือกฯ 

๔. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณที่ใชในการรับสมัคร การสอบภาควิชาการ และการสอบภาคความเหมาะสม และพลศึกษาฯ 

๕. ชวยเหลือคณะอนุกรรมการประกาศผลและรายงานตัว ในการประกาศผลและรายงานตัว 



หนา :  ๒ 

แนวทางการปฏิบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท.(ทร.)  : สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสอบคัดเลือก 

๖. จัดเจาหนาที่รับเอกสารเพิ่มเติมจากการรับสมัคร และเอกสารคะแนนเพิ่มประเภทที่ ๒ ในวันตรวจสุขภาพจิต เสนอ

ใหเลขานุการคณะกรรมการสอบคัดเลือก ฯ เพื่อขออนุมัติการใหคะแนนเพิ่มจากประธานกรรมการสอบ

คัดเลือกฯ และสงมอบใหคณะอนุกรรมการตรวจขอสอบและรวมคะแนนตอไป 

๗. จัดเตรียมเอกสารดานที่เกี่ยวของกับการสอบคัดเลือกใหแกคณะอนุกรรมการฝายตาง ๆ  ตามที่ไดรับการรองขอ 

๘. วางแผน และดําเนินการเกี่ยวกับการแจงผลการสอบทางไปรษณีย 

๙. ประสานกับเจาหนาที่พัสดุในการเก็บวัสดุอุปกรณสงคืน พธ.รร.นร. 

 

 

แผนการดําเนินงาน 

 

 

 

รายการปฏิบัติ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

๑. แตงต้ังคณะทํางานเตรียมการสอบคัดเลือกฯ  
 

      
 

 

๒.  แตงต้ังคณะทํางานยอยการจัดทําระเบียบการรับสมัคร          

๓.  กําหนดตารางวันปฏิบัติงานการรับสมัครและสอบ

คัดเลือก 

  
     

 
 

๔.  แตงต้ังคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ  ระดับ ทร.     

๕. แตงต้ังคณะอนุกรรมการและเจาหนาที่
ดําเนินการสอบคัดเลือกฯ 

 
      

 
 

๖. จัดพิมพระเบียบการรับสมัครเพื่อจําหนาย          

๗.  แตงต้ังเจาหนาที่ชวยเหลือ ความตองการพัสดุ

และคาใชจายของแตละคณะอนุกรรมการ 

  
     

 
 

๘.  ประมาณการ รายรับ-รายจาย 
 

      
 

 

๙. กระบวนการเสนอหนังสือจากคณะอนุกรรมการตาง ๆ   ถึง
ประธานกรรมการรับสมัครฯ 

 
      

 
 

๑๐.  การเบิกเงินคาใชจาย และเงินรางวัล 
 

       
 

๑๑.  สรุปผลการดําเนินการ 
 

        



หนา :  ๓ 

แนวทางการปฏิบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท.(ทร.)  : สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสอบคัดเลือก 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนท่ี 1 

แตงต้ังคณะทํางานเตรียมการสอบคัดเลือก 

ขั้นตอนท่ี 2 

แตงต้ังคณะทํางานยอยการจัดทําระเบียบการ 

รับสมัคร 

ขั้นตอนท่ี 9 

กระบวนการเสนอหนังสือจากคณะอนุกรรมการตาง ๆ   
ถึงประธานกรรมการสอบคัดเลือกฯ 

 

ขั้นตอนท่ี 3 

กําหนดตารางวันปฏิบัติงานการรับสมัครและ

สอบคัดเลือก 

ขั้นตอนท่ี 4 

แตงต้ังคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ระดับ ทร. 

 

ขั้นตอนท่ี 7 

แตงต้ังเจาหนาท่ีชวยเหลือ ความตองการ

พัสดุและคาใชจายของแตละ

คณะอนุกรรมการ 

ขั้นตอนท่ี 6 

จัดพิมพระเบียบการรับสมัครเพ่ือจําหนาย 
 

ขั้นตอนท่ี 5 

แตงต้ังคณะอนุกรรมการและเจาหนาท่ี

ดําเนินการสอบคัดเลือกฯ 

ขั้นตอนท่ี 11 

สรุปผลการดําเนินการ 

ขั้นตอนท่ี 8 

ประมาณการ รายรับ-รายจาย 

ขั้นตอนท่ี 10 

การเบิกเงินคาใชจาย เงินรางวัล 
 



หนา :  ๔ 

แนวทางการปฏิบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท.(ทร.)  : สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสอบคัดเลือก 

 

ขั้นตอนท่ี ๑  แตงต้ังคณะทํางานเตรียมการสอบคัดเลือกฯ 

หวงระยะเวลา   ตนเดือน ตุลาคม 

คณะทํางานฯ (บก.ฝศษ.รร.นร.) รางคําสั่งแตงต้ัง คณะทํางานเตรียมการสอบคัดเลือกบุคคล

พลเรือนเขาเปน นตท. ในสวนของ ทร. เพื่อขออนุมัติ รร.นร. โดยมีตําแหนง รอง หน.ฝศษ.รร.นร.เปน หัวหนา

คณะทํางานฯ ซึ่งคณะทํางาน ฯ มีหนาที่วางแผน ประสานงาน และกํากับการเกี่ยวกับการเตรียมการรับสมัคร และ

สอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท.ในสวนของ ทร. ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานดานการประชาสัมพันธ การ

จัดทํารางระเบียบการทั่วไป  การจัดเตรียมเอกสารตาง ๆ ที่จะใชในการรับสมัครและการสอบคัดเลือกฯ ประสาน

กับสวนราชการที่เกี่ยวของในเรื่องสถานที่รับสมัคร สถานที่สอบ และเรื่องอื่น ๆ ที่เกีย่วของ 

(เอกสาร ลข.๑  คําสั่ง รร.นร.เรื่อง แตงต้ังคณะทํางานเตรียมการสอบคัดเลือกฯ) 

การดําเนินการ  

 - ประชุมคณะทํางานฯ เพื่อเตรียมการในเรื่องตาง ๆ รวมทั้งเตรียมขอมูลเพื่อการประชุมกับ

คณะกรรมการศึกษาโรงเรียนเตรียมทหาร (กศต.) รวมกับเหลาทัพอื่น เพื่อกําหนดวันสอบ ตารางการปฏิบัติใหสอดคลอง

กันทั้ง ๓ เหลาทัพ รวมทั้งในสวนของตํารวจแหงชาติดวย 

 - รางคําสั่งแตงต้ังคณะทํางานยอยการจัดทําระเบียบการรับสมัคร 

 - รางคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ระดับ ทร. 

 - รางคําสั่งแตงต้ังคณะอนุกรรมการและเจาหนาที่ดําเนินการสอบคัดเลือกฯ 

 - จัดทําหนังสือถึงหนวยงานที่ขอใชสถานที่สอบ (เอกสาร ลข.๒ ตัวอยางหนังสือ)  

ขั้นตอนท่ี ๒  แตงต้ังคณะทํางานยอยการจัดทําระเบียบการรับสมัคร 

หวงระยะเวลาดําเนินการ  เดือน ตุลาคม 

คณะทํางานเตรียมการสอบคัดเลือกฯ  แตงต้ัง คณะทํางานยอยการจัดทําระเบียบการรับสมัคร โดย

มีหนาที่จัดทําเอกสารระเบียบการรับสมัคร พิสูจนอักษร จัดเรียงลําดับหนาหมายเลขกํากับเลม ออกแบบรูปเลมสี 

และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ใหคณะทํางานเตรียมการสอบคัดเลือกฯ เพื่อดําเนินการจัดพิมพและจําหนายใหแกบุคคล

พลเรือนที่จะสมัครเขาสอบเปน นตท.ในสวนของ ทร.ตอไป 

(เอกสาร ลข.๓  คําสั่งคณะทํางานเตรียมการสอบฯ เรื่องแตงต้ังคณะทํางานยอยการจัดทําระเบียบการรับสมัคร) 

ขั้นตอนท่ี ๓  กําหนดตารางวันปฏิบัติงานการรับสมัครและสอบคัดเลือก 

หวงระยะเวลาดําเนินการ   ตนเดือน พฤศจิกายน 

กอนมีการประชุมคณะกรรมการศึกษาโรงเรียนเตรียมทหาร (กศต.) คณะทํางานเตรียมการสอบ

คัดเลือกฯ ควรจัดทํารางกําหนดการ วันและเวลาการปฏิบัติงานกอนลวงหนา โดยเทียบวัน-เวลาจากปที่ผานมา มี

การบวก-ลบ วันกอนหนาและหลังเพียงเล็กนอย หลังจากเขารวมประชุมคณะกรรมการ กศต. แลว จะทราบ

กําหนดวันรับสมัคร ตารางการปฏิบัติ ต้ังแตวันเริ่มจําหนายใบสมัครจนถึงวันรายงานตัวทําสัญญามอบตัวเขาศึกษา

ที่ รร.ตท.สปท.(เอกสาร ลข.๔ ตารางกําหนดวันปฏิบัติการสอบคัดเลือก) 



หนา :  ๕ 

แนวทางการปฏิบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท.(ทร.)  : สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสอบคัดเลือก 

ขั้นตอนท่ี ๔  แตงต้ังคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท.ในสวนของ ทร.ระดับ ทร. 

หวงระยะเวลาดําเนินการ   ตนเดือน พฤศจิกายน 

 รางคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท.ในสวนของ ทร. ให 

ผบ.ทร.ลงคําสั่ง ซึ่งมี ผบ.รร.นร.เปนประธานคณะกรรมการชุดน้ี โดยคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ มีหนาที่

อํานวยการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท.ในสวนของ ทร.โดยใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการสอบ

คัดเลือกที่ รร.นร.กําหนด (เอกสาร ลข.๕ คําสั่งกองทัพเรือ เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ) 

ขั้นตอนท่ี ๕  แตงต้ังคณะอนุกรรมการและเจาหนาท่ีดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท. ใน

สวนของ ทร. 

