
เอกสารการจัดการความรู้ 
จากชุมชนนักปฏิบัติ 

 

เร่ือง “การจัดการโครงการฝึก ศึกษา ประชุม สัมมนา และดูงาน          
ณ ต่างประเทศ ของ ทร.” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนกวิชาการ กองวิจัยและพัฒนา 
กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ 

มิถุนายน  ๒๕๕๔ 



    ๒ 
 
บทนํา 

 
แผนกวิชาการ กองวิจัยและพัฒนา กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ มีหน้าท่ีดําเนินการ

จัดการโครงการฝึก ศึกษา ประชุม สัมมนา และดูงาน ณ ต่างประเทศ ของ ทร. ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ อร. 

การจัดทําเอกสารการจัดการความรู้จากชุมชนนักปฏิบัติ เรื่อง การจัดการโครงการฝึก ศึกษา 
ประชุม สัมมนา และดูงาน ณ ต่างประเทศ ของ ทร.  เหตุผลเป็นงานท่ีมีขั้นตอนการดําเนินค่อนข้างมาก และ
ต่อเนื่องตลอดทั้งปี งป. ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในการทํางาน จึงมีการจัดต้ังชุมชน
นักปฏิบัติการจัดการความรู้ขึ้น เพ่ือถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน นําไปสู่วิธีการปฏิบัติ และแนวทาง
ในการแก้ปัญหาที่ประสบอยู่ในการทํางาน พร้อมการให้คําแนะนํา ข้อควรระวัง ต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานตามโครงการ ฯ   

  หวังเป็นอย่างย่ิงว่าเอกสารฉบับนี้จะเกิดประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานตามโครงการ ฯ ของ     
แผนกวิชาการ กองวิจัยและพัฒนา กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ ซ่ึงจะดํารงและเผยแพร่องค์ความรู้
ดังกล่าว ต่อไป 

 
 

                                          ชุมชนนักปฏิบัติ  
                      แผนกวิชาการ กองวิจัยและพฒันา 

กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ 
มิถุนายน ๒๕๕๔ 



  

สารบัญ 

                                                                                                  หน้า 

๑ รายชื่อและภาพสมาชิกชุมชนนักปฏิบัติ                                                                 ๑ 

๒ บทนํา                                                                                                        ๒ 

๓ แผนภูมิแสดงกระบวนการทํางาน                                                                       ๓ - ๔ 

๔ สิง่ต่างๆที่จําเป็นต้องใช้ในการทํางาน                                                                    ๕ 
  ๔.๑ แบบฟอรม์เสนอความต้องการโครงการศึกษา ฯ   
          ๔.๒ แบบฟอร์ม ขอรับการสนับสนุนสอบภาษาอังกฤษ (PT) 
๕ รายละเอียดของขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการทํางาน                                                    ๖ – ๑๙                    
 ๕.๑ ขั้นตอนที่ ๑   เสนอความต้องการโครงการศึกษา ฯ  
          ๕.๒ ขั้นตอนที่ ๒ รวบรวมข้อมลูจากหน่วยตา่งๆ ใน อร.  ต้นเดือน ก.ย. (ดฐูานข้อมลู, ประสานหน่วย,     
    ประสานบริษัท ฯ , งป.ท่ีผ่านมา, จดัลําดบั, จดัพิมพ์) 
 ๕.๓ ขั้นตอนท่ี ๓  ประชมุพิจารณาจดัลําดบัความสําคญัของหลกัสตูรต่าง ๆ ต้น เดือน ต.ค. (ข้อมลูหลกัสตูร, 
   งบประมาณ) ปรับแตง่โครงการศกึษาฯ ตามมติท่ีประชมุ กลาง เดือน ต.ค. 
 ๕.๔ ขั้นตอนที ่๔  เสนอ อร. (ผ่าน กพ.อร.) บรรจุหลักสูตรไว้ในโครงการ ฯ ของ ทร. (ต้นเดือน พ.ย. )  
 ๕.๕ ขั้นตอนที ่๕    กพ.ทร.เชิญหน่วยท่ีเก่ียวข้อง  ประชุม พิจารณา 
 ๕.๖ ขั้นตอนท่ี ๖   ทร. เห็นชอบโครงการฝึกศึกษา ฯ ณ ต่างประเทศ ของ ทร. (กห.อนุมัติโครงการ ฯ )
 ๕.๗ ขั้นตอนท่ี ๗   หน่วยดําเนินการจัดการสอบคัดเลือกตัวบุคคล ฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
 ๕.๘ ขั้นตอนท่ี ๘  กําหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือก 

 ๕.๙ ขั้นตอนท่ี ๙  แต่งต้ังกรรมการออกข้อสอบ กรรมการสอบสัมภาษณ์ และเจ้าหน้าที่ดําเนินการสอบ 
 ๕.๑๐ ขั้นตอนท่ี ๑๐   ประสานหน่วยที่เกี่ยวข้องในการสอบคัดเลือกตัวบุคคล ฯ  
 ๕.๑๑ ขั้นตอนท่ี ๑๑   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกตัวบุคคล ฯ (กพ.อร.) 
 ๕.๑๒ ขั้นตอนท่ี ๑๒   ออกโทรเลขประกาศแจ้งกําหนดวันท่ีสอบ  หัวข้อวิชาที่สอบ 
 ๕.๑๓ ขั้นตอนท่ี ๑๓   การดําเนินการจัดสอบคัดเลือกตัวบุคคล ฯ 
 ๕.๑๔ ขั้นตอนท่ี ๑๔   พิจารณาผลการสอบคัดเลือก 

๕.๑๕ ขั้นตอนท่ี ๑๕   รายงานผลคะแนนสอบคัดเลือกตัวบุคคล ฯ 
๕.๑๖ ขั้นตอนท่ี ๑๖   การสอบสัมภาษณ์ กพ.ทร. จะแจง้ให้หน่วยทราบ 
๕.๑๗ ขั้นตอนท่ี ๑๗  เบิกเงินรางวัลกรรมการออกข้อสอบ สอบสัมภาษณ์ และเจ้าหน้าที่ดําเนินการสอบ 
๕.๑๘ ขั้นตอนท่ี ๑๘  เชิญผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพ่ือให้คําแนะนําผู้ได้รบัทุนระดับปรญิญา (ปฐมนิเทศ) 
๕.๑๙ ข้ันตอนท่ี ๑๙   ติดตามผลการฝึกศึกษา  / อบรม และบันทึกรายช่ือลงฐานข้อมูล 

 

 



  

หน้า 

๖  เอกสารอ้างอิง                                                                    ๒๐ 
 ๖.๑ แผนยุทธศาสตร์ อร. พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ (ฉบับปรับปรุง) ม.ค. ๒๕๕๔ 
 ๖.๒ รหัสงบประมาณตามระบบ RTN ERP 
  ๖.๓ บันทึก กพ.ทร. ท่ี กห. ๐๓๔๙/๒๔๕๙ ลง ๑๔ มิ.ย.๒๖ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การสอบ
ภาษาอังกฤษ (PT) สาํหรับผู้ไปราชการต่างประเทศ 
 ๖.๔ ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการศึกษาในต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๒๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๖.๕ บันทึก กพ.ทร. (กองการศกึษา โทร ๔๐๙๗) ท่ี กห.๐๕๐๓/๑๑๐๘๑ ลง ๑๐ พ.ย.๔๑ เรื่องกําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการคัดเลือกข้าราชการ ทร. และ นนร. ไปศึกษา / อบรม ณ ต่างประเทศ 
 ๖.๖ บันทึก กพ.ทร. (กองการศกึษา โทร ๕๑๐๓) ท่ี กห.๐๕๐๓/๑๐๕๘ ลง ๖ ก.พ.๔๗  เรื่องขออนุมัติกําหนด
หลักเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษ 
  ๖.๗ ฐานข้อมูลรายช่ือข้าราชการท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สายวิทยาการ อร. 
  ๖.๘ บันทึก สปช.ทร. (กองบริหารงบประมาณ โทร. ๕๔๗๕๔ ) ท่ีต่อ สปช.ทร. เลขรับ ๒๑๘๗/๕๔            
ลง ๒๕ เม.ย.๕๔ เรื่องปรับปรุงมาตรการประหยัดงบประมาณของ ทร. 
  ๖.๙ โครงการพัฒนาองค์บุคคลของ ทร.ระยะสั้น (๕ ปี) ต้ังแต่ปี งป. ๕๔ – ๕๘ ของ อร. 

๖.๑๐ รายช่ือหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนท่ีใช้ในการติดต่อการปฏิบัติงาน 
 

 



 
 

๑ 

รายช่ือและภาพสมาชิกชุมชนนักปฏิบัติ 

“การจัดการโครงการฝึก ศึกษา ประชุม สัมมนา และดูงานณ ต่างประเทศ ของ ทร.” 

                                                 

                                           น.อ.ประสิทธ์ิพร  สุขสวัสด์ิ  
                                                   หัวหน้าชุมชน 

                                                 

                  น.ท.พิสิฎฐ์    นิลชัง                                น.ท.สวน      สะสม                              

                                                 

 น.ต.วันชาติ หลบหลีกพาล            น.ต.เดชา   ประกอบบุญ               ร.ต.วิทยาพร   คล้ายขํา           

                             

  พ.จ.อ.อภิสิทธิ์  ปานสําลี               พ.จ.อ.สุณะ  โพธิ์เรือง                  จ.อ.กิตติศักดิ์   โพธิก์ลาง 



๓ 

แผนภูมิแสดงกระบวนการทํางาน 
ขั้นตอนการจัดการโครงการฝึก ศึกษา ประชุม สัมมนา และดูงาน  ณ ต่างประเทศ ของ  ทร. 

          ส่วนที่ ๑ เสนอความต้องการโครงการ ฯ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                          
                                                                                                                       
                                          
                                                                                                                                                                
 
  
 
 
 
  
                                                                                                                      
 
 
                                                                                                                            

   
               
                                                                                                                                                              
                    
                                      
                                                                                                                                                                     
 
 
 ส่วนที่ ๒ การสอบคดัเลอืกตัวบุคคล ฯ 

 
 
 
 
  
 
 

เร่ิมต้น

๒. รวบรวมขอ้มูลจากหน่วยต่างๆ ใน อร.  กลางเดือน ต.ค. (ดูฐานขอ้มูล, ประสานหน่วย, 
ประสานบริษทั ฯ , งป.ท่ีผา่นมา, จดัลาํดบั, จดัพมิพ)์ 

๓. ประชุมพิจารณาจดัลาํดบัความสาํคญัของหลกัสูตรต่าง ๆ  กลาง เดือน พ.ย. (ขอ้มูลหลกัสูตร, 
งบประมาณ) ปรับแต่งโครงการศึกษาฯ ตามมติท่ีประชุม  

๔ .เสนอ อร. (ผา่น กพ.อร.) บรรจุหลกัสูตรไวใ้นโครงการ ฯ ของ ทร. (ตน้เดือน ธ.ค. )  

๕. กพ.ทร.เชิญ
หน่วยท่ีเก่ียวขอ้ง  
ประชุม พจิารณา 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

๖. ทร. เห็นชอบโครงการฝึกศึกษา ฯ ณ ต่างประเทศ ของ ทร.    (กห.อนุมติัโครงการ ฯ ) 

๑.๑. นขต.อร เสนอความตอ้งการ
โครงการศึกษาฯ หลกัสูตรระยะส้ัน 

ทุน ทร. (เดือน ส.ค.) 

๗. หน่วยดาํเนินการจดัการสอบคดัเลือกตวับุคคล ฯ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

๑.๒ นขต.อร เสนอความตอ้งการ ทุน
ช่วยเหลือทางทหารทุน IMETP   
และทุน DCP (เดือน ส.ค.) 

๑.๓.โครงการพฒันาองคบุ์คคล
ของ ทร.ระยะสั้น (๕ ปี) ตั้งแต่ปี 
งป. ๕๔ – ๕๘  

๑.เสนอความตอ้งการโครงการศึกษาฯ  



๔ 

 
 

                                                                                                                                        
 
                             
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                         
                                                                                                                       
  
 
 
 
                                         
                                                                                                                                                                
 
  
 
 
 
              สอบไม่ผา่นเกณฑ ์       
                                                                                                                    
                                                                                                                   
                 
                                             สอบผา่นเกณฑ ์      
 

 
 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
  

                                                                                                                                             
 
 
 
 

๑๒. ออกโทรเลขประกาศแจง้กาํหนดวนัท่ีสอบ  หวัขอ้วิชาท่ีสอบ 

๑๓. การดาํเนินการจดัสอบคดัเลือกตวับุคคล ฯ 

                            ๑๕. รายงานผลคะแนนสอบคดัเลือกตวับุคคล ฯ 

๑๖. การสอบสมัภาษณ์ กพ.ทร. จะแจง้ใหห้น่วยทราบ  

๑๗. เบิกเงินรางวลักรรมการออกขอ้สอบ   สอบสมัภาษณ์ และเจา้หนา้ท่ีดาํเนินการสอบ 

๑๙. ติดตามผลการฝึกศึกษา  / อบรม และบนัทึกรายช่ือลงฐานขอ้มูล 

๑๔. พิจารณา ผล
การสอบคดัเลือก 

๑๐. ประสานหน่วยท่ีเก่ียวขอ้งในการสอบคดัเลือกตวับุคคล ฯ 

จบ

๙. แต่งตั้งกรรมการออกขอ้สอบ กรรมการสอบสัมภาษณ์ และเจา้หนา้ท่ีดาํเนินการสอบ 
 

๑๘. เชิญผูเ้ก่ียวขอ้งร่วมประชุมเพื่อใหค้าํแนะนาํผูท่ี้ไดรั้บทุนระดบัปริญญา  (ปฐมนิเทศ) 

๑๑. ประกาศรับสมคัรสอบคดัเลือกตวับุคคล ฯ  (กพ.อร.) 

๘. กาํหนดคุณสมบติัและหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกขา้ราชการ 
 



 ๕  
 

๔. ส่ิงต่างๆทีจ่ําเป็นต้องใชใ้นการทํางาน    
       - แบบฟอร์มเสนอความต้องการโครงการศึกษา ฯ  
  - แบบฟอร์ม ขอรับการสนับสนุน สอบภาษาอังกฤษ (PT)   
 
 



๖ 
 

๕. รายละเอียดข้ันตอนต่าง ๆ ในกระบวนการทํางาน 
 ๕.๑ ข้ันตอนที ่๑   เสนอความต้องการโครงการศึกษา  ฯ  

- การปฏิบัต ิ
  การเสนอความต้องการโครงการฝึก  ศึกษา  ประชุม  สัมมนาและดูงาน ณ ต่างประเทศ  แบ่งออกเป็น      

๓ ส่วน ดังน้ี  

    ส่วนที่ ๑.๑   นขต.อร. เสนอความต้องการโครงการศึกษาฯ หลักสูตรระยะสั้น ทุน ทร. (เดือน ส.ค.) 
- การปฏิบัต ิ
  ๑. จัดทําบันทึกขอรับการสนับสนุน นขต.อร. ให้เสนอความต้องการโครงการฝึก  ศึกษา  ประชุม  
สัมมนาและดูงาน ณ ต่างประเทศ ในปี งป. น้ัน (ประมาณ ส.ค.ของทุกปี) ให้เวลาหน่วยพิจารณาประมาณ    
๑ เดือนกว่า และกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มท่ี กพ.ทร. กําหนด    

  ๒. ในการกรอกรายละเอียดด้านบนการเสนอความต้อง โครงการ ฯ  จะมีข้อความ กิจกรรมหลัก (BA) : ,
 กิจกรรมรอง (BSA) : ,กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : ดูรายละเอียดในการกรอกตัวเลข ตามผนวก ก  

 ๓. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาของหน่วยที่จะเสนอหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลกรของหน่วย
ตัวเองเข้าโครงการประจําปี น้ัน ฯ ควรแจ้งให้หน่วยทราบ ดังน้ี    
 ๓.๑ หลักสูตรระดับปริญญาโท และปริญญาโท – เอก ให้ไปดูตามแผนตามโครงการพัฒนาองค์บุคคล 
ของ ทร. ระยะสัน้ (5 ปี) ต้ังแต่ปี งป.๕๔ – ๕๘ (ของ อร.) รายละเอียดตามผนวก ช ก่อน ถ้าจะเสนอ จริง ๆ ต้อง
เร่งด่วนแตกต่างไปจากท่ีกําหนดไว้ในแผนพัฒนาองค์บุคคล ฯ โดยเสนอเหตุผลความจําเป็นให้ชัดเจนด้วย  
  ๓.๒ การเสนอหลักสูตรจะต้องจะต้องรองรับกับการกําหนด Job Specification (คุณสมบัติท่ีจําเป็นสําหรับผู้ดํารง
ตําแหน่งต่าง ๆ  ใน อฉก.ของหน่วย) ในการจัดทําขีดความสามารถ/ขีดสมรรถนะ (Competency) ของ ทร. และสนับสนุน
แผนยุทธศาสตร์ ทร. พ.ศ.๒๕๕๓ - ๒๕๕๖   รวมท้ังแผนกลยุทธ์ พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ (ฉบับปรับปรุง) ม.ค. ๒๕๕๔ 
  ๓.๓. การกําหนดคุณสมบัติต่าง ๆ ของผู้เข้ารับการศึกษา ฝึก/อบรม ให้คํานึงถึงวัตถุประสงค์  ของ
หลักสูตร มีความเหมาะสมกับเน้ือหาและระดับของหลักสูตร รวมท้ังขอให้หน่วยท่ีเสนอความต้องการ
หลักสูตรการศึกษา ฝึก/อบรม  ณ ต่างประเทศกําหนดตัวบุคคล และเตรียมกําลังพลของหน่วยซ่ึงคาดว่าจะ
เป็นผู้สมัครสอบคัดเลือกให้มีความพร้อมท้ังในด้านวิชาการ และภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะให้สามารถสอบ
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ ตามข้อกําหนด ของ ทร. โดยให้เสนอรายชื่อพร้อมตําแหน่งมาพร้อมกับการเสนอ
ความต้องการของหลักสูตร  
 ๓.๔ การเสนอความต้องการ งป.ตามโครงการ ฯ ให้อยู่บนพ้ืนฐานของความจําเป็น และความเป็นไปได้ใน
ด้านงบประมาณ โดยใช้วงเงิน งป. ท่ีหน่วยได้รับจัดสรรตามโครงการ ฯ ท่ีผ่านมาเป็นเกณฑ์และประมาณการ
ค่าใช้จ่ายตามมาตรการประหยัดงบประมาณของ ทร. 
  -   คําแนะนําจากประสบการณ์ในการทํางาน 
   ๑. ต้องวางแผนในการทํางานล่วงหน้าในการเสนอความต้องการ ฯ สามารถปรับระยะเวลาได้ตามที่ 
กพ.ทร. กําหนดให้ส่ง และคิดขึ้นไปจะดําเนินการให้ทันตามที่กําหนดอย่างไร 

     ๒. หน่วยเสนอความต้องการมานั้นค่าหลักสูตร ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จะไม่ตรงกับความเป็นจริงจากการ
ประสานหน่วยท่ีเสนอความต้องการมาจะเป็นการประมาณการไม่ได้ประสานบริษัทตัวแทนจําหน่ายของเคร่ืองรุ่น
นั้น ๆ โดยตรง เจ้าหน้าที่ทําแผนโครงการ ฯ จะต้องประสานบริษัทตัวแทนจําหน่ายเพ่ือขอข้อมูล เกี่ยวกับค่า
หลักสูตร รายละเอียดการฝึกอบรม ระยะเวลาการฝึกอบรม เพ่ือมาคิดคํานวณใหม่ ถ้าได้ค่าหลักสูตรจากบริษัท ฯ 
แล้ว เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ต้องคิดอัตราแลกเปลี่ยนบวกเพ่ิมเข้าไปประมาณ ๕ เช่นปัจจุบันอัตราค่า
แลกเปลี่ยน ๑ ยูโร เท่ากับ  ๔๐ บาท ให้คิดเป็น ๔๕ บาท  
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  ส่วนที่ ๑.๒  นขต.อร เสนอความต้องการทุนช่วยเหลือทางทหาร ทุน IMETP  และทุน DCP  

- การปฏิบัติ                                                                                                                   
 จัดทําบันทึกขอรับการสนับสนุน นขต.อร. ให้เสนอความต้องการโครงการฝึก  ศึกษา  ประชุม  สัมมนา
และดูงาน ณ ต่างประเทศ ในปี งป. น้ัน (ประมาณ ส.ค.ของทุกปี) ให้เวลาหน่วยพิจารณาประมาณ ๑ เดือน 
และกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มท่ีหน่วยเจ้าของทุนกําหนด มีรายละเอียด ดังน้ี 
 ๑. ทุน International Military Education and Training Program (IMETP)  เสนอเข้าแผนโครงการ
ลว่งหน้า ๒ ปี เช่นให้เสนอโครงการในปี งป.๕๕  (FY 2012) จะเป็นโครงการในปี  งป..๕๗  (FY 2014) 