หวงระยะเวลาดําเนินการ   ปลายเดือน พฤศจิกายน 

รางคําสั่งแตงต้ังคณะอนุกรรมการและเจาหนาที่ดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน 

นตท.ในสวนของ ทร. ให ประธานกรรมการสอบคัดเลือกฯและ ผบ.รร.นร.ลงคําสั่ง เพื่อทําหนาที่ดําเนินการในการ

สอบคัดเลือกฯ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย โดยมีคณะอนุกรรมการรวม ๑๒ คณะอนุกรรมการ ไดแก 

คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ คณะอนุกรรมการรับสมัคร คณะอนุกรรมการการเงิน คณะอนุกรรมการออก 

คัดเลือก ผลิต และจัดชุดขอสอบ คณะอนุกรรมการสอบภาควิชาการ คณะอนุกรรมการตรวจขอสอบและรวม

คะแนน คณะอนุกรรมการประกาศผลและรายงานตัว คณะอนุกรรมการสถานที่และบริการ คณะอนุกรรมการภาค

ความเหมาะสมและพลศึกษา คณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภัย คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอบ

คัดเลือก และสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสอบคัดเลือก (เอกสาร ลข.๖ คําสั่งประธานกรรมการสอบ

คัดเลือก เรื่องแตงต้ังคณะอนุกรรมการและเจาหนาที่ดําเนินการสอบคัดเลือกฯ) ซึ่งเมื่อประธานกรรมการสอบ

คัดเลือกฯ ลงนาม ในคําสั่งแตงต้ังคณะอนุกรรมการและเจาหนาที่ดําเนินการสอบคัดเลือกฯ แลว คณะทํางาน

เตรียมการสอบคัดเลือกฯ ก็จะพนหนาที่ และมาทํางานในหนาที่  สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสอบคัดเลือก  

ขั้นตอนท่ี ๖  จัดพิมพระเบียบการรับสมัครเพ่ือจําหนาย 

หวงระยะเวลาดําเนินการ   ปลายเดือน พฤศจิกายน 

       เมื่อคณะทํางานยอยการจัดทําระเบียบการรับสมัครฯ ดําเนินการจัดทําตนฉบับระเบียบการรับสมัคร

เรียบรอยแลว สงใหสํานักงานเลขานุการฯ เพื่อขออนุมัติการจัดพิมพระเบียบการรับสมัครตอไป สํานักงาน

เลขานุการฯ จะทําหนังสือขออนุมัติการจัดพิมพระเบียบการ และใบเสร็จรับเงินสําหรับการจําหนายระเบียบการ 

(เอกสาร ลข.๗ ตัวอยางหนังสือขออนุมัติจัดพิมพระเบียบการรับสมัครฯ) 



หนา :  ๖ 

แนวทางการปฏิบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท.(ทร.)  : สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสอบคัดเลือก 

ขั้นตอนท่ี ๗  แตงต้ังเจาหนาท่ีชวยเหลือ ความตองการพัสดุและคาใชจายในการดําเนินการของแตละ

อนุกรรมการ 

หวงระยะเวลาดําเนินการ   ปลายเดือน ธันวาคม 

เมื่อประธานกรรมการสอบคัดเลือกฯ ลงนามคําสั่งแตงต้ังคณะอนุกรรมการและเจาหนาที่ดําเนินการ

สอบคัดเลือกฯ แลว คณะอนุกรรมการฯ ตาง ๆ ทั้ง ๑๒ คณะอนุกรรมการฯ จะสงรายช่ือเจาหนาที่ชวยเหลือเพื่อ

ชวยปฏิบัติงานเพิ่มเติม รวมทั้งความตองการพัสดุ คาใชจายในการดําเนินงานทั้งปฏิบัติงานรายวัน เหมาจาย คาจัดเลี้ยง 

คาเบี้ยเลี้ยงนอกเวลาราชการ ใหสํานักงานเลขานุการฯ เพื่อทําหนังสือขออนุมัติประธานกรรมการสอบคัดเลือกฯ 

ตอไป (เอกสาร ลข.๘ ตัวอยางหนังสือขออนุมัติแตงต้ังเจาหนาที่ชวยเหลือฯ) 

ขั้นตอนท่ี ๘  ประมาณการ รายรับ-รายจาย 

หวงระยะเวลาดําเนินการ   ตนเดือน มกราคม 

ดําเนินการทํารายรับ-รายจายโดยเปรียบเทียบกับยอดรายรับและรายจายในปที่ผานมาและใหแต

ละคณะอนุกรรมการ ประมาณการความตองการพัสดุฯ เพื่อนําไปสรุปเปนยอดประมาณการรายไดและรายจาย ใน

การดําเนินการสอบคัดเลือกฯ (เอกสาร ลข.๙ ประมาณการรายได-คาใชจาย ในการสอบคัดเลือกฯ) 

ขั้นตอนท่ี ๙ กระบวนการเสนอหนังสือจากคณะอนุกรรมการตาง ๆ  ถึงประธานกรรมการรับสมัครฯ 

สํานักงานเลขานุการฯ โดยเฉพาะฝายเลขานุการ และธุรการสอบคัดเลือก จะประกอบดวย

นายทหารฝายอํานวยการ ไดแก นายทหารงบประมาณ นายทหารกําลังพล นายทหารสงกําลังบํารุง นายทหาร

ยุทธการ เจาหนาที่พัสดุ และนายทหารธุรการ มีหนาที่ เปนฝายอํานวยการ ฝายธุรการ และดําเนินงานดานการ

พัสดุ ของคณะกรรมการสอบคัดเลือก ประสานกับกับอนุกรรมการฝายตาง ๆ ในการเตรียมการดานการปฏิบัติ 

และเตรียมอุปกรณที่จําเปน เพื่อใหการรับสมัครและสอบคัดเลือกเปนไปดวยความเรียบรอย รวมทั้งประสานงาน

กับ พร.และหนวยงานภายนอก รร.นร. ในเรื่องที่เกี่ยวของกับการรับสมัครและการสอบคัดเลือกฯ ดังน้ัน สํานักงาน

เลขานุการฯ จึงเปนตัวกลางหรือฝายอํานวยการ ในการเสนอหนังสือจากคณะอนุกรรมการตาง ๆ ถึงประธาน

กรรมการสอบคัดเลือก (เอกสาร ลข.๑๐ สายงานหนังสือ) 

ขั้นตอนท่ี ๑๐ การเบิกเงินคาใชจาย เงินรางวัล 

สํานักงานเลขานุการฯ สรุปการเบิกเงินรางวัลทุกประเภทและคาใชจายของแตละคณะอนุกรรมการ

นําเสนอประธานสอบคัดเลือกเพื่อขออนุมัติ 

ขั้นตอนท่ี ๑๑ สรุปผลการดําเนินการ 

ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกชุด ทร. และคณะอนุกรรมการที ่ผบ.รร.นร.แตงต้ัง 

เพื่อหาขอสรุปผลการดําเนินการ และเสนอ ทร. 



เรียน ประธานกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท.ในสวนของ ทร. ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖

ชื่องาน การปฏิบัติงานดานธุรการในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท.ในสวนของ ทร.

น.ต.ดุสิต   หนูแกว

พ.จ.อ.หญิง นิศารัตน   เกิดสินธุ

เปาหมายของงาน

๑.  จัดทําระเบียบการและประกาศรับสมัครเพื่อเสนอขออนุมัติจากประธานกรรมการสอบคัดเลือก ฯ

๒.  อํานวยการ ดําเนินงานทางธุรการ และการพัสดุของคณะกรรมการสอบคัดเลือก ฯ ใหเปนไปดวยความถูกตองและเรียบรอย

๓.  ประสานงานกับคณะอนุกรรมการฝายตาง ๆ ใหดําเนินงานเปนไปตามขั้นตอนและทันเวลา

๔.  ประสานงานกับ พร. และหนวยนอก ทร. เพื่อใหกระบวนการสอบคัดเลือกเปนไปดวยความเรียบรอย

ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธที่เกิดขึ้นจริง (โดยสรุป)

๑.  ขั้นตอนการเสนอหนังสือไมมีความคลองตัว ทําใหเกิดการลาชา

๒.  การทําธุรกรรมทางการเงินบางคณะไมไดแนบหลักฐานที่เกี่ยวของ และตองทวงถามเอกสารอนุมัติ 

๓.  บุคลากรหรือกําลังพลที่ปฏิบัติงานดานธุรการมีนอย ไมสมดุลกับปริมาณงาน

๔.  เอกสารหรือหลักฐานสําคัญเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการแลว ธก.บก.รร.นร. สงคืนตนเรื่องผิดที่

งาน/ขั้นตอนที่ทําไดดี

๑.กําหนดตารางวันรับสมัครและสอบคัดเลือก ฯ หลังจากการประชุม กศต.

๒.การดําเนินการประชุม

๓.กระบวนการเสนอหนังสือ

๔.จัดทําระเบียบการรับสมัครเพื่อประชาสัมพันธและจําหนาย

๕.ดําเนินการเบิกเงินเพื่อแกไขปญหาเฉพาะหนา

๖.การเบิกจายเงินรางวัลทุกประเภทตามที่คณะอนุกรรมการการเงินเสนอ

งาน/ขั้นตอนที่ทําไดไมดี

๑.แตงตั้งคณะทํางานเตรียมการสอบคัดเลือก ฯ

๒.แตงตั้งคณะทํางานยอยจัดทําระเบียบการ

๓.แตงตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือ ฯ ระดับ ทร.