  ๑.๑ เป็นทุนตามโครงการความช่วยเหลือทางทหารของ กห.สหรัฐ ฯโดย ทร. สนับสนุนค่าธรรมเนียม
หนังสือเดินทาง  และค่าธรรมเนียมสนามบิน  

      ๑.๒ รายละเอียดของหลกัสูตรตามโครงการ IMET สามารถดูเพ่ิมเติมได้ท่ี  
 http://info.navy.mi.th/person/education/Edu/Navy-Training-Catalog-2009.pdf 

๒. ทุน Defense Cooperation Program (DCP) เสนอเข้าแผนกโครงการล่วงหน้า ๑ ปี มีข้อมูล ดังนี้ 
๒.๑ เป็นทุนตามโครงการความร่วมมือทางทหารของ กห.ออสเตรเลีย โดย ทร.สนับสนุนค่าธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง ค่าธรรมเนียมสนามบิน และค่าตรวจสุขภาพสําหรับทํา VISA 
๒,๒ รายละเอียดของหลักสูตรตามโครงการ DC  สามารถดูเพ่ิมเติมได้ที่ 

http://info.navy.mi.th/person/education/Edu/dcp/default.html 
 ๒.๓ กรอกรายละเอียดตามแบบเสนอความต้องการที่ศึกษาตามท่ี กห.ออสเตรเลีย กําหนดด้วย 

    -   คําแนะนําจากประสบการณ์ในการทํางาน 
   ๑. ทุนช่วยเหลอืทางทหารเปน็หลักสูตรท่ีไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผู้ให้ทุนด้วยและผู้ท่ีจะไปศกึษาฯ ด้วยจะต้อง 
  สอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ ตามที่เจ้าของทุนกําหนด  
   ๒.  การพิจารณาทุน ในเบ้ืองต้น กพ.ทร. จะเป็นผู้พิจารณาโดยพิจารณา จากข้อมูล ดังน้ี 

 ๒.๑. ทุน International Military Education and Training Program (IMETP)  ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
กองทัพไทยได้รับการช่วยเหลือด้านงบประมาณ 1,000,000 เหรียญสหรัฐ / ปี  ท้ังกองทัพไทย ในส่วนของ 
ทร.  จะได้ส่วนแบ่งตามอัตราส่วนกําลังพล  จะได้ประมาณ 270,000 – 300,000 เหรียญสหรัฐ / ปี ไม่เกินนี้
แต่ กพ.ทร. (กองการศึกษาต่างประเทศ) จะเสนอไปประมาณ 400,000 เหรียญสหรัฐ / ปี โดยจะแบ่งลําดับ
ความสําคัญอันดับแรกจะเป็นทุนเรียนดี  รร.เสธ.ทร.จํานวน ๑ ทุน, ทุนเรียนดี นว. จํานวน ๑ ทุน จะเหลืออีก
ไม่เกิน  ๒ หลักสูตร โดยจะแบ่งให้หน่วยรบ (กร.) ก่อน และตามด้วยหน่วยเทคนิค  
 ๒.๒. ทุน DEFENCE COOPERATION PROGRAMME (DCP) ณ เครือรัฐออสเตรเลีย  
  ๒.๒.๑ ไม่มีข้อจํากัด เกี่ยวกับงบประมาณ ขึ้นอยู่กับทาง ณ เครือรัฐออสเตรเลีย จะพิจารณาให้
ทุน น้ัน ๆ  
  ๒.๒.๒ กพ.ทร. พิจารณาตรวจสอบหลักสูตรท่ีหน่วยต่าง ๆ เสนอความต้องการมา ท้ัง ทร.
ประมาณ  ๓๐ – ๔๐ ทุน โดยตัดทุนท่ีไม่มีข้อมูลเปิดการศึกษาออกไป และดูสถิติที่เคยจัดส่งไปด้วย 

     ๒.๒.๓ กพ.ทร .เสนอรายช่ือหลักสูตรทัง้หมดท่ีได้พิจารณาแล้วให้ทาง ณ เครือรฐัออสเตรเลียทราบ 
   ๒.๒.๔ กพ.ทร.ประสานต่างประเทศ ขอช่ือหลักสูตรที่จะเปิดฝึกอบรม 
    ๒.๒.๕ ได้ข้อมูลมาแล้ว  กพ.ทร. จะบรรจุไว้ในแผนโครงการ ฯ  ณ ต่างประเทศในปีนัน้ๆ 
       ๒.๒.๖ เหตุผลต่างๆ ท่ีถูกยกเลิกหลักสูตร 

    (๑) ทาง ณ เครือรัฐออสเตรเลีย ปิดปรับปรุงหลักสูตร 
    (๒) มีผู้เรียนหลกัสูตรน้ัน ๆ น้อยจึงไม่เปิดฝึกอบรม 
    (๓) สอบภาษาอังกฤษ ไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่ ณ เครือรัฐออสเตรเลีย กําหนด 



๘ 
 

 
    ส่วนท่ี ๑.๓ โครงการพัฒนาองค์บุคคลของ ทร.ระยะส้ัน (๕ ปี) ตั้งแตป่ี  งป. ๕๔ – ๕๘ 

- การปฏิบัต ิ
 ๑. จัดทําบันทึกขอรับการสนับสนุน นขต.อร. เสนอความต้องการพัฒนาองค์บุคคลของ ทร.ระยะสั้น (๕ปี) ต้ังแต่
ปี งป. ๕๔ – ๕๘ เสนอไปในปี งป.๕๒  แล้วล่วงหน้า ๕ ปี และคณะกรรมการโครงการศึกษาและการจัดการ
ความรู้ของ ทร. โดย รอง เสธ ทร. เป็นประธานในการพิจารณาจากที่หน่วยต่าง ๆ เสนอความต้องการมา   
 ๒. ทร. อนุมัติแผนโครงการพัฒนาองค์บุคคลของ ทร.ระยะสั้น (๕ ปี) ต้ังแต่ปี งป. น้ัน เช่น ๕๔ – ๕๘    

 ของ อร. และให้ใช้แผนน้ีเป็นหลักในการเสนองบประมาณประจําปี น้ัน ๆ 
    ๓. การเสนอความต้องตามโครงการศึกษา ฯ ประจําปี งป. น้ัน ๆ จะต้องไปดูแผนโครงการพัฒนาองค์บุคคล

 ของ ทร .ระยะสั้น ๕ ปี ด้วยทุกครั้ งการเสมอต้องดูให้ตรงปี และเสนอเข้าโครงการ ฯ ไปใหม่ใน
 ปีงบประมาณ งป. นั้น 

-   คําแนะนําจากประสบการณ์ในการทํางาน 

 ในการเสนอโครงการ ฯ ประจําปี ต้องดูให้ตรงปี งป. น้ัน ตรงตามแผนโครงการพัฒนาองค์บุคคลของ ทร. ระยะ
สั้น (๕ ปี)  ของ อร. เช่น ให้เสนอโครงการ งป.๕๕  ก็ต้องไปดู แผนพัฒนาองค์บุคคล ฯ งป.๕๕ ห้ามดูผิดปี 

 
  ๕.๒ ข้ันตอนที ่๒ รวบรวมข้อมูลจากหน่วยต่าง  ๆใน อร.  กลางเดือน ต.ค. (ดูฐานข้อมูล, ประสานหน่วย, ประสานบริษัท 
ฯ ,    งป.ที่ผ่านมา, จัดลําดับ, จัดพิมพ์) 

- การปฏิบัต ิ
 ๑. ดูฐานข้อมูลหลักสูตรท่ีผ่านมาหลักสูตรไหนไปฝึกอบรมมาแล้ว 
 ๒. ประสานหน่วยท่ีเกี่ยวข้องรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เช่น เครื่องจักร/ อุปกรณ์ อยู่เรือชุด
อะไร มีช่ัวโมงใช้งานมาแล้วก่ีช่ัวโมง มีแผนการซ่อมบํารุงเม่ือไร  
 ๓. ประสานบริษัท ฯ เก่ียวกับค่าใช้จ่ายหลักสูตร 
 ๔. งบประมาณท่ีผ่านมาในปีท่ีแล้วได้รับอนุมัติเป็นวงเงินเท่าไรเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๕. คํานวณค่าใช้จ่ายใหม่ท้ังหมด โดยประสาน กง.ทร. กองการเงินต่างประเทศ โทร. ๕๕๕๖๒ ขอข้อมูลเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพ่ือนํามาคิดคํานวณ เช่นค่าที่พัก ค่าโดยสารเคร่ืองบิน ค่าใช้จ่ายประจําตัว เบี้ยเลี้ยง แต่ละ
ประเทศไม่เท่ากัน และบริษัท ฯ ตัวแทนจําหน่ายอะไหล่ท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตร  จัดลําดับความสําคัญ
เบื้องต้น 
 ๖.จัดพิมพ์ท้ังหมดยังไม่ต้องตัดทิ้งท่ีหน่วยต่าง ๆ เสนอโครงการศึกษา ฯ มาตามแบบฟอร์มที่ กพ.ทร. กําหนด 
-   คําแนะนําจากประสบการณ์ในการทํางาน 

   ๑. ในการออกใบเสร็จใบเงินค่าหลักสูตรไปฝึกอบรมต่างประเทศ ในการพิจารณาใครเป็นเจ้าของหลักสูตร 
ก็เป็นผู้ออกใบเสร็จ 

   กรณีท่ี ๑ ถ้าบริษัท ฯ ตัวแทนเสนอค่าหลักสูตรไปฝึกอบรมต่างประเทศเป็นเงินบาท ไม่ได้ระบุเป็นเจ้าของ
หลักสูตรเอง ใบเสร็จรับเงินต้องเป็นสกุลเงินต่างประเทศ เท่าน้ัน และยกเว้นภาษี ตามกฎหมายไทย  จะใช้
ใบเสร็จรับเงินของตัวแทนไม่ได้ ตัวแทนต้องประสานบริษัทแม่ท่ีต่างประเทศให้ออกใบเสร็จฉบับจริงเป็นเงินเป็น
สกุลเงินต่างประเทศและต้องมีหลักฐานการโอนเงินไปต่างประเทศด้วย เพราะอัตราค่าแลกเปลี่ยน ณ เวลาน้ัน 
เท่าไร 

   กรณีท่ี ๒ ถ้าบริษัท ฯ ตัวแทนเสนอค่าหลักสูตรไปฝึกอบรมต่างประเทศเป็นเงินบาท ระบุเป็นเจ้าของ
หลักสูตรเอง ใบเสร็จรับเงินเป็นเงินบาท ต้องมีภาษี ๗ % ด้วย 



๙ 
 
   กรณีท่ี ๓ ถ้าบริษัท ฯ ตัวแทนเสนอค่าหลักสูตรไปฝึกอบรมต่างประเทศเป็นสกุลเงินต่างประเทศ

ใบเสร็จรับเงินต้องเป็นสกุลเงนิต่างประเทศ ยกเว้นภาษี ตามกฏหมายไทย      
   ๒. เจ้าหน้าประสานให้ข้อมูลค่าหลักสูตรไปฝึกอบรมขอเป็นสกุลเงินต่างประเทศจะดีกว่าถ้าเป็นเงินไทย
 บริษัทตัวแทนจะต้องรับผิดชอบส่วนต่างที่เกิดขึ้นถ้าค่าเงินเปลี่ยนแปลงมาก อย่างไรก็ตามบริษัทตัวแทนก็จะไม่ได้
 ส่วนเกินแน่นอน เพราะทุกอย่างจะต้องมีหลักฐานจากบริษัทแม่ท่ีต่างประเทศท้ังหมด และหลักฐานการโอนเงิน    
 เต็มจํานวนจากประเทศไทยด้วย 

 ๓. การประสานบริษัท ฯ ตัวแทนจําหน่าย เพ่ือขอค่าหลักสูตรจะต้องประสานบริษัท ฯ หลายคร้ัง ช่วงแรก
ต้อง ๑ – ๒ สัปดาห์/คร้ังเพ่ือให้ได้ค่าหลักสูตรเพื่อมาคํานวณค่าใช้จ่ายและพิจารณาเสนอแผนใหท้ันตามที่ 
กพ.ทร. กําหนด  
- ข้อควรระวังจากประสบการณ์ในการทํางาน 

  ๑. ถ้าค่าหลักสูตรเป็นสกุลเงินต่างประเทศ แล้วในการเสนอโครงการ ฯ เจ้าหน้าท่ีท่ีทําจะต้องบวกเพ่ิมอัตราค่า
แลกจากปัจจุบันบวกไปอีก ๕ เช่น ปัจจุบันอัตราค่าแลกเปลี่ยน ๑ ยูโร เท่ากับ  ๔๐ บาท ให้คิดเป็น ๔๕ บาท 

   ๒. การคํานวณค่าหลักสูตรท่ีเป็นสกุลเงินต่างประเทศต้องคิดให้ดีบริษัทจะบอกมาเฉพาะเป็นสัปดาห์/ ยูโร 
เท่านั้นต้องมาคํานวณเองถ้าไม่รู้ก็ตามบริษัทตัวแทนได้ จะได้เป็นการทวนกันด้วยเพ่ือความถูกต้อง 

       ๓. บริษัท ฯ ตัวแทนจําหน่ายท่ีผ่านมาจะขอให้หน่วยทําหนังสือยืนยันการฝึกอบรมที่แน่นอน เพ่ือเป็น
หลักประกันความเสี่ยงของบริษัท ฯ  หน่วย อร. ไม่มีอํานาจทําหนังสือยืนยันการฝึกอบรมที่แน่นอน แต่จะ
ตอบบริษัท ฯ ได้ว่า ทร. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรแล้ว  ถึงอย่างไรก็ตาม ทร. เห็นชอบแล้ว  อร. ก็จะไม่ออก
หนังสือยืนยันการฝึกอบรมเพราะไม่มีอํานาจถ้าเกินความผิดพลาดมาไปฝึกอบรมไม่ได้ บริษัท ฯ จะฟ้องร้อง
หน่วยงานได้ให้ต้องรับผิดชอบ  

 
 ๕.๓ ขั้นตอนที่ ๓  ประชุมพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของหลกัสูตรต่าง ๆ  กลางเดือน พ.ย. (ขอ้มูลหลกัสูตร, งบประมาณ)  
     ปรับแต่งโครงการศึกษาฯ ตามมติที่ประชุม  

- การปฏิบัต ิ
  ๑. กวจพ.กพช.อร. จัดประชุมพิจารณาโครงการศึกษา ฯ  กลางเดือน พ.ย. ของทุกปี โดยเชิญ ดังนี้  
   ๑.๑ รอง จก.กพช.อร.      เป็นประธาน    
   ๑.๒ ผอ.กพ.              ฝ่ายเลขานุการ  
   ๑.๓ นขต.อร./นขต.บก.อร.    ผู้แทนหน่วยช้ีแจงข้อมูลหลกัสูตรท่ีหน่วยตัวเองเสนอเข้าโครงการ ฯ มี
ความจําเป็นเร่งด่วนอย่างไร  
   ๑.๔ เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องการจัดทําโครงการศึกษา ฯ  
  ๒. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา 
   ๒.๑ ข้อมูลหลกัสูตร 
   ๒.๒ ความจําเป็นเร่งด่วน 
   ๒.๓ งบประมาณท่ีผ่านมา  
  ๓.  กวจพ.กพช.อร. ปรับแต่งโครงการศึกษา ฯ ประชุมมีมติท่ีประชุม 

    -   คําแนะนําจากประสบการณ์ในการทํางาน 
   ๑. ในกรณีเรง่ด่วนเชิญประชุมไม่ได้ตามขั้นตอนท่ีกําหนดไว้ สามารถเชิญประชุมเฉพาะ กพช.อร. ได้โดย 
    เชิญ รอง จก.กพช.อร. เป็นประธาน ,ผอ.กวจพ.กพช.อร. และผู้จัดทําโครงการศึกษา ฯ เข้าร่วมประชุม  
   ๒. ในการพิจารณาเสนองบประมาณประจําปีขอให้พิจารณาเพ่ิมขึ้นทุกปี ประมาณ ๑๐ % ในการเสนอได้
 จัดเรียงลําดับความสําคัญของหลักสูตรแล้ว สุดท้ายแล้วจากการพิจารณาของคณะกรรมโครงการศึกษา ฯ ถ้า
 ไม่ได้ก็ตัดจากล่างขึ้นไป 



๑๐ 
 

 
   ๕.๔ ข้ันตอนท่ี ๔  เสนอ อร. (ผ่าน กพ.อร.) บรรจุหลักสูตรไว้ในโครงการ ฯ ของ ทร. (ต้นเดือน ธ.ค. )  

- การปฏิบัต ิ
  หลังจากการประชุมได้ข้อยุติแล้ว เจ้าหน้าท่ีก็ไปจัดพิมพ์ตามแบบฟอร์มที่ กพ.ทร. กําหนด และเสนอ อร. 
(ผ่าน กพ.อร.) บรรจุหลักสูตรไว้ในโครงการ ฯ ของ ทร. ให้ทันตามที่ กพ.ทร. กําหนด โดยประมาณ ต้นเดือน 
พ.ย. ของทุกป ี 
- คําแนะนําจากประสบการณ์ในการทํางาน 
ตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ให้เรียบร้อยอีกครั้ง  

  ๕.๕ ข้ันตอนท่ี ๕  กพ.ทร. เชิญหน่วยท่ีเกี่ยวข้อง  ประชุม พิจารณาโครงการศึกษา ฯ 
- การปฏิบัต ิ
 ๑.  กพ.ทร.  ออกโทรเลขเชิญคณะอนุกรรมการโครงการศึกษา และการจัดการความรู้ของ ทร. เข้าร่วมประชุม
พิจารณาร่างโครงการศึกษาฯ ของ ทร. ประจําปี งป. นั้น โดยเชิญ รอง จก.กพช.อร. เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างโครงการ
ศึกษาฯ ของ ทร. ในส่วนของ อร.   ถ้า รอง จก.กพช.อร. ติดราชการ ผอ.กวจพ.กพช.อร. เข้าร่วมประชุมแทน 
 ๒.  เจ้าหน้าท่ีจะต้องเตรียมข้อมูลแผนโครงการศึกษา ฯ ท่ีเสนอ กพ.ทร.   ให้ผู้แทน อร. ก่อนการประชุม
เพ่ือตรวจสอบข้อมูลก่อนจะไปประชุม 
- คําแนะนําจากประสบการณ์ในการทํางาน 
 ๑. โทรประสาน กพ.ทร. แผนกแผน ขอข้อมูลการประชุมพิจารณาแผนโครงการ ฯ ของ ทร. จะได้
ประสานผูแ้ทน ล่วงหน้าจะได้วางแผนการทํางานได้ถูกเพราะอาจมีการประชุมหลายคณะ 
 ๒. กพ.ทร. จะลงข้อมูลแผนโครงการศึกษา ฯ ของ ทร. สามารถดูได้ได้ทาง Wed Side ของ ทร.  เข้าไปที่ 
กพ.ทร. ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูท่ีเกี่ยวข้องแล้วพิมพ์ออกมาดูเปรียบเทียบกับท่ีเราเสนอไป ว่าตรงกับที่เราเสนอ
ไปหรือไม่ดูทุกบรรทัด ถ้าไม่ตรงเบื้องต้นเจ้าหน้าท่ีประสาน กพ.ทร. แผนกแผน ให้ทราบและขอแก้ไข และ
ต้องบอกผู้แทน อร. ท่ีเข้าร่วมประชุมด้วยจะได้แจ้งให้ กพ.ทร. ทราบเพ่ือดําเนินการต่อไป 
- ข้อควรระวังจากประสบการณ์ในการทํางาน 
 ๑. หลังจากท่ี กพ.ทร. เชิญหน่ายต่างๆ มาประชุมพิจารณาแล้วทุกคร้ัง เจ้าหน้าที่จะต้องประสานผู้แทน 
อร. ท่ีเข้าร่วมประชุมเพ่ือขอข้อมูลรายละเอียดหลักสูตรต่าง ๆ ตรวจสอบความถูกต้องทุกบรรทัด  เช่นช่ือหลักสูตร 
ช้ันยศ ค่าใช้จ่าย ฯลฯ  ว่ามีการปรับแต่งหลักสูตรหรือไม่อย่างไร จะได้ดําเนินการตามมติท่ีประชุม ต่อไป 
 ๒. การประสานขอแก้ไขที่ผิดพลาดทางท่ีดี ควรแก้ไขและส่ง FAX ให้จะดีกว่าถ้าพูดบอกไปอาจจะลืม่ได้ 
เนื่องจากมีงานหลายด้าน  และท่ีสําคัญผ่านไป ๒-๓ วันโทรประสานว่าแกไ้ขให้หรือยัง 
 