๔.แตงตั้งคณะอนุกรรมการและเจาหนาที่ดําเนินการสอบคัดเลือก ฯ

๕.จัดทําระเบียบการรับสมัครเพื่อประชาสัมพันธและจําหนาย

๖.คณะอนุกรรมการที่แตงตั้งโดย ผบ.รร.นร.สงรายชื่อเจาหนาที่ชวยเหลือ เสนอความตองการพัสดุและคาใชจาย

๗.การจัดทําประมาณการรายรับ - รายจาย

๘.กระบวนการจัดซื้อ/จัดจาง

๙.สรุปผลการดําเนินงาน

แบบบันทึกการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR)

หนวยงาน  สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท.ในสวนของ ทร.

ผูรวมงาน

วัน/เวลาที่สิ้นสุดการปฏิบัติงานวัน/เวลาที่เริ่มปฏิบัติงาน

เวลาเริ่ม - สิ้นสุด

๒๒ พ.ย.๕๕ เวลา ๐๘๐๐

 ๑๘ ก.ค.๕๖วันที่ทํา AAR

๑๕ ก.ค.๕๖  เวลา ๐๘๐๐

๐๘๐๐ - ๑๖๐๐



อุปสรรค/ขอจํากัด/ขอขัดของ ที่พบในระหวางการปฏิบัติงาน

๑.  สถานที่ของสํานักงาน ฯ ไมไดจัดตั้งใหเปนสัดสวน

๒.  สายงานการเสนอหนังสือทางธุรการไมรัดกุม

๓.  บุคลากรหรือกําลังพลที่ดําเนินการตองปฏิบัติงานตามหนาที่ประจําควบคูกับงานที่ไดรับมอบหมายในการรับสมัครฯ

๔.  คณะอนุกรรมการแตละคณะไมมีเจาหนาที่ธุรการ 

ประเด็นที่ไดเรียนรู

๑.  การจัดตั้งสํานักงาน ฯ ใหเปนสัดสวน ทําใหการดําเนินงานทางธุรการ และฝายอํานวยการนาจะมีความคลองตัว

๒.  การมีเจาหนาที่ธุรการประจําแตละคณะอนุกรรมการ ทําใหการประสานงานและการเสนอหนังสือจะเปนไปดวยความเรียบรอย

๓.  การดําเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการรับสมัคร ฯ สามารถบริหารจัดการงานเอกสารทางธุรการไดดี

ขอปฏิบัติในการทํางานครั้งตอไป

๑.  จัดตั้งสํานักงาน ฯ เพื่อการดําเนินงานตาง ๆ ของกระบวนการรับสมัคร ฯ

๒.  ลดขั้นตอนการเสนอหนังสือ เพื่อการบริหารงานดานธุรการ และฝายอํานวยการ ใหมีประสิทธิภาพ

๓.  ใหมีเจาหนาที่ธุรการประจําคณะอนุกรรมการแตละฝายในรับสมัคร ฯ 

๔.  จัดเจาหนาที่ธุรการประจําสํานักงาน ฯ โดยคําสั่งและไมตองปฏิบัติหนาที่ประจําในชวงที่มีการรับสมัคร ฯ

             (ลงชื่อ)   น.ต.       ดุสิต   หนูแกว

         นายทหารธุรการ สนง.เลขานุการ ฯ และ

                    ประจํา ฝศษ.รร.นร.

           ๑๙  ก.ค. ๕๖

๒



หนา :  ๗ 

 

แนวทางการปฏิบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท.(ทร.)  : สํานักงานฝายสนับสนุนการสอบคัดเลือก 

แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท.ในสวนของ ทร. 
:สํานักงานฝายสนับสนุนการสอบคัดเลือก  

 
หนาท่ีสํานักงานฝายสนับสนุนการสอบคัดเลือก 

๑. ดําเนินการจัดต้ังสํานักงานฝายสนับสนุนการสอบคัดเลือก และเตรียมอุปกรณสํานักงานฯ ใหเรียบรอย 

๒. ทําบัญชีควบคุม จําหนายระเบียบการและใบสมัคร 

๓. ควบคุมประทับตรา ใบเสร็จรับเงินตาง ๆ ที่ใชในการสอบคัดเลือกฯ 

๔. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณที่ใชในการรับสมัคร การสอบภาควิชาการ และการสอบภาคความเหมาะสม และพลศึกษาฯ 

๕. ชวยเหลือคณะอนุกรรมการประกาศผลและรายงานตัว ในการประกาศผลและรายงานตัว 

๖. จัดเจาหนาที่รับเอกสารเพิ่มเติมจากการรับสมัคร และเอกสารคะแนนเพิ่มประเภทที่ ๒ ในวันตรวจ

สุขภาพจิต เสนอใหเลขานุการคณะกรรมการสอบคัดเลือก ฯ เพื่อขออนุมัติการใหคะแนนเพิ่มจากประธาน

กรรมการสอบคัดเลือกฯ และสงมอบใหคณะอนุกรรมการตรวจขอสอบและรวมคะแนนตอไป 

๗. จัดเตรียมเอกสารดานที่เกี่ยวของกับการสอบคัดเลือกใหแกคณะอนุกรรมการฝายตาง ๆ  ตามที่ไดรับการรองขอ 

๘. วางแผน และดําเนินการเกี่ยวกับการแจงผลการสอบทางไปรษณีย 

๙. ประสานกับเจาหนาที่พัสดุในการเก็บวัสดุอุปกรณสงคืน พธ.รร.นร. 
 

แผนการดําเนินงาน 

รายการปฏิบัติ พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

๑. จัดต้ังสํานักงานฝายสนับสนุน ฯ         

๒.  แตงตั้งเจาหนาที่ และเจาหนาที่ชวยเหลือประจํา
สํานักงานฝายสนับสนุน ฯ 

 
      

๓.  ขออนุมัติใหเจาหนาที่ประจําสํานักงาน ฯ ปฏิบัติงาน
ประจําวันและปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

 
      

๔.  การจําหนายระเบียบการรับสมัคร  ฯ    

๕. จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อุปกรณตาง ๆ  สําหรับวันสอบภาควิชาการ        

๖. จัดเรียงใบสมัครและซองแจงผลคะแนนสอบฯ ในวัน 
    รับสมัครดวยตนเอง 

   
 

   

๗. จัดแยกใบสมัคร ฯ และบัตรตรวจสอบสําหรับผูที่สอบผานรอบแรก        

๘. เตรียมอุปกรณและเจาหนาที่ชวยเหลือคณะอนุกรรมการ
ประกาศผลและรายงานตัวในวันทดสอบสุขภาพจิต 

     
 

 

๙. ขออนุมัติเบิกเงินคาตอบแทนและคาใชจายตาง ๆ        

๑๐. เสนอรายงานผล         

๑๑. ปดสํานักงานฝายสนับสนุน        

 



หนา :  ๘ 

 

แนวทางการปฏิบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท.(ทร.)  : สํานักงานฝายสนับสนุนการสอบคัดเลือก 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนท่ี 1 
จัดต้ังสํานักงานฝายสนับสนุน ฯ 

 

ขั้นตอนท่ี 4 
การจําหนายระเบียบการรับสมัครฯ 

ขั้นตอนท่ี 5 
จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อุปกรณ

ตาง ๆ สําหรับวันสอบภาค
วิชาการ 

ขั้นตอนท่ี 10 

เสนอรายงานผล 

ขั้นตอนท่ี 8 
จัดเตรียมอุปกรณ และเจาหนาท่ี

ชวยเหลือคณะอนุกรรมการประกาศ
ผลและรายงานตัวในวันทดสอบ

สุขภาพจิต 

ขั้นตอนท่ี 9 
ขออนุมัติเบิกเงินคาตอบแทนและ

คาใชจายตาง  ๆ

ขั้นตอนท่ี 11 
ปดสํานักงานฝายสนับสนุน ฯ 

ขั้นตอนท่ี 2 
แตงต้ังเจาหนาท่ี และเจาหนาท่ี
ชวยเหลือประจําสํานักงานฝาย

สนับสนุน ฯ 

ขั้นตอนท่ี 3 
ขออนุมัติใหเจาหนาท่ีประจํา

สํานักงาน ฯ ปฏิบัติงานประจําวัน
และปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

ขั้นตอนท่ี 6 
จัดเรียงใบสมัครและซองแจงผล

คะแนนสอบฯ  ในวันรับสมัครดวย
ตนเอง 

ขั้นตอนท่ี 7 
จัดแยกใบสมัครฯ และบัตร

ตรวจสอบผูสอบผานรอบแรก 
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ขั้นตอนท่ี ๑  จัดต้ังสํานักงานฝายสนับสนุนการสอบคัดเลือกฯ 
 หวงระยะเวลาดําเนินการ    ธ.ค. 
 สถานท่ี    อาคาร บก.รร.นร.ช้ัน ๓ 
 รายละเอียดการปฏิบัติ 

๑. ทําบันทึกขออนุมัติทําลายเอกสารที่หมดความจําเปน 

๒. นําใบสมัครฯ และเอกสารที่สําคัญของปทีผ่านมาเก็บในหองใตดินแทนของเดิมที่จะตองทําลาย 

๓. ทําความสะอาดหองสํานักงานฯ และ ตรวจสอบวัสดุ – อุปกรณที่เหลือสามารถนํามาใชใหมไดหรือไม 

๔. ทําบันทึกเสนอความตองการพัสดุ–อุปกรณที่ตองใชและแผนดําเนินการ ผานสํานักงานเลขานุการฯ  

     (เอกสาร สน.๑  ตัวอยางหนังสือเสนอความตองการพัสดุและแผนการปฏิบัติ) 

๕. จัดเจาหนาทีป่ระจําสํานักงาน ๑ นาย ทําหนาที่ ใหขอมูลและตอบคําถาม กับบุคคลภายนอกที่โทรศัพท

เขามาสอบถามเกี่ยวกับการรับสมัครฯ 

 
ขั้นตอนท่ี ๒ เสนอแตงต้ังเจาหนาท่ีและเจาหนาท่ีชวยเหลือประจําสํานักงานฝายสนับสนุนฯ 
 หวงระยะเวลาดําเนินการ   พ.ย. – ธ.ค. 
 รายละเอียดการปฏิบัติ 

เสนอรายช่ือเจาหนาที่ประจําสํานักงานฯ จํานวน ๔ นาย และเจาหนาที่ชวยเหลือประจําสํานักงานฯ 
จํานวน ๑๓ นาย ผานสํานักงานเลขานุการฯ เพื่อให รร.นร.ลงคําสั่งแตงต้ัง 
(เอกสาร สน.๒   ตัวอยางหนังสือเสนอแตงต้ังเจาหนาที่ชวยเหลือ) 

ขั้นตอนท่ี ๓ เสนอขออนุมัติหลักการใหเจาหนาท่ีประจําสํานักงานฯ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ        
วันหยุดราชการ 

 หวงระยะเวลาดําเนินการ    ธ.ค. 
 รายละเอียดการปฏิบัติ 
 หลังจากประธานกรรมการสอบคัดเลือกฯ ไดอนุมัติแตงต้ังคณะอนุกรรมการและเจาหนาทีช่วยเหลือฯ 
แลว สํานักงานฝายสนับสนุนฯ ตองวางแผนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ (ดูจากสถิติการ
ปฏิบัติงานทุกๆ ปที่ผานมา) เพื่อเตรียมการไวลวงหนา (เอกสาร สน.๓ ตัวอยางหนังสือ)     
 

ขั้นตอนท่ี ๔  การจําหนายระเบียบการรับสมัครฯ 

 หวงระยะเวลาดําเนินการ  พ.ย.  -  มี.ค. 
 รายละเอียดการปฏิบัติ 

๑. ชุดระเบียบการรับสมัครฯ ประกอบดวย 
๑.๑ ระเบียบการรับสมัคร 
๑.๒ แบบฟอรมใบสมัคร 
๑.๓ ซองจดหมาย(ชนิดยาว) สําหรับแจงผลสอบใหผูสมัครสอบ 
๑.๔  ใบเสร็จรับเงิน 
๑.๕  บัตรติดโตะและบัตรตรวจสอบ 
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๒. สถานที่จําหนายระเบียบการรับสมัคร 
 ๒.๑  รร.นร. 
  •  สํานักงานฝายสนับสนุนการสอบคัดเลือก 
  •  รานคาสวัสดิการ รร.นร. 
  •  นายทหารเวรรักษาการณประจําวัน (เฉพาะ นอกเวลาราชการ) 
  •  จําหนายทางไปรษณีย โดยซื้อต๋ัวแลกเงินทางไปรษณียหรือธนาณัติ 
                   (สั่งจายไปรษณียสมุทรปราการ ในนาม “สํานักงานสอบคัดเลือก โรงเรียนนายเรือ 
                    ตําบลปากนํ้า อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐) 
 ๒.๒  หนวยนอก ทร.และใน ทร.ที่ฝากจําหนายระเบียบการฯ โดยนําสงดวยตนเอง 
  •  รร.ตท.สปท.                               
  •  รร.นอ.                                                                             
  •  กง.ทร.                                                                             
  •  สก.ทร.                                                                            
  •  สน.รนภ.ยศ.ทร.                                                                  
  •  สมาคมภริยาทหารเรือ                                                           
 ๒.๓  หนวยใน ทร.ที่ฝากจําหนายระเบียบการฯ โดยจัดสงทางไปรษณีย 
  •  ฐท.สส.                                                   
  •  ส.ทร.๕ (สัตหีบ)                                      
  •  พัน.ร.๒ กรม ร.๑ พล.นย.(จันทบุรี)                                               
  •  ทรภ.๓ กร.(ภูเก็ต)                                                                   
  •  ฐท.สข.                                     
  •  สถานีวัดความสั่นสะเทือน อศ.(เชียงใหม)                                         
๓. ราคาจําหนายระเบียบการรับสมัคร 

•  ซื้อระเบียบการรับสมัครโดยตรงจากสถานที่จําหนาย ราคาชุดละ ๖๐ บาท 
•  สั่งซื้อระเบียบการรับสมัครทางไปรษณียจาก รร.นร. ราคาชุดละ ๑๐๐ บาท (รวมคาสง) 

๔. หวงเวลาการจําหนายระเบียบการรับสมัคร 
•  พ.ย. – มี.ค. เปดจําหนายฯทั่วไป 
•  พ.ย. – ก.พ. จําหนายทางไปรษณียธนาณัติและโดยวิธีสงหรือฝากจําหนายยังหนวยตาง  ๆ
•  วันที่ทําการรับสมัครดวยตนเอง 
 

๕.  การเตรียมการกอนจําหนายระเบียบการรับสมัคร 
  ๕.๑ เตรียมแบบฟอรมใบสมัคร  โดยติดหมายเลขใบสมัคร(บารโคต) และประทับตรายางลายมือ
ช่ือประธานอนุกรรมการรับสมัคร  บารโคตและตรายางฯ   เบิกรับมาจากคณะอนุกรรมการรับสมัคร  สวน
แบบฟอรมใบสมัคร  รับมาจาก  กคช. ฝบก.ฯ 
  ๕.๒  ใบเสร็จรับเงิน  รับมาจากคณะกรรมการจัดทําระเบียบการรับสมัคร  โดยตอกหมายเลขที่
ใบเสร็จบริเวณชองหมายเหตุ  เริ่มต้ังแตหมายเลข ๐๐๐๐๑  เปนตนไป  เทากับจํานวนระเบียบการรับสมัคร 
  ๕.๓  บัตรติดโตะสอบและบัตรตรวจสอบ รับจาก กคช.ฝบก.ฯ โดยนํามาประทับตราสามสมอ  
ระหวางรอยปรุที่บัตรติดโตะสอบและบัตรตรวจสอบ 
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  ๕.๔  จัดชุดระเบียบการรับสมัคร  โดยนําแบบฟอรมใบสมัคร  ซองจดหมาย  ใบเสร็จรับเงิน  
บัตรติดโตะและบัตรตรวจสอบ  แนบในระเบียบการรับสมัคร  แตละเลม  โดยใหหมายเลขของใบสมัคร  
ใบเสร็จรับเงิน  และ ระเบียบการสมัคร  เปนหมายเลขเดียวกัน 
  ๕.๕  จัดชุดระเบียบการรับสมัครเปนมัด ๆ ละ  ๕๐  ชุด  ติดปายแสดงหมายเลขกํากับในแตละ
มัด เพื่อความสะดวกในการควบคุมจํานวนและการจําหนาย 

๕.๖  จัดทําบันทึกตางๆเกี่ยวกับการจําหนายระเบียบการรับสมัคร  ดังน้ี 
 ๕.๖.๑  จัดทําบันทึกขอความรวมมือในการจําหนายระเบียบการสมัคร  จากหนวยนอก 
ทร.  คือ  รร.ตท.สปท.  รร.นอ. 
 ๕.๖.๒  จัดทําบันทึกขอรับการสนับสนุนในการจําหนายระเบียบการสมัคร  จากหนวยใน 
ทร.  คือ กง.ทร.  สก.ทร.  สน.รนภ.ยศ.ทร.  สมาคมภริยาทหารเรือ  ส.ทร.๕(สัตหีบ)   ฐท.สส.  ทรภ.๓(ภูเก็ต)  
ฐท.สข.  พันร.๒ กรม ร.๑ พล.นย.(จันทบุร)ี  สถานีวัดความสั่นสะเทือน อศ.(เชียงใหม)  และรานคาสวัสดิการ 
รร.นร.   (เอกสาร สน.๔  ตัวอยางหนังสือ) 
 ๕.๖.๓  จัดทําบันทึกขอใหนายทหารเวรรักษาการณชวยจําหนายระเบียบการสมัครนอก
เวลาราชการ  โดยมี จนท.สํานักงานฯ  ประสานโดยตรง (เอกสาร สน.๕  ตัวอยางหนังสือ) 
 ๕.๖.๔  จัดทําบันทึกขออนุมัติหลักการคาใชจายในการจําหนายระเบียบการสมัครทาง
ไปรษณีย  พรอมทั้งขออนุมัติเบิกยืมเงินคาใชจายดวย 
 ๕.๖.๕  จัดทําบันทึกขออนุมัติหลักการจายเงินรางวัลตอบแทนใหหนวยตางๆ ทั้งในและ
นอก ทร.ที่ รร.นร.ฝากจําหนายระเบียบการสมคัร ในอัตรารอยละ ๕  ของจํานวนที่แตละหนวยจําหนายได 
(เอกสาร สน.๖ ตัวอยางหนังสือ) 

๕.๗  จัดทําแบบฟอรมบัญชีหลักฐานตางๆ  เชน  สมุดบันทึกการจําหนาย  แบบฟอรมฝาก
จําหนาย  แบบฟอรมรับ - สง ระเบียบการ (เอกสาร สน.๗ ตัวอยางรูปแบบบัญชีควบคุมระเบียบการฯ) 

๕.๘  เตรยีมวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของในการจําหนายทางไปรษณีย  เชน  ซองสําหรับสงระเบียบการ  
สติกเกอรบารโคต(รับจากที่ทําการ ปณ..)  กาวลาเท็ก  กระดาษหอพัสดุ 

๖.  จําหนายระเบียบการรับสมัคร และจัดสงตามหนวยตาง ๆ เพื่อฝากจําหนาย และจะตองบันทึก
หมายเลขและจํานวนเลมลงในสมุดบัญชีเพื่อเปนหลักฐานพรอมรับการตรวจสอบจากเจาหนาที่ สตง.และ สตน.
ตามแบบฟอรม  
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การจําหนายระเบียบการรับสมัครท่ีโรงเรียนนายเรืออากาศ ดอนเมือง  
 
       การจําหนายระเบียบการสมัครที่ รร.นอ. เพื่อเปนการประชาสัมพันธ รร.นร.  และการจําหนาย
ระเบียบการรับสมัครใหกับนักเรียนที่สนใจ ไดรับความสะดวกมากข้ึน  สํานักงานฯ  จึงไดจัดสงระเบียบการฯ ไป
จําหนายที่  รร.นอ.  โดยวิธีฝากจําหนาย  ต้ังแตประมาณตนเดือนธันวาคมของทุกป  และเปดจําหนายโดย จนท. 
ของ สนง.ฯ เอง  ในชวงที่มีการรับสมัครดวยตนเอง (กรณีกําหนดใหรับสมัครดวยตนเองที่ รร.นอ.) 