  ๕.๖ ข้ันตอนท่ี ๖   ทร. เห็นชอบโครงการฝึกศึกษา ฯ ณ ต่างประเทศ ของ ทร. (กห.อนุมัติโครงการ ฯ )     
 - การปฏิบัติ 
 จากการประชุมคณะกรรมการโครงการศึกษา ของ ทร. ที่ปรับแต่งเรียบร้อยแล้ว กพ.ทร. (แผนกแผน) จะเสนอ 
ทร. เห็นชอบโครงการฝึกศึกษา ของ ทร. และ ทร. ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว หน่วยต่าง ๆ สามารถดําเนินการ
จัดสอบคัดเลือกตัวบุคคล ฯ ได้ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ไม่ต้องรออนุมัติ จาก กห.  
 - คําแนะนําจากประสบการณ์ในการทํางาน 
  เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบสามารถออกโทรเลขแจ้งให้หน่วยท่ีเกี่ยวข้องทราบว่าปีน้ีจะมีหลักสูตรอะไรเปิด
ฝึกอบรมบ้าง และจะแจ้งได้ตอนไหน หลังจากมีการประชุมพิจารณาปรับแต่งโครงการศึกษา ฯ คร้ังสุดท้าย
แล้ว โดยไม่ต้องรอ อนุมัติ ทร. เห็นชอบ เพ่ือให้หน่วยท่ีเกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมของกําลังพลเข้ารับการ



๑๑ 
 

ฝึกอบรม และแจ้งให้กําลังทราบในเบ้ืองต้นจะได้เตรียมคน เข้ารับการฝึกอบรม และพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ
ก่อนล่วงหน้า ต่อไป   
 - ข้อควรระวังจากประสบการณ์ในการทํางาน 
  ตรวจสอบความถูกต้องต่าง ๆ อีกครั้งหน่ึงให้ตรงกับท่ีหน่วยเสนอปรับแต่งไปแล้วจากท่ีประชุมโครงการ
ศึกษา ของ ทร. เช่น ช่ือหลักสูตร, ช้ันยศ, จํานวนผู้ฝึกอบรม, ท่ีสําคัญคือค่าใช้จ่ายต้องให้ตรงตามที่ได้ปรับแต่ง
ใหม่แล้ว ถ้าไม่ตรงแจ้งให้ ผอ.กวจพ.กพช.อร. ทราบ เพ่ือประสาน กพ.ทร. (แผนกแผน) ว่าเกิดการผิดพลาด
ตรงไหนจะได้หาทางช่วยกันแก้ไขต่อไป 

  ๕.๗ ข้ันตอนท่ี ๗   หน่วยดําเนินการจัดการสอบคัดเลือกตัวบุคคล ฯ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
- การปฏิบัต ิ  
 ๑. เม่ือ ทร. เห็นชอบโครงการศึกษา ฯ แล้ว หน่วยท่ีเกี่ยวข้อง สามารถดําเนินการจัดการสอบคัดเลือกตัว
บุคคล ฯ ได้ โดยไม่ต้องรออนุมัติจาก กห.  
 ๒. เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบเตรียมดําเนินการจัดสอบได้ โดยการประสานหน่วยท่ีเก่ียวต่าง ๆ ตามขั้นตอนท่ี
ได้ระบุไว้ในขั้นตอนต่อไป 

  -   คําแนะนําจากประสบการณ์ในการทํางาน 
 ต้องมีการวางแผนล่วงหน้าในการปฏิบัติงานการสอบคัดเลือกตัวบุคคล ฯ ต้องให้มีเวลาอย่างน้อย ๑ เดือน 
นับจากวันที่กําหนดส่งผลการสอบคัดเลือกตัวบุคคล ฯ ขึ้นมา ยกตัวอย่างเช่น (สามารถปรับแต่งได้ตาม
สถานการณ์จริงในกรณีเร่งด่วน)  
 ๑. ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกตัวบุคคล / แต่งต้ังกรรมการสอบ มีเวลา ๑- ๒ สัปดาห์  
 ๒. สอบภาควิชาการ – สอบภาษาอังกฤษ  มีเวลาให้เตรียมตัวก่อนสอบ ๒ สัปดาห์ 
    ๓. รวบรวมผลสอบ – ขออนุมัติตัวบุคคล เวลา ๑ - ๒ สัปดาห์ 

  ๕.๘ ข้ันตอนท่ี ๘  กําหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคดัเลือก 
-  การปฏิบัต ิ

 เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องต้องพิจารณาเบ้ืองต้นก่อนในการกําหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการ
ไปฝึก ศึกษา อบรม ประชุม สัมมนา ณ ต่างประเทศ ตามโครงการ ฯ ประจําปี งป. น้ัน ๆ ตามข้อบังคับ กห.ว่าด้วย
การศึกษาในต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๒๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม  รายละเอียดตามผนวก ค และให้สอดคล้องกับ 
ระเบียบ/หลักเกณฑ์ ที่ กพ.ทร. กําหนด เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ฯ และนําเรียน ผอ.กวจพ.กพช.อร. 
อีกครั้งหน่ึงเพ่ือพิจารณาปรับ แก้ไข และให้ความเห็นชอบต่อไป 

    -   คําแนะนําจากประสบการณ์ในการทํางาน 
 การกําหนดคุณสมบัติของผู้ท่ีจะเข้ารับการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติจะต้องรูใ้นหลายละเอียดต่าง ๆ ของหลักสูตร

จะได้ให้ข้อมูลผู้บังคับบัญชาพิจารณาได้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ฯ ดังน้ี (ถ้าไม่รู้ก็ต้องถามผู้รู้
หรือหน่วยท่ีเกี่ยวได้) 

๑. รายละเอียดของหลักสูตร เช่นหัวข้อการฝึกอบรม ฯ ระยะเวลาการฝึกอบรมกี่วัน ไปเดือนไหน        
ไปประเทศอะไร   

๒. หน่วยใดเป็นหน่วยซ่อมบํารุงเครื่องจักร/ อุปกรณ์  ชุดน้ี  
๓. เครื่องจักร/ อุปกรณ์  ติดต้ังอยู่เรืออะไร เรือจอดปกติอยู่ท่ีไหน หน่วยไหนเป็นเจ้าภาพซ่อมทํา 
๔. หลักสูตรท่ีจะไปฝึกอบรม ฯ  เครื่องจักร/ อุปกรณ์  ชุดน้ีอยู่ติดต้ังอยู่ส่วนไหนของเรือ 
๕. ในการประกาศรับสมัครต้องประสานให้ กพ.อร. (แผนกแผน) ประกาศตามที่หน่วยพิจารณาเสนอ

ไป เช่นยกตัวอย่าง หลักสูตร Bow Thruster Operator and Onboard Maintenance Trainingกําหนด
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คุณสมบัติและเง่ือนไขของผู้สมัครรับทุนไปศึกษา เป็นนายทหารสัญญาบัตรช้ันยศ ร.ต.-น.ท.  (กล.ก/ยย.ป/ยย.) 
จํานวน ๑ นาย และช่างช้ัน ๑ - ๓ จํานวน ๑ นาย สังกัด กรก.อรม.อร. ซ่ึงเป็นผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการซ่อม
บํารุง Bow Thruster (เน้นผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร/ อุปกรณ์  ด้วย) 

  - ข้อสังเกตจากประสบการณ์ในการทํางาน 
  การบรรจุกําลังพลภายหลังสําเร็จการศึกษาแล้ว ในหลักสูตรระยะสั้น กพ.อร. ยังไม่สามารถที่จะบรรจุ
กําลังพลให้ตรงกับท่ีได้ระบุไว้ได้ ในการแก้ปัญหาการบรรจุกําลังในหลักสูตรระยะสั้น ในการประกาศรับสมัคร
สอบให้ระบุหน่วยย่อยที่เกี่ยวข้องในการรับสมัครไปเลย ผลดีจะได้คนท่ีปฏิบัติงานจริง ๆ ไป แต่ท้ังนี้จะต้องไม่
นําหลักเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษ ท่ี ทร. กําหนด มาใช้กับช่าง ส่วนนายทหารก็อนุโลมให้ใกล้เคียงกับเกณฑ์ 
ที่ ทร. กําหนดได้จะเป็นผลดี กับ ทร. และ อร. ในการซ่อมบํารุงเครื่องจักร/อุปกรณ์ 

 ๕.๙ ข้ันตอนท่ี ๙  แต่งต้ังกรรมการออกข้อสอบ กรรมการสอบสัมภาษณ์ และเจ้าหน้าที่ดําเนินการสอบ 
- การปฏิบัต ิ
 ๑. การแต่งต้ังกรรมการออกข้อสอบ กรรมการสอบสัมภาษณ์ จะต้องดูรายช่ือจากฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
การศึกษา ฯ ผู้ท่ีจบการศึกษาสาขานั้น ๆ  แล้วให้ ผอ.กวจพ.กพช.อร. เป็นผู้พิจารณาผู้ท่ีจบในสาขาน้ัน ๆ เป็น
กรรมการออกข้อสอบ หรือผู้มีประสบการณ์ในทางด้านนั้นโดยตรงเป็นกรรมการ   และกรรมการสอบสัมภาษณ์ ใน
สาขาน้ัน หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ส่วนเจ้าหน้าท่ีดําเนินการสอบเป็นเจ้าหน้าท่ี  ท่ีปฏิบัติงานน้ัน 
หรือข้าราชการ กวจพ.กพช.อร.  