 
๑. การจําหนายระเบียบการฯ โดยวิธีการฝากจําหนาย   

๑.๑  หวงเวลาประมาณ ตนเดือน ธันวาคม  ถึง วันกอนวันรับสมัครดวยตนเอง 
๑.๒  เตรียมหนังสือขอรับการสนับสนุนชวยดําเนินการจําหนาย  เสนอ รร.นอ.  ๑  ฉบับ 
๑.๓  เตรียมแบบฟอรมบัญชีบันทึกการ รับ  -  สง  ระเบียบการสมัคร 
๑.๔  เตรียมระเบียบการสมัคร 
๑.๕  นําสง ฝากจําหนายระเบียบการ ตามระยะเวลาที่กําหนด 
๑.๖  ปดบัญชีฝากจําหนายในวันกอนวันเปดรับสมัครดวยตนเอง  และนําสงเงินคาจําหนายให  

หน.สํานักงานฯ เพื่อนําสง แผนก กง.รร.นร. ตอไป (เอกสาร สน.๘ แบบฟอรมใบนําสงเงิน) 
 
 
๒. การจําหนายระเบียบการรับสมัคร โดยเจาหนาท่ีจากสํานักงานฝายสนับสนุนฯ  
         (กรณี รับสมัครดวยตนเองท่ีโรงเรียนนายเรืออากาศ) 

๒.๑  หวงเวลาระหวาง การเปดรับสมัครดวยตนเอง 
๒.๒  รวบรวมระเบียบการที่เหลือจําหนายจากหนวยตางๆ ทั้งหมด  มาจัดเตรียมไว   

เพื่อจําหนายใหหมดกอน 
๒.๓  เตรียมสมุดบัญชีบันทึกการจําหนาย 
๒.๔  เตรียมแบบฟอรมใบนําสงเงิน(กง.๔)  วันละ  ๑  ชุด 
๒.๕  เตรียมเงินทอนและอุปกรณที่จําเปน  เชน เครื่องคิดเลข  เชือกฟาง  ปายแสดงราคา   

มีดคัดเตอร 
๒.๖  เตรียมขอรับการสนับสนุนรถยนต รับ – สง จนท. ไปปฏิบัติราชการ 
๒.๗  ประเมินจํานวนระเบียบการที่นําไปจําหนายใหเพียงพอในแตละวัน  โดยพิจารณาจากสถิติ

ปที่ผานมา 
๒.๘  เมื่อการจําหนายระเบียบการสมัครสิ้นสุดลงในวันสุดทายของการรับสมัครดวยตนเองแลว 

จนท.สนง.ฯ  หรือ  ผูรับผิดชอบการจําหนาย  นอกจากการนําสงเงินจากการจําหนายใหกับ แผนก กง.รร.นร. แลว  
ตองดําเนินการจัดทําบัญชีสรุปยอดการจําหนายเพื่อเสนอผูบังคับบัญชาทราบ  

 
  



หนา :  ๑๓ 

 

แนวทางการปฏิบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท.(ทร.)  : สํานักงานฝายสนับสนุนการสอบคัดเลือก 

การจําหนายระเบียบการรับสมัครทางไปรษณีย  
      

  การจําหนายระเบียบการทางไปรษณีย  หมายถึง  การรับสั่งซื้อระเบียบการสมัคร  โดยวิธี 
ไปรษณียธนาณัติหรือต๋ัวแลกเงินและพัสดุไปรษณียตอบรับ  การรับสั่งซื้อดวยวิธีน้ี   สนง.ฯ   จึงจําเปนตองรวมคา
จัดสงระเบียบการทางไปรษณียเขากับราคาของระเบียบการดวย 
วิธีดําเนินการดังน้ี 

๑  รับจดหมายธนาณัติ 
๒  จัดทําสมุดบัญชีบันทึกรายละเอียดผูสั่งซื้อ 
๓  จัดสงระเบียบการทางไปรษณียแบบพัสดุลงทะเบียน 
๔  เก็บรวบรวมหลักฐานใบธนาณัติจากผูสั่งซื้อ 
๕  เก็บรวบรวมใบเสร็จรับเงิน คาจัดสงทาง ปณ. 
๖  นําสงใบธนาณัติใหแผนก กง.รร.นร.  สวนใบเสร็จคาใชจาย  บัญชีรายการคาใชจาย เสนอ หน.สนง.ฯ  

เพื่อดําเนินการขออนุมัติเบิกเงินจาก แผนก กง.รร.นร. ตอไป 
 
ขั้นตอนท่ี ๕  จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อุปกรณตาง ๆ สําหรับวันสอบภาควิชาการ 
หวงระยะเวลาดําเนินการ  ม.ค.  -  มี.ค. 
รายละเอียดการปฏิบัติ 

๑. รับเอกสารการกําหนดสถานที่สอบ หมายเลขสอบในแตละหองสอบ และรายช่ือกรรมการคุมสอบ  
พรอมไฟลขอมูล (EXCEL) จากฝายเลขานุการ สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสอบคัดเลือก 

๒. รับไฟลขอมูล(EXCEL) ซึ่งมีขอมูล รายช่ือผูสมัครสอบ หมายเลขประจําตัวผูสมัครสอบ และลําดับ
ที่สมัครสอบ จากคณะอนุกรรมการรับสมัคร หลังจากการรับสมัครเสร็จสิ้นแลว 

๓. รายการที่ตองเตรียมหรือจัดทํา เพือ่ใชในวันสอบภาควิชาการ 
๓.๑ เตรียมวัสดุ อุปกรณ ที่ตองใชในวันสอบภาควิชาการ  
๓.๒ กระดาษใบตอบและการบรรจซุอง (เอกสาร สน.๙) 
๓.๓ จัดทําชุดกระดาษทดและการบรรจซุอง (เอกสาร สน.๑๐) 
๓.๔ การบรรจุซองกระดาบใบตอบและซองกระดาษทดใสลัง (เอกสาร สน.๑๑) 
๓.๕ จัดทําซองบรรจุขอสอบ ใหคณะอนุกรรมการออก คัดเลือก ผลิต และจัดชุดขอสอบ      

(เอกสาร สน.๑๒) 
๓.๖ จัดพิมพรายช่ือผูสมัครสอบในแตละหองสอบเพื่อใหผูสมัครสอบลงช่ือเขาสอบ 
      (เอกสาร สน.๑๓) 
๓.๗ จัดทําแฟมเอกสารเซ็นตช่ือรับ-สง อุปกรณสิ่งของที่ใชในการสอบคัดเลือกฯ ของ  

คณะกรรมการตาง ๆ (เอกสาร สน.๑๔) 
๓.๘ การบรรจุสิ่งของ ใสกระเปา และลังตาง  ๆ(เอกสาร สน.๑๕) 

                ๔.  การเตรียมบัตรติดโตะสอบและบัตรตรวจสอบ 
๔.๑ การเตรียมบัตรติดโตะสอบและบัตรตรวจสอบที่ไดจากการรับสมัครทางอินเตอรเน็ต   

จัดเตรียมบัตรติดโตะสอบ เพื่อใหเจาหนาที่ของ ฝบก.รร.นร. นําไปติดโตะสอบ และจัดเตรียมบัตรตรวจสอบเพื่อ
บรรจุลงกระเปาอุปกรณ สําหรับกรรมการคุมสอบ ซึ่งมีวิธีการปฏิบัติเปนข้ันตอนดังน้ี 
   ๔.๑.๑ ติดตอเจาหนาที่รับสมัครทางอินเตอรเน็ต เพื่อกําหนดวัน – เวลา ขอรับบัตรติดโตะ/
บัตรตรวจสอบ 
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แนวทางการปฏิบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท.(ทร.)  : สํานักงานฝายสนับสนุนการสอบคัดเลือก 

   ๔.๑.๒ บัตรติดโตะ/บัตรตรวจสอบที่ไดรับเปนกระดาษแผนเดียวกัน ดังน้ันตองทําการตัด 
เพื่อแยกสวน โดยขอรับการสนับสนุนจากกองเครื่องชวย ฝบก.รร.นร. 
   ๔.๑.๓ ทําการแบงจํานวนบัตรติดโตะและบัตรตรวจสอบตามจํานวนผูเขาสอบในแตละหอง 
   ๔.๑.๔ ประสานเจาหนาที่ ฝบก.รร.นร.มารับบัตรติดโตะสอบ 
   ๔.๑.๕ นําบัตรตรวจสอบที่ทําจากกระดาษแข็งมาเจาะรูดวยสวานแลวรอยเชือก ในกรณี 
บัตรตรวจสอบเปนกระดาษบางใหเย็บเขาเลม 
   ๔.๑.๖ บรรจุบัตรตรวจสอบลงกระเปาของกรรมการคุมสอบเพื่อใหกรรมการคุมสอบ 
ตรวจสอบใบหนากับรูปถาย และประทับลายน้ิวมือเพื่อเปนหลักฐาน 
   ๔.๑.๗ เมื่อประกาศผลสอบภาควิชาการแลว ใหคัดบัตรตรวจสอบของผูที่สอบไดทั้งหมด 
แลวเรียงลําดับจากหมายเลขนอยไปหามาก 
   ๔.๑.๘ ในวันทดสอบสุขภาพจิตใหติดตอเจาหนาที่ประกาศผลและรายงานตัว เพื่อขอรายช่ือ
ผูมารายงานตัว จากน้ันคัดเลือกบัตรตรวจสอบที่ไดคัดไวแลวอีกครั้ง โดยเลือกเฉพาะผูมารายงานตัว 
   ๔.๑.๙ มอบบัตรตรวจสอบใหกับเจาหนาที่ เพื่อประทับลายน้ิวมือในชองทดสอบสุขภาพจิต 
สวนผูที่สมัครทางอินเตอรเน็ตก็ใหประทับลายน้ิวมือที่ชองวันสมัครสอบดวย 
   ๔.๑.๑๐ สรางความแข็งแรงและทนทานใหกับบัตรตรวจสอบ โดยติดเทปใสที่บัตรและเจาะรู
เพื่อเก็บเขาแฟม 
   ๔.๑.๑๑ นําแฟมบัตรตรวจสอบมอบใหกับเจาหนาที่ประกาศผลและรายงานตัว เพื่อนําไป
ตรวจสอบในวันที่ทดสอบสุขภาพและพลศึกษา 
   ๔.๑.๑๒  บรรจุบัตรติดโตะ/บัตรตรวจสอบลงลัง เพื่อรอการทําลายในปถัดไป 
  ๔.๒ การเตรียมบัตรติดโตะสอบและบัตรตรวจสอบที่ไดจากการรับสมัครดวยตนเองที่ รร.นร. 
   จัดเตรียมบัตรติดโตะสอบ เพื่อใหเจาหนาที่ของ ฝบก.รร.นร.นําไปติดโตะสอบ และจัดเตรียม
บัตรตรวจสอบเพื่อบรรจุลงกระเปาอุปกรณ สําหรับกรรมการคุมสอบ ซึ่งมีวิธีการปฏิบัติเปนข้ันตอนดังน้ี 
   ๔.๒.๑ ติดตอเจาหนาที่รับสมัครดวยตนเอง เพื่อกําหนดวัน – เวลา ขอรับบัตรติดโตะ/ 
บัตรตรวจสอบ 
   ๔.๒.๒ บัตรติดโตะ/บัตรตรวจสอบที่ไดมา มีการเรียงลําดับตามลําดับผูสมัคร ใหทําการ 
เรียงหมายเลขใหมตามหมายเลขประจําตัวสอบ จากนอยไปหามาก 
   ๔.๒.๓ นอกจากน้ีแลวมีการปฏิบัติเชนเดียวกันกับบัตรติดโตะสอบและบัตรตรวจสอบที่ได 
จากการรับสมัครทางอินเตอรเน็ต ต้ังแตขอ ๔.๑.๓ เปนตนไป 

ขั้นตอนท่ี ๖ จัดเรียงใบสมัครและซองแจงผลคะแนนสอบฯ ในวันรับสมัครดวยตนเอง 
 หวงระยะเวลาดําเนินการ   มี.ค. – เม.ย. 
 รายละเอียดการปฏิบัติ 
 สํานักงานสอบคัดเลือกมีหนาที่ดูแลรับผิดชอบในการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับใบสมัครหลายข้ันตอน
เพื่อมุงหวังใหมีการจัดเรียงเอกสารที่เรียบรอย เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการคนหาใบสมัครหรือขอมูลตาง ๆ ของ
ผูสมัครซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

๑. สงรายช่ือเจาหนาที่จัดเรียงเอกสารใหกับคณะอนุกรรมการรับสมัคร 

๒. คณะอนุกรรมการรับสมัครเสนอรายช่ือใหผูบังคับบัญชา ซึ่งเจาหนาที่จัดเรียงเอกสารจะถูกลง

คําสั่งใหเปนเจาหนาที่ในสวนประชาสัมพันธและขายระเบียบการ 

๓. ในวันรับสมัครเจาหนาที่จัดเรียงเอกสารใหประจําอยูที่โตะลงทะเบียน โดยทําหนาที่เรียงใบสมัคร

และซองแจงผลคะแนนทางไปรษณีย 



หนา :  ๑๕ 

 

แนวทางการปฏิบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท.(ทร.)  : สํานักงานฝายสนับสนุนการสอบคัดเลือก 

๔. การจัดเรียงใบสมัครและซองแจงผลคะแนนทางไปรษณียใหจัดเรียงตามลําดับผูสมัคร 

๕. ในกรณีที่ผูสมัครทําซองหายหรือไมไดนําติดตัวมาจากบานใหแจกซองกระดาษเปลา เพื่อให

ผูสมัครกรอกขอมูลที่อยูใหชัดเจนและอานงาย 

๖. ในทุก ๆ วันเจาหนาที่จัดเรียงเอกสารขนใบสมัครและซองแจงผลคะแนนทางไปรษณียไปเก็บที ่

สํานักงานสอบคัดเลือก 
๗. หลังจากการรับสมัครสอบดวยตนเองเสร็จสิ้นใหทําการ running number ซองแจงผลคะแนน 

ทางไปรษณียตามหมายเลขลําดับผูสมัคร 
๘. พิมพใบเปรียบเทียบหมายเลขระหวางหมายเลขลําดับผูสมัครและหมายเลขประจําตัวสอบ 

จากโปรแกรมคอมพิวเตอร ซึ่งใบเปรียบเทียบหมายเลขใชในการคนหาใบสมัครในกรณีที่ทราบเพียงแคหมายเลข 
ประจําตัวสอบ ซึ่ง จนท.โปรแกรมของสํานักงานฝายสนับสนุนฯ เปนผูดําเนินการจัดพิมพให 

๙. หลังจากเสร็จกระบวนการทั้งหมด ใหเก็บประวัติของผูสมัครไวเพื่อรอการทําลายตามคําสัง่ 

ผูบังคับบัญชา 

ขั้นตอนท่ี ๗  จัดแยกใบสมัครฯ และบัตรตรวจสอบ สําหรับผูท่ีสอบผานรอบแรก 
 หวงระยะเวลาดําเนินการ    เม.ย. 
 รายละเอียดการปฏิบัติ  เมื่อประกาศผลสอบรอบแรกแลว ใหจัดแยกใบสมัครฯ และบัตรตรวจสอบ
เฉพาะผูที่สอบรอบแรกไดทั้งหมด เพื่อเตรียมไวสําหรับใชในวันทดสอบสุขภาพ โดยเรียงจากหมายเลขประจําตัวสอบ
นอยไปหาหมายเลขประจําตัวสอบมาก 
 
 
ขั้นตอนท่ี ๘  จัดเตรียมอุปกรณและเจาหนาท่ีชวยเหลือคณะอนุกรรมการประกาศผลและรายงานตัวในวัน
ทดสอบสุขภาพจิต 
 หวงระยะเวลาดําเนินการ    เม.ย.  (วันทดสอบสุขภาพจิต ๑ วัน) 
 รายละเอียดการปฏิบัติ 

  ๑. จัดเตรียมบัตรตรวจสอบเฉพาะผูสมัครสอบที่มารายงานตัววันทดสอบสุขภาพจิต 
                   ๒. จัดเตรียมอุปกรณใสกระเปา ไดแก เบาะพิมพลายน้ิวมือ กระดาษเช็ดมือ ปากกา หมึก 
                  ๓. จัดสงรายช่ือเจาหนาที่ของสํานักงานฯ จํานวน ๑๐ นาย ใหกับคณะอนุกรรมการประกาศผล 
และรายงานตัว เพื่อลงคําสั่งแตงต้ังเปนเจาหนาที่ชวยเหลือคณะอนุกรรมการประกาศผลและรายงานตัวในวันทดสอบ
สุขภาพจิต ซึ่งเจาหนาที่ทั้ง ๑๐ นาย มีหนาที่ดังน้ี 
  ๓.๑ เจาหนาที่ ๒ นาย ทําหนาที่รับเอกสารคะแนนเพิ่มพิเศษ 
  ๓.๒ เจาหนาที่ ๒ นาย ทําหนาที่พิมพลายน้ิวมือผูสมัครสอบฯ 
  ๓.๓ เจาหนาที่ ๖ นาย ทําหนาที่กรอกขอมูลในบัตรตรวจรางกาย 
(เอกสาร สน.๑๖ ตัวอยางหนังสือสงรายช่ือชวยเหลือคณะอนุกรรมการประกาศผลฯ) 
   ๔.  การรับคะแนนเพิ่มพิเศษน้ัน เมื่อรับมาจากผูสมัครสอบฯ แลวใหรวบรวมโดยจัดกลุมคะแนนเพิ่ม
พิเศษตามกลุมคะแนนแลวเรียงลําดับตามหมายเลขประจําตัวสอบพรอมทั้งตรวจสอบความถูกตอง ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ แลวสรุปสงใหเลขานุการสอบคัดเลือกฯ ตอไป 
(เอกสาร สน.๑๗ ระเบียบกองทัพไทยฯ การใหคะแนนเพิ่มฯ) 
(เอกสาร สน.๑๘ สงรายช่ือผูขอรับสิทธ์ิคะแนนเพิ่มฯ) 



หนา :  ๑๖ 

 

แนวทางการปฏิบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท.(ทร.)  : สํานักงานฝายสนับสนุนการสอบคัดเลือก 