๒. เสนอ กพ.อร. ขออนุมัติแต่งต้ังกรรมการออกข้อสอบ  กรรมการสอบสัมภาษณ์ และเจ้าหน้าที่ดําเนินการ
สอบ เป็นเรื่อง “ลับ” 
 ๓. กรรมการออกข้อสอบ กรรมการสัมภาษณ์  และเจ้าท่ีดําเนินการสอบ โดยสรุปมีหน้าท่ี ดังนี้  
รายละเอียดตามผนวก ง 
 ๓.๑ กรรมการสอบภาควิชาการ มีหน้าท่ี กําหนดหัวข้อวิชา ตํารา และเอกสารอ้างอิงที่สอบ ออก
ข้อสอบ ตรวจข้อสอบ และดําเนินการสอบตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกท่ี ทร. กําหนด  และส่งผลคะแนนสอบภาค
วิชาการ ส่งถึง กวจพ.กพช.อร. ทราบ หลังเสร็จสิ้นการสอบ ๓ วัน  

 ๓.๒ กรรมการสอบสัมภาษณ์มีหน้าท่ีดําเนินการสอบสัมภาษณ์ ร่วมกับ กรรมการของ กพ.ทร. ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์กําหนด “ผ่าน” หรือ “ ไม่ผ่าน” และแจ้งผลการสอบให้ กวจพ.กพช.อร. ทราบ เม่ือ
การสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้น 
   ๓.๓ เจ้าหน้าที่ดําเนินการสอบ มีหน้าที่รวบรวม และจัดทําข้อสอบ คุมสอบ รวมคะแนน และ
อํานวยการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 - คําแนะนําจากประสบการณ์ในการทํางาน 
  การแต่งต้ังกรรมการที่ผ่านมาจะพิจารณาหัวหน้าชุดในวิชานั้นท่ีเกี่ยวข้องเป็นหลักก่อน และหัวหน้าชุด
จะไปพิจารณาผู้ออกข้อสอบอีก ๒ นาย หรืออีกวิธีหนึ่งหน่วยพิจารณาเอง ท้ัง ๓ นายเป็นกรรมการ โดยการ
โทรประสานเบ้ืองต้น ท้ัง ๓ นาย ก็ได้แต่จะต้องแจ้งให้ทราบว่ามีใครบ้าง 

 ๕.๑๐ ข้ันตอนที่ ๑๐ ประสานหน่วยท่ีเกี่ยวข้องในการสอบคัดเลือกตัวบุคคล ฯ  
- การปฏิบัต ิ
  ๑. ประสาน กพ.อร. (แผนกแผน) เกี่ยวกับการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก เช่นการรับสมัครสอบ จะ
กําหนดวันเปิด – ปิด วันไหน เจ้าหน้าที่จะได้วางแผนการสอบคัดเลือกในการประสานหน่วยท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีจะ
ดําเนินการคัดเลือกให้ทันตามกําหนด และต้องประสานการกําหนดคุณสมบัติ ท่ีจะแจ้งให้หน่วยทราบ และให้
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ผู้สมัครสอบได้รับทราบเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไว้แล้วในแผน เช่นการบรรจุภายหลังสําเร็จการศึกษาแล้วจะ
บรรจุท่ีหน่วยไหน หลักสูตรฝึกอบรม ฯ  

๒. เจ้าหน้าที่จะได้วางแผนถูกในการประสานหน่วยท่ีเกี่ยวข้อง ที่จะดําเนินการคัดเลือกทันหรือไม่ เช่น
ห้องสอบภาษาอังกฤษ ท่ี ศษภ.ยศ.ทร. มีวันท่ีจัดสอบได้หรือไม่ และห้องสอบวิชาความรู้พ้ืนฐาน ห้องวาง
หรือไม่อย่างไร รวมถึงการรายงานผลการคัดเลือกตัวบุคคล 

 ๓. ประสาน ศภษ.ยศ.ทร. เก่ียวกับกําหนดวันท่ีจะสอบ โดย ศภษ.ยศ.ทร. จะสอบ ๒ วัน คือวันจันทร์ 
และวันพฤหัสบดี เท่าน้ัน วันอ่ืนไม่สอบเพราะเจ้าหน้ามีน้อยประกอบกับผู้คุมสอบต้องสอนหนังสือด้วย 
  ๔ ประสาน กศษ.กพช.อร. ขอรับการสนับสนุนห้องสอบมีห้องวางหรือไม่ ถ้าไม่วางก็ต้องเลื่อนวันออกไป 
ถ้าหลักสูตรเร่งด่วนผู้สมัครไม่มากประสานขอใช้ห้อง รร.ชอร.กศษ.กพช.อร. ก็ได้ ถ้าจําเป็นห้องประชุมก็ได้ ถ้า
จํานวนคนไม่มากนัก 
  
 ๕.๑๑ ขั้นตอนที่ ๑๑   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกตัวบุคคล ฯ (กพ.อร.) 
 การปฏิบติั 
  ๑. กพ.อร.(แผนกแผน) จะเป็นผู้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกโดยดูการกําหนดคุณสมบัติและ
หลักเกณฑ์การคัดเลือกที่ การประสานกับ เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง ของแผนกวิชาการ กวจพ.กพช.อร. เกี่ยวกับ
การกําหนดคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น หน่วยที่จะรับสมัครสอบ การบรรจุกําลังพลภายหลังจบการฝึกศึกษาแล้ว 
การกําหนดวันปิดรับสมัคร และวันส่งผลคะแนนสอบคัดเลือก  
  ๒. เจ้าหน้าที่จะต้องทราบและแจ้งให้ กพ.อร. (แผนกแผน) ในการออกประกาศรับสมัครสอบ  ผู้สมัคร
สอบจะต้องการทราบ มีหัวข้อ ดังนี้ 
   ๒.๑ ช่ือหลักสตูรอะไร 
   ๒.๒ ไปฝึกอบรมประเทศอะไร 
   ๒.๓ เครื่องยนต์รุ่นอะไร 
   ๒.๔ ระยะเวลาการฝึกอบรมก่ีวัน กี่สัปดาห์ 
   ๒.๕ ฝึกอบรมเม่ือไร 
   ๒.๖ ถ้าหลักสูตรน้ีเคยส่งคนไปฝึกอบรมมาแล้ว เห็นควรประกาศแจ้งในโทรเลขรับสมัครสอบว่า ผู้ท่ี
เคยอบรมหลักสูตรน้ีมาแล้วไม่มีสิทธ์ิสมัครสอบ (หน่วยจะได้พัฒนาคนอื่นบ้าง)   
  ๓. กพ.อร.(แผนกแผน) ต้องแจ้งรายช่ือผู้สมัครสอบพร้อมตรวจสอบคุณสมบัติให้ แผนกวิชาการ 
กวจพ.กพช.อร. ทราบเพ่ือดําเนินการแจ้งให้ ศภษ.ยศ.ทร. จัดสอบภาอังกฤษ ต่อไป  
คําแนะนําจากประสบการณ์ในการทํางาน 
 ๑. ในการประกาศรับสมัครขอให้ระบุหน่วยท่ีเกี่ยวข้องไปเลยถ้ารู้ว่าหลักสูตรนี้ต้องเป็นหน่วยนี้ เช่น 
กรก.อจปร.อร. กฟฟ.อจปร.อร. เป็นต้น ไม่ต้องระบุเฉพาะ อจปร.อร. อย่างเด่ียวให้ลงไปหน่วยย่อยได้เลย จะ
ได้คนท่ีปฏิบัติงานโดยตรง และมีผลดีเกี่ยวกับการบรรจุกําลังพลของ กพ.อร. ด้วยจะได้ไม่ต้องย้ายบรรจุ 
เพราะที่ผ่านมาก็ย้ายยากอยู่แล้ว และจะรู้ได้อย่างไรว่าจะต้องเป็นหน่วยนี้ไปฝึกอบรม เจ้าหน้าท่ีจะตรวจสอบ
รายละเอียดต่าง ๆ ช่ือหลักสูตร เครื่องรุ่นไหน หน่วยไหนเกี่ยวข้อง มีไปฝึกอบรมหรือยัง มีแล้วหน่วยไหนไป
มา  นําข้อมูลเรียน ผอ.กวจพ.กพช.อร. เพ่ือพิจารณาได้ผลการพิจารณาแล้วจัดทําบันทึกเสนอ หรือเรื่องที่เข้า
มากรณีเร่งด่วนไม่มีเวลาแล้วให้ประสานแจ้งให้ หน.แผนกแผน กพ.อร. เพ่ือทราบและดําเนินการประกาศรับ
สมัครสอบได้เลย  
 ๒.  ในการประกาศรับสมัครเจ้าหน้าท่ีท่ีให้ข้อมูลจะต้องตรวจสอบว่าหลักสูตรน้ีมีใครไปฝึกอบรมมาแล้ว
บ้าง นําข้อมูลเรียน ผอ.กวจพ.กพช.อร. เพ่ือพิจารณา ว่าหลักสูตรนี้สมควรจะเปิดรับสมัครแบบกว้างหรือ
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กําหนด คุณสมบัติเพ่ิมเติม เช่น ผู้ท่ีเคยอบรมหลักสูตรนี้มาแล้วไม่มีสิทธ์ิสมัครสอบ และแจ้งให้ กพ.อร. 
(แผนกแผน) ทราบเพ่ือกําหนดคุณสมบัติในการประกาศรับสมัคร  
  ๓. ในกรณีท่ีส่งรายช่ือสอบไม่ทันตามท่ี ศภษ.ยศ.ทร. กําหนด อย่างน้อย ๗ วัน ให้ประสานกับเจ้าหน้าท่ี
โดยตรง พร้อมกําหนดวันที่จะส่งรายชื่อให้แน่นอน อย่างน้อยท่ีสุดแล้วต้องสรุปส่งให้ได้ก่อน ๒ วันงานพร้อม
จํานวนและรายช่ือเพ่ือ ศภษ.ยศ.ทร. จะได้จัดห้องสอบได้ และต้องพิมพ์รายช่ือ และให้ ผอ.ศภษ.ยศ.ทร. เซ็น
อนุมัติให้สอบด้วย ทุกอย่างจะมีขั้นตอนอยู่ถ้าไม่จําเป็นจริง ๆ แล้วขอให้อยู่ในระยะเวลาที่ ศภษ.ยศ.ทร. กําหนด 

 ๕.๑๒ ข้ันตอนที่ ๑๒   ออกโทรเลขประกาศแจ้งกําหนดวันท่ีสอบ  หัวข้อวิชาที่สอบ 
- การปฏิบัต ิ

   ๑. กพ.อร. (แผนกแผน) ออกโทรเลขประกาศรับสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว แผนกวิชาการ กวจพ.กพช.อร. ออกโทร
เลขประกาศแจ้งกําหนดวันท่ีสอบ  หัวข้อวิชาท่ีสอบที่ได้จากการประสานกรรมการออกข้อสอบไว้แล้ว และให้ 
ผอ.กวจพ.กพช.อร. พิจารณาหัวข้ออีกครั้งหน่ึงว่ามีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร  