                  ๕.  การพิมพลายน้ิวมือของผูสมัครสอบในวันทดสอบสุขภาพจิตน้ี ถาผูสมัครสอบคนใดที่สมัครทาง
อินเตอรเน็ตก็ใหพิมพลายน้ิวมือเพิ่มในชองวันสมัครสอบดวย 

  ๖. การกรอกขอมูลในบัตรตรวจรางกายจะตองใชรูปถายของผูสมัครสอบ ๒ รูป ติดที่บัตรตรวจ

รางกายซึ่งมี ๒ ฉบับเหมือนกัน แลวกรอกหมายเลขประจําตัวสอบ อายุของผูสมัครสอบ ประทับลายเซ็นของ

เลขานุการฯ และลงวัน/เดือน/ปที่สงตรวจ และตรวจสอบความถูกตอง แลวเรียงตามลําดับหมายเลขประจําตัว

สอบจากนอยไปหามาก สงใหกับหัวหนาคณะเจาหนาที่จากกรมแพทย ที่มาทําการทดสอบสุขภาพจิตผูสมัครสอบ

ในวันน้ัน 

  ขั้นตอนท่ี ๙ ขออนุมัติเบิกเงินคาตอบแทนและคาใชจายตาง ๆ 
  หวงระยะเวลาดําเนินการ   เม.ย. – พ.ค. 
  รายละเอียดการปฏิบัติ 
                 ๑. จัดทําบันทึกขออนุมัติเบิกเงินรางวัลตอบแทนใหหนวยตาง ๆ ที่ รร.นร. ฝากจําหนาย ซึ่งการขอ 
อนุมัติเบิกน้ันตองรวบรวมหลักฐานใบสําคัญรับเงิน (กง.๒) ของหนวยตาง ๆ ประกอบดวย 
(เอกสาร สน.๑๙ ตัวอยางหนังสือขออนุมัติเงินตอบแทนฯ) 
                 ๒. จัดทําบันทึกขออนุมัติเบิกเงินคาใชจายในการสงระเบียบการรับสมัครฯ ทางไปรษณีย ซึ่งการขอ 
อนุมัติเบิกน้ันตองรวบรวมหลักฐานใบสําคัญในการใชจายประกอบดวย 
(เอกสาร สน.๒๐ ตัวอยางหนังสือขออนุมัติคาสงระเบียบการฯ) 
   ๓. จัดทําบันทึกขออนุมัติเบิกเงินคาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ หลังจาก
ที่ไดดําเนินการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนดเสร็จเรียบรอยแลว (เอกสาร สน.๒๑ ตัวอยางหนังสือฯ) 
                 ๔. จัดทําบันทึกขออนุมัติเบิกเงินรางวัลเหมาจายใหแกเจาหนาที่ประจําสํานักงานฝายสนับสนุนฯ 
(เอกสาร สน.๒๒ ตัวอยางหนังสือฯ) 
 
ขั้นตอนท่ี ๑๐  เสนอรายงานผล 
 หวงระยะเวลาดําเนินการ  พ.ค. 
 รายละเอียดการปฏิบัติ 

  จัดทําบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานของสํานักงานฝายสนับสนุนฯ เสนอผานเลขานุการฯ 
(เอกสาร สน.๒๓ รูปแบบสรุปผลการปฏิบัติงานฯ) 

ขั้นตอนท่ี ๑๑  ปดสํานักงานฝายสนับสนุนการสอบคัดเลือกฯ 
 หวงระยะเวลาดําเนินการ  พ.ค. 
 รายละเอียดการปฏิบัติ 
                  ๑. ทําความสะอาดสํานักงานฯ ใหเรียบรอย 
                  ๒. เก็บอุปกรณเครื่องใช คอมพิวเตอร และระเบียบการรับสมัคร ใหเรียบรอย 
                  ๓. เก็บอุปกรณประจําสํานักงานฯ เชน ชุดชากาแฟ อาหารวาง ลงลังใหเรียบรอย 
                  ๔. เก็บอุปกรณคอมพิวเตอรไวที่หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร กวณ.ฝศษ.ฯ 
   ๕. เก็บระเบียบการที่เหลือใหเรียบรอยพรอมที่จะให สตง.และ สตน.ตรวจ ในปถัดไป 

  ๖. ปดสํานักงานฯ (กุญแจเก็บอยูที่ หน.สนง. และ น.ต.สุขตรี  แพงอุทัย) 

<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>> 



เรียน
ชือ่งาน สํานักงานฝ่ายสนับสนุนการรับสมคัร นตท.(ทร.) AAR ครัง้ที ่๑

วัน/เวลาท่ีเริ่ม
ปฏิบัติงาน

วัน/เวลาท่ีสิ้นสุด
การปฏิบัติงาน

วันท่ีทํา AAR เวลาเริ่ม - สิ้นสุด

 ั ี ป ์ ิ่ ใ ั ื

๒. การจัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งของในการสอบคัดเลือกภาควิชาการ
๓. การจัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ในการสอบคัดเลือกผู้สอบผ่านภาควิชาการและการรับการรายงานตัว

งาน/ข้ันตอนท่ีทําได้ดี
๑. การจัดจําหน่ายระเบียบการสมัคร

หน่วยงาน สํานักงานสอบคดัเลอืก

แบบบันทกึการทบทวนหลงัการปฏบัิติงาน(After Action Review : AAR

ผอ.กองสถิติและวจัิย

ผู้ร่วมงาน AAR

เป้าหมายของงาน
๑. การจัดจําหน่ายระเบียบการสมัคร

๒. การจัดเตรียมอุปกรณ์และสิงของในการสอบคัดเลือก

งาน/ข้ันตอนท่ีทําได้ไม่ดี

๑. ควรจัด จนท. ท่ีมีเวลาให้กับงาน สนง. จากงานประจํามากพอ

๑. จัด จนท. ประชาสมัพันธ ์ประจํา สนง. ในเวลาราชการ จํานวน ๑ นาย

๑. ผู้ปกครองและนักเรียนผู้สนใจสมัคร ไม่ได้รับความสะดวกเก่ียวกับข้อสงสัยในการสมัคร
๒. งานเฉพาะอย่างต้องหยุดชะงัก ไม่ต่อเน่ือง เน่ืองจาก จนท.ผู้ปฏิบัติงานต้องไปร่วมฝึกภาคทางทะเล

อุปสรรค/ข้อจํากัด/ข้อขัดข้อง ท่ีพบในระหว่างการปฏิบัติงาน
๑. ไม่มี จนท. ประชาสัมพันธ์รับโทรศัพท์
๒. จนท. บางนายปฏิบัติงานไม่ต่อเน่ือง เพราะต้องไปราชการทะเล

ประเด็นท่ีได้เรียนรู้

ขอ้ปฏบิตัใินการทํางานครัง้ตอ่ไป



เอกสารอางอิง 
 

ลข.๑ 
คําสั่ง รร.นร. เรื่อง แตงต้ังคณะทํางานเตรียมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียม

ทหารในสวนของกองทัพเรือ 

ลข.๒ ตัวอยางหนังสือถึงหนวยงานสถานที่ใชสอบภาควิชาการ 

ลข.๓ คําสั่งคณะทํางานเตรียมการสอบคัดเลือกฯ เรื่อง แตงต้ังคณะทํางานยอยการจัดทําระเบียบการรับสมัคร 

ลข.๔ ตารางกําหนดวันปฏิบัติงาน รับสมัครและการสอบคัดเลือกฯ 

ลข.๕ 
คําสั่งกองทัพเรือ เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร 

ในสวนของกองทัพเรือ 

ลข.๖ 
คําสั่งประธานกรรมการสอบคัดเลือกฯ เรื่องแตงต้ังคณะอนุกรรมการและเจาหนาที่ดําเนินการสอบ

คัดเลือกฯ 

ลข.๗ ตัวอยางหนังสือขออนุมัติจัดพิมพระเบียบการรับสมัครฯ 

ลข.๘ ตัวอยางหนังสือขออนุมัติแตงต้ังเจาหนาที่ชวยเหลือฯ 

ลข.๙ ประมาณการรายได คาใชจายในการดําเนินการรับสมัครฯ 

ลข.๑๐ สายงานหนังสือ 

 



เอกสารอางอิง 

สน.๑ ตัวอยางหนังสือเสนอความตองการพัสดุ คาใชจาย และแผนการปฏิบัติ 

สน.๒ ตัวอยางหนังสือเสนอแตงต้ังเจาหนาที่ชวยเหลือ 

สน.๓ ตัวอยางหนังสือเสนอขออนุมัติปฏิบัติงานในและนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ 

สน.๔ ตัวอยางหนังสือขอใหหนวยทั้งในและนอก ทร.ขายระเบียบการฯ 

สน.๕ ตัวอยางหนังสือขอใหนายทหารเวรประจําวันขายระเบียบการฯ นอกเวลาราชการ 

สน.๖ ตัวอยางหนังสือขออนุมัติหลักการจายคาตอบแทนหนวยที่ขายระเบียบการฯ 

สน.๗ ตัวอยางบัญชีควบคุมระเบียบการฯ 

สน.๘ แบบฟอรมใบนําสงเงิน 

สน.๙ การจัดทํากระดาษใบตอบและการบรรจุซอง 

สน.๑๐ การจัดทําชุดกระดาษทดและการบรรจุซอง 

สน.๑๑ การบรรจุซองกระดาษใบตอบและซองกระดาษทดใสลัง 

สน.๑๒ การจัดทําซองบรรจุขอสอบ 

สน.๑๓ รายช่ือผูสมัครสอบในแตละหองสอบเพื่อใหผูสมัครสอบลงช่ือ 

สน.๑๔ การจัดทําแฟมและเอกสารเซ็นช่ือรับ-สง อุปกรณสิ่งของที่ใชในการสอบคัดเลือกฯ 

สน.๑๕ การบรรจุสิ่งของใสกระเปา และลัง 

สน.๑๖ ตัวอยางหนังสือสงรายช่ือเจาหนาที่ชวยเหลือคณะอนุกรรมการประกาศผลและรายงานตัว 

สน.๑๗ ตัวอยางบัญชีควบคุมระเบียบการฯ 

สน.๑๘ แบบรายงานผลผูสมัครขอรับสิทธ์ิคะแนนเพิ่ม 

สน.๑๙ หนังสือขออนุมัติเงินตอบแทนหนวยที่จําหนายระเบียบการฯ 

สน.๒๐ หนังสือขออนุมัติคาสงระเบียบการฯ 

สน.๒๑ หนังสือขออนุมัติเบิกเงินการปฏิบัติงานในและนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ 

สน.๒๒ หนังสือขออนุมัติเบิกเงินเหมาจายเจาหนาที่ฯ 

สน.๒๓ หนังสือสรุปผลการปฏิบัติงานของฝายสนับสนุนการสอบฯ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เอกสารอางอิง 
 



เอกสาร ลข.๑



เอกสาร ลข.๑



เอกสาร ลข.๒



เอกสาร ลข.๔



เอกสาร ลข.๕



เอกสาร ลข.๕



เอกสาร ลข.๖



เอกสาร ลข.๖



เอกสาร ลข.๖



เอกสาร ลข.๖



เอกสาร ลข.๖



เอกสาร ลข.๖



เอกสาร ลข.๖



เอกสาร ลข.๗



เอกสาร ลข.๗



เอกสาร ลข.๗



เอกสาร ลข.๗



เอกสาร ลข.๘



เอกสาร ลข.๘



เอกสาร ลข.๘



เอกสาร ลข.๙



เอกสาร ลข.๙



เอกสาร ลข.๙



เอกสาร ลข.๙



เอกสาร ลข.๙



เอกสาร ลข.๙



เอกสาร ลข.๙



เอกสาร ลข.๙



เอกสาร ลข.๙



เอกสาร ลข.๑๐



เอกสาร สน.๑



เอกสาร สน.๑



เอกสาร สน.๑



เอกสาร สน.๑



เอกสาร สน.๑



เอกสาร สน.๓



เอกสาร สน.๓



เอกสาร สน.๓



เอกสาร สน.๔



เอกสาร สน.๔



เอกสาร สน.๕



เอกสาร สน.๖



เอกสาร สน.๖



เอกสาร สน.๗



เอกสาร สน.๘



การจัดทําใบตอบและการบรรจุซอง 
 

1. รับใบตอบจากคณะอนุกรรมการตรวจขอสอบ จํานวน 20,000 ใบ (10 กลอง ๆ ละ 2,000 ใบ) 
2. จัดทําหมายเลขใบตอบหรือหมายเลขผูสมคัรสอบที่มุมบนซาย และประทับลายเซ็นประธาน

คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ (ผบ.รร.นร.) ที่มุมบนขวา ของกระดาบใบตอบทุกใบ จํานวนเทากับ
หมายเลขผูสมัครสอบรายสุดทาย (การตรวจคําตอบ จะใสใบตอบทุกหมายเลขในเครื่องตรวจขอสอบ 
ถึงแมบางหมายเลขจะไมมีผูสมัครสอบก็ตาม) 

 
 

3. พิมพเลขทีซ่อง และหมายเลขใบตอบที่จะบรรจุในซองกระดาษใบตอบ จํานวนใบตอบที่จะบรรจุ 
กําหนดตามการจัดเลขที่สอบ ตามแบบฟอรม 

 

เอกสาร สน.๙



 
 
 

4.  ติดแบบฟอรมหมายเลขใบตอบจากขอ 3 กับซองบรรจุใบตอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.  บรรจุใบตอบใสซองกระดาษใบตอบเรียงตามหมายเลขใบตอบที่กําหนด 
6.  ปดผนึกพรอมลายเซ็นประธานอนุกรรมการฝายสนันสนุนการสอบคัดเลือก 

 

 
 

รูปภาพซองกระดาษใบตอบที่ไดบรรจุใบตอบแลว รอการบรรจุใสลัง 
 
 

<<<<<<<<>>>>>>>>>>> 

เอกสาร สน.๙



การจัดทําชุดกระดาษทดและการบรรจุซอง 
 

1. จัดทําชุดกระดาษทด ดวยกระดาษ A4 ชุดละ 4 แผน 
     ใชเครื่องตอกตัวเลข กําหนดหมายเลขชุดกระดาษทดหรือ 
     หมายเลขผูสมัครสอบที่มุมบนขวาทุกแผน (4 แผน หมายเลขเดียวกัน)  
       เย็บชุดกระดาษทดดวยเครื่องเย็บกระดาษ จํานวนชุดเทากับจํานวนผูสมัครสอบ 

 
 
 
 
2. พิมพเลขที่ซอง และหมายเลขชุดกระดาษทดที่จะบรรจ ุ
     ในซองกระดาษทด ตามแบบฟอรม 

(การบรรจุ ประมาณ 80 ชุด ตอซอง) 
 
 
 

 
 
3. ติดแบบฟอรมหมายเลขชุดกระดาษทดจากขอ 2 
     กับซองบรรจุชุดกระดาษทด 
 
 
 
 
 
4.  บรรจุชุดกระดาษทดใสซองกระดาษทดเรียงตามหมายเลขชุดกระดาษทดที่กําหนด 
5.  ปดผนึก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพซองกระดาษทดที่ไดบรรจุชุดกระดาษทดแลว รอการบรรจุใสลัง 
<<<<<<<<>>>>>>>>>>> 

 

เอกสาร สน.๑๐



จัดบรรจุซองใบตอบและซองกระดาษทดลงลัง 

 
1.  ประกบซองใบตอบและซองกระดาษทด ที่มีหมายเลขของผูสมัครสอบตรงกันเขาดวยกัน และบรรจุลง

ลังที่เตรียมไว  
 

 
 
 

2. พิมพรายละเอียดเลขที่ซองใบตอบ เลขที่ซองกระดาษทด ที่บรรจุในลัง รวมทั้งหองสอบหรืออาคารสอบ 
และรายช่ือกรรมการประจําหอง แปะติดที่ลังดานบนและดานขาง ตามรูป 

 

 
 

3. ปดลังและล็อคดวยกุญแจ  
<<<<<<<<>>>>>>>>>>> 

เอกสาร สน.๑๑



การจัดทําซองบรรจุขอสอบ 
 

1. พิมพเลขที่ซอง และหมายเลขชุดขอสอบที่จะบรรจุในซอง  (การบรรจุ 20 ชุดขอสอบตอซอง) 
ซองแรก                                       ซองสุดทาย 

            

            
             คําอธิบาย :  อาคาร KTB หอง 201 กําหนดผูสมัครสอบ  160 คน ตองใชซองบรรจุขอสอบ 8 ซอง 

 
2.  ติดแบบฟอรมหมายเลขชุดขอสอบจากขอ 1 กับซองบรรจุขอสอบ 

 

 
 
 

3.  นําซองบรรจุขอสอบ ใหคณะอนุกรรมการออก คัดเลือก ผลิต และจดัชุดขอสอบ   

 
<<<<<<<<>>>>>>>>>>> 

 

เอกสาร สน.๑๒



 
 
 
 
 
 
 

 
 

เอกสาร สน.๑๓



จัดทําแฟมรับสงอุปกรณการสอบของฝายควบคุมรับจายขอสอบ 

 
1. จัดทําแฟมรับสงอุปกรณการสอบของฝายควบคุมรับจายขอสอบ ตามรูป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. พิมพรายการรับสงอุปกรณการสอบใหกรรมการประจําหองเซ็นช่ือรับสง ตามรูป  

 

 
 

<<<<<<<<>>>>>>>>>>> 
 

เอกสาร สน.๑๔



จัดทําแฟมรับสงอุปกรณการสอบของกรรมการประจําหอง 
1. จัดทําแฟมรับสงอุปกรณการสอบของกรรมการประจําหอง ตามรูป  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. พิมพรายการรับสงอุปกรณการสอบใหกรรมการคุมสอบเซ็นช่ือรับสง ตามรูป  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

<<<<<<<<>>>>>>>>>>> 
 
 
 

เอกสาร สน.๑๔



การจัดกระเปาอุปกรณการสอบ 
การจัดกระเปาอุปกรณการสอบมีการจัดใหกับคณะกรรมการ  2 กลุม 

 กระเปาสําหรับกรรมการประจําหอง รายการที่จัดใสกระเปา มีดังน้ี 
 

 
 

 
 
 
 
 

เอกสาร สน.๑๕



 กระเปาสําหรับกรรมการคุมสอบ รายการที่จัดใสกระเปา มีดังน้ี 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

เอกสาร สน.๑๕



การจัดกระเปาอุปกรณการสอบของกรรมการคุมสอบใสลัง 
 
 

 

 
 

 
 

รูปภาพ ลังกระดาษใบตอบและลังขอสอบเมื่อขนไปถึงสถานที่สอบแลว จัดเรียงตามหมายเลขลัง 
 
 
 

เอกสาร สน.๑๕



เอกสาร สน.๑๖



เอกสาร สน.๑๖



เอกสาร สน.๑๗



เอกสาร สน.๑๗



เอกสาร สน.๑๘



เอกสาร สน.๑๘



เอกสาร สน.๑๘



เอกสาร สน.๑๙



เอกสาร สน.๑๙



เอกสาร สน.๒๐



เอกสาร สน.๒๐



เอกสาร สน.๒๑



เอกสาร สน.๒๑



เอกสาร สน.๒๑



เอกสาร สน.๒๑



เอกสาร สน.๒๒



เอกสาร สน.๒๒



เอกสาร สน.๒๓



เอกสาร สน.๒๓