  ๒. ในโทรเลขต้องระบุขอรับการสนับสนุนจาก ยศ.ทร. โดย ศภษ.ยศ.ทร. จัดสอบภาษาอังกฤษ (PT) ในวัน....... 
เวลา ๑๒๔๕ รายงานตัวเวลา ๑๒๐๐ และกรุณาแจ้งผลให้ อร. ทราบเพ่ือดําเนินการต่อไป 

  ๓. ในการออกโทรเลขประกาศแจ้งหัวข้อในส่วนของ แผนกวิชาการ กวจพ.กพช.อร. 
   ๓.๑ ช่ือหลักสตูร รุ่นอะไร 
   ๓.๒ หัวข้อวิชาที่สอบ 
   ๓.๓ กําหนดวันท่ีสอบภาควิชาการ 
   ๓.๔ กําหนดวันท่ีสอบภาษาอังกฤษ 
   ๓.๕ สถานท่ีสอบ 

 - คําแนะนําจากประสบการณ์ในการทํางาน 
  ที่ผ่านมาการประกาศรับสมัครสอบของ กพ.อร. (แผนกแผน) มีเวลาให้ผู้ท่ีจะสมัครสอบมีเวลาน้อยมาก 
เน่ืองจากต้องรออนุมัติหรือเห็นชอบโครงการศึกษา ฯ พร้อมต้องสั่งการเป็นลายลักษณ์อักษรถึงจะออกโทร
เลขรับสมัครได้ ในส่วนของแผนกวิชาการ กวจพ.กพช.อร. จะประกาศแจ้งกําหนดวันท่ีสอบ  หัวข้อวิชาท่ีสอบ 
หลังจากที่ อร. อนุมัติ โทรเลขออกประกาศรับสมัครสอบแล้ว ก็มีเวลาจํากัดที่ต้องดําเนินการอยู่ดี มีวิธีแก้ไข
เจ้าหน้าที่ต้องประสานกับหน่วยที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือผู้ปฏิบัติ และส่ง FAX รายละเอียดให้ทันที่ ที่ข่าว   
กพช.อร. อนุมัติออกเลขเรียบร้อยแล้ว 
 - ข้อควรระวังจากประสบการณ์ในการทํางาน 
  ในเวลาที่จํากัดการสอบต่าง ๆ  เจ้าหน้าทีจ่ะต้องประสานงานกบัผู้ที่เกีย่วข้องให้ดีให้รู้เรื่อง เช่นกําหนดการสอบ 
ห้องสอบ สอบที่ไหนสถานที่อยู่ตรงไหน  วันเวลาให้ชัดเจน ที่ผ่านมาก็มีแต่น้อยมากจะเป็นหน่วยนอก ไปสอบ
ผิดที่ ในการสอบคัดเลือกที่ อร. แต่ไปท่ี อจปร.อร. ก็มีจากการสอบถามเกิดจากการสื่อสารของหน่วยไม่เข้าใจ
เจ้าตัวก็อยู่เรือไม่ได้อ่านข่าวได้แต่ถามหน่วยต้นสังกัด นี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในการสื่อสารที่ผิดพลาด 

 ๕.๑๓ ข้ันตอนที่ ๑๓   การดําเนินการจัดสอบคัดเลือกตัวบุคคล ฯ 
 - การปฏิบัต ิ
 ๑ เจ้าหน้าท่ีดําเนินการสอบจะต้องเตรียมความพร้อมให้เรียบร้อย ดังน้ี 
  ๑.๑ ไปดูห้องสอบเรียบร้อยหรือไม่ถ้าไม่เรียบร้อยก็ประสานกับเจ้าหน้าที่ ท่ีจัดห้อง เช่นโต๊ะเก้าอ้ีไม่พอ 
ต้องเพ่ิมเติม 
  ๑.๒ ใบเซ็นช่ือผู้สมัครสอบต้องให้ผู้เข้ารับการสอบทุกนายเซ็นช่ือ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ 



๑๕ 
 

  ๑.๓ กระดาษคําถาม ประสานกับกรรมการออกข้อสอบถ่ายเอกสารมาเองตามจํานวนผู้เข้าสอบ หรือ
จะให้เจ้าหน้าท่ีดําเนินการถ่ายเอกสารให้  
  ๑.๔ กระดาษคําตอบ ประสานกับกรรมการออกข้อสอบกระดาษแบบ ไหน ก ข ค ง หรือ อธิบาย 
  ๑.๕ ใบกรอกคะแนนสอบให้กรรมการลงคะแนนผลท่ีตรวจแล้ว ต้องเซ็นช่ือกํากับปิดท้ายมาด้วย 
  ๑.๖ ปากกาเขียนกระดาน 
  ๑.๗ เตรียมดินสอ ปากกา ยางลบ ไปด้วย (ผู้เข้าสอบลืมเอามา) 
  ๑.๘ ซองนํ้าตาลขยายข้างขนาด A4 ใส่ข้อสอบ 
  ๑.๙ แม็กซ์เย็บกระดาษข้อสอบเป็นชุด 
 ๒. กรรมการออกข้อสอบช้ีแจงรายละเอียดข้อสอบให้ผู้เข้าสอบเข้าใจ และให้ผู้สมัครสอบตรวจกระดาษ
คําถามให้เรียบร้อยทุกหน้า ถ้ามีปัญหาก็ถามกรรมการได้ หรือเจ้าหน้าท่ีคุมสอบ 
- คําแนะนําจากประสบการณ์ในการทํางาน 
 ๑. การสอบคัดเลือกตัวบุคคลต้องประสานกรรมการเก่ียวกับข้อสอบต้องดําเนินการไว้ล่วงหน้า ถ้าจํานวน
ผู้สมัครสอบมีจํานวนมากและข้อสอบมีหลายแผ่นถ่ายในตอนเช้าจะไม่ทันและไม่สะดวก ถ้ากรณีเคร่ืองถ่าย
เอกสารเสียจะยุ่งยาก ต้องไปหาที่ถ่ายเอกสาร ทางท่ีดีประสานกรรมการให้เข้าในการเตรียมการให้พร้อมก่อน
ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วันก่อนสอบ  
 ๒. ในการสอบถ้าผู้เข้าสอบมาเข้าห้องสอบสายเกิน ๓๐ นาที ตามระเบียบการสอบจะไม่ให้สอบ แต่
เจ้าหน้าที่ควบคุมห้องสอบ สอบถามเหตุผลความจําเป็นถ้ามีเหตุผลและความจําเป็น สามารถช่วยกันได้โดย
การประสานหัวหน้าชุดในการออกข้อสอบด้วย แต่เวลาที่สอบจะไม่ทดเวลาให้  
 ๓. กรณีสอบแล้วทําข้อสอบเสร็จเร็วมากไม่ถึง ๓๐ นาท่ี ต้องให้ผู้เข้าสอบอยู่ในห้องสอบก่อนจนถึง ๓๐ นาที      
จะให้ออกห้องสอบได้ 
 ๔. ในการสอบผู้เข้าสอบขออนุญาตเข้าห้องนํ้า เจ้าหน้าท่ีควบคุมห้องสอบอนุญาตได้พิจารณาเป็นคน ๆ ไป 
ไม่ให้ไปพร้อมกัน ถ้านานเกินไปก็ต้องไปตามถ้าเข้าห้องนํ้าถ่ายเบาจริง ๆ แล้วจะไม่นาน เจ้าหน้าที่ที่คุมสอบก็
พิจารณาดูตามความเหมาะสม 

 ๕.๑๔ ข้ันตอนที่ ๑๔   พิจารณาผลการสอบคัดเลือก 
 ๑. ประสานเจ้าหน้าท่ี ศภษ.ยศ.ทร. ขอผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ท่ี ผอ.ศภษ.ยศ.ทร. เซ็นปิดท้ายแล้ว
โดยการขอให้เจ้าหน้าท่ี ศภษ.ยศ.ทร. ช่วยกรุณาส่งผลคะแนนสอบทาง FAX มาก่อน ไม่ต้องรอตามสายงานถ้า
รอจะช้ามาก 
 ๒. ประสานกรรมการออกข้อสอบขอผลคะแนนสอบภาควิชาการ  

๓. จากการประสานได้ผลคะแนนสอบ ตามข้อ ๑ และ ๒ แล้ว เจ้าหน้าท่ีนําผลคะแนนสอบมาบวกรวมกัน 
ตามระเบียบท่ี ทร. กําหนด โดยสรุปได้ ดังน้ี  
  ๓.๑ ถ้าสอบไปศึกษาระดับปริญญาโท / โท – เอก  จะต้องสอบสอบภาควิชาการ : วิชาภาษาอังกฤษ ใน
อัตราส่วน ๒ : ๑  คือ ภาควิชาการ ๒๐๐ คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ  ๑๐๐ คะแนน รวม ๓๐๐ คะแนน 
รายละเอียดตามผนวก ค 

 ๓.๒ ถ้าสอบไปฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นจะสอบวิชาความรู้พ้ืนฐาน/วิชาชีพ : วิชาภาษาอังกฤษใน
อัตราส่วน    ๑ : ๑ คือ ภาควิชาการจะสอบ (เฉพาะวิชาความรู้พ้ืนฐาน/วิชาชีพ) ๑๐๐ คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ  
๑๐๐ คะแนน รวม ๒๐๐ คะแนน รายละเอียดตามผนวก ค 
  ๓.๓  ส่วนผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ   ถ้าผู้สมัครสอบเคยสอบมาแล้วมีกําหนดระยะเวลา ๑๐๕ วัน
ไม่ต้องสอบใหม่ใช้ผลคะแนนเดิม แต่จะต้องส่งรายช่ือที่สอบให้ ศภษ.ยศ.ทร.  ด้วยทาง ศภษ.ยศ.ทร.  จะได้
ตรวจสอบข้อมูล แต่ไม่ต้องสอบรายละเอียดตามผนวก จ 



๑๖ 
 

๔. รวมคะแนนเรียบร้อยแลว้ ตามข้อ ๓ จะต้องมาการพิจารณาผลคะแนนการสอบใหเ้ป็นไปตามท่ี ทร. 
กําหนดเกณฑ์ผลคะแนนการสอบคัดเลือกสาํหรับผู้ไปศึกษา อบรม ณ ต่างประเทศ โดยสรุปได้ ดังน้ี  

   ๔.๑. ถา้ไปศกึษาระดับปริญญาโท / โท – เอก  ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (PT) โดย 
ศภษ.ยศ.ทร. นายทหารสัญญาบตัร (๘๐ คะแนน) นายทหารประทวน (๘๐ คะแนน) รายละเอียดตามผนวก ข 

   ๔.๒. ถ้าไปฝึกศึกษา/ อบรมหลักสูตรระยะสั้น ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (PT) โดย 
ศภษ.ยศ.ทร. นายทหารสัญญาบัตร (๘๐ คะแนน) นายทหารประทวน / ช่าง (๖๕ คะแนน) รายละเอียดตาม
ผนวก ข    

๕. การพิจารณา ผลการสอบคัดเลือกจะต้องเป็นไปตามระเบียบท่ี ทร. กําหนด ตามข้อ ๔ ต้องพิจารณา
ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (PT) (๘๐ คะแนน) ก่อนถึงจะพิจารณาผลการสอบภาควิชาการ ถ้าผลการ
คัดเลือกคะแนนภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามที่ ทร. กําหนด  ต้องอธิบายเหตุผลต่าง ๆ ให้ ทร. เข้าใจในความ
จําเป็น ยกเว้นนายทหารสัญญาบัตรต้องผ่านเกณฑ์เท่านั้น (๘๐ คะแนน) ต้องเป็นหัวหน้าชุดในการฝึกอบรม  

๖ กรณีนายทหารสัญญาบัตรสอบไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ทร.  (๘๐ คะแนน) จะต้องประกาศสอบใหม่ให้ได้ตัว
บุคคลตามเกณฑ์ท่ี ทร. กําหนด 
 - คําแนะนําจากประสบการณ์ในการทํางาน 

๑. ในการประกาศรับสมัครใหม่ถ้าประกาศอีกก็ไม่มีผู้ท่ีสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ท่ี ทร. กําหนด 
สามารถดําเนินการได้อีกวิธีหนึ่งคือ ประสานให้ผู้ท่ีคิดว่าจะสอบผ่านภาษาอังกฤษมาสอบ เจ้าหน้าที่หาข้อมูล
รายชื่อที่คาดว่าจะสอบผ่านภาษาอังกฤษเป็นหัวหน้าชุด  และให้ ผอ.กวจพ.กพช.อร. ประสานตัวบุคคลที่คาด
ว่าจะสอบผ่านภาษาอังกฤษ (PT) (๘๐ คะแนน) ส่งสอบภาษาอังกฤษ ท่ี ศภษ.ยศ.ทร. ส่วนวิชาความรู้พ้ืนฐาน/ 
วิชาชีพ ประสานกรรมการออกข้อสอบได้โดยตรง 

๒. การสอบคัดเลือกที่ผ่านมา สําหรับผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษของช่าง (ลูกจ้างประจํา) ช้ัน ๑ – ๓ เพ่ือ
ไปศึกษาฝึกอบรมหลักสูตรระยะส้ัน ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (PT) ทุกนายไม่ผ่านเกณฑ์ท่ี  ทร. กําหนด (๖๕
คะแนน) แต่ผู้สมัครสอบท่ีไปฝึกอบรมมีผลการทดสอบวิชาความรู้พ้ืนฐาน/วิชาชีพ อยู่ในเกณฑ์ดีภาษาอังกฤษท่ีใช้
ในการฝึกอบรมจะเป็นศัพท์ทางเทคนิค   ซ่ึงกําลังพลดังกล่าวเป็นผู้ท่ีปฏิบัติงานโดยตรง จึงมีความรู้ความเข้าใจ
ในศัพท์ต่าง ๆ เป็นอย่างดี  ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม  นอกจากนี้หัวหน้าชุดเป็นนายทหารสัญญาบัตร
เป็นผู้ท่ีมีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับท่ีดีมาก สามารถให้คําแนะนําและถ่ายทอดความรู้ให้แก่กําลังพลที่ไป
ฝึกอบรมได้เป็นอย่างดี  จึงได้พิจารณาผู้ท่ีได้คะแนนรวมสูงสุดตามลําดับไปฝึกอบรม 

๓. ผู้ท่ีสอบไปฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นที่ไม่ผ่านเกณฑ์ท่ี  ทร. กําหนด เห็นควรเข้ารับการฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษให้กับกําลังพลที่จะไปฝึกอบรม ให้สามารถสื่อสารได้ในเบ้ืองต้น โดยใช้แผนการฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ตามท่ี อร. อนุมัติใช้เป็นแนวทางในฝึกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับกําลังพลท่ี
ได้รับการคัดเลือกไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ 
- ข้อควรระวังจากประสบการณ์ในการทํางาน  
 การรวมคะแนนสอบวิชาความรู้พ้ืนฐาน/วิชาชีพ : วิชาภาษาอังกฤษ จะต้องดูต้นฉบับให้ดี รายช่ือ
ลงช่องให้ถูก บวกให้ถูกต้อง เพราะมีผลกับการได้ไปฝึกศึกษา / อบรม ต้องทบทวนให้รอบครอบ ข้อแนะนํา
หาผู้ช่วยตรวจบวกเลขดูรายช่ือให้ตรงอีกครั้งจะดีกว่า ก่อนที่จะเสนอ  

 ๕.๑๕ ข้ันตอนที่ ๑๕   รายงานผลคะแนนสอบคัดเลือกตัวบุคคล ฯ 
- การปฏิบัต ิ
 ๑ ได้พิจารณาผลการสอบ ได้ตัวบุคคลเป็นตัวจริง และสํารองอันดับท่ี เรียบร้อยแล้ว จัดทําบันทึก เสนอ อร.  (ผ่าน กพ.อร.)  
เป็นเรื่อง “ลับ”  เพ่ือพิจารณาดําเนินการ ต่อไป  
 ๒. กพ.อร. จะเสนอรายช่ือผู้ท่ีสมัครสอบทั้งหมด ให้ อร. ทราบ เพ่ือเสนอ กพ.ทร. ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 



๑๗ 
 

 
 
- คําแนะนําจากประสบการณ์ในการทํางาน 
  ในกรณีเร่งด่วน กพ.ทร. ต้องการรายช่ือผู้ท่ีจะสอบผ่านก่อนเพ่ือดําเนินการ เช่นต้องไปตรวจสุขภาพ       
ทําหนังสือเดินทาง การสอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าท่ีจะต้องประสาน กพ.อร. (แผนกแผน) ให้ส่งสําเนาก่อน 
เพ่ือให้ กพ.ทร. มีเวลาในการจัดพิมพ์ ถ้า อร. เซ็นแล้วให้รีบดําเนินการประสาน กพ.ทร. และส่ง FAX   

 ๕.๑๖ ข้ันตอนที่ ๑๖   การสอบสัมภาษณ์ กพ.ทร. จะแจ้งให้หน่วยทราบ 
- การปฏิบัต ิ
 ๑. กพ.ทร. จะโทรมาประสานเจ้าหน้าท่ี และกําหนดวันท่ีจะสอบสัมภาษณ์จะกําหนดวันมาให้เลือก ๒ วัน  
 ๒. เจ้าหน้าท่ีประสานกรรมการสอบสัมภาษณ์ท่ีได้แต่งต้ังไว้แล้วแจ้งวันท่ี กพ.ทร. กําหนดให้สอบ และให้
กรรมการเลือกวัน เลือกวันได้แล้ว เจ้าหน้าท่ี โทรประสาน กพ.ทร. กําหนดวัน 
 ๓. กพ.ทร. ออกโทรแจ้งกําหนดวันสอบสัมภาษณ์ ให้ผูท่ี้เกี่ยวข้องทราบ  
 ๔. การสอบสอบสัมภาษณ์ มีกรรมการสอบสัมภาษณ์ ท้ังหมดจํานวน ๓ นาย กพ.ทร. ๒ นาย หน่วย
เจ้าของหลักสูตร ๑ นาย  
 ๕. การสอบสัมภาษณ์มี “ผ่าน” หรือ “ ไม่ผ่าน” เท่านั้นจะไม่นําคะแนนภาควิชาการมาคิด และเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ท่ี ทร. กําหนด ด้วย 
 ๖. เจ้าหน้าท่ีต้องสอบถามกรรมการสอบสัมภาษณ์ผลการสอบเป็นอย่างไร “ผ่าน” หรือ “ ไม่ผ่าน”  
 - คําแนะนําจากประสบการณ์ในการทํางาน 
  ในการสอบสัมภาษณ์ กพ.ทร. จะออกโทเลขแจ้งให้หน่วยและผู้ท่ีเข้ารับการสอบสัมภาษณ์แล้วก็ตาม 
เจ้าหน้าที่ก็โทรประสานเจ้าตัวด้วยจะดี เพราะโทรเลขจะไปถึงผู้ท่ีจะมาสอบช้าโดยเฉพาะต้องอยู่เรือต้อง
ประสานโดยตรง โดยดูรายช่ือที่เจ้าหน้าท่ีให้เซ็นไว้ พร้อมเบอร์มือถึอท่ีจะติดต่อได้สะดวก 

 ๕.๑๗ ข้ันตอนที่ ๑๗  เบิกเงินรางวัลกรรมการออกข้อสอบ สอบสัมภาษณ์ และเจ้าหน้าท่ีดําเนินการสอบ 
- การปฏิบัต ิ

๑. การเบิกเงินรางวัลกรรมการออกข้อสอบ สอบสัมภาษณ์ และเจ้าหน้าท่ีดําเนินการสอบเบิกตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบ พ.ศ.๒๕๓๔ ข้อ ๗ การจ่ายเงินรางวัลกรรมการกรณีการ
สอบแข่งขัน หรือคัดเลือก เพ่ือรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชาในต่างประเทศ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และอัตรา ดังนี้ 

๑.๑ ข้อ ๗.๑.๒ ข้อสอบแบบอัตนัย ให้กรรมการผู้ออกข้อสอบและตรวจกระดาษคําตอบ ได้รับเงินรางวัลวิชา
ละไม่เกิน ๒๐.- บาท ต่อผู้เข้าสอบ ๑ คน 

๑.๒ ข้อ ๗.๒ การสอบสัมภาษณ์ ให้กรรมการได้รับเงินรางวัลไม่เกิน ๖.- บาท ต่อผู้เข้าสอบ ๑ คน การ
สอบครั้งใด กรรมการผู้ใด ได้รับเงินรางวัลไม่ถึง ๑,๐๐๐.- บาท ให้ได้รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐.- บาท 

๑.๓ ข้อ ๘. เจ้าหน้าที่ดําเนินการสอบให้ได้รับรางวัลปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๖ ช่ัวโมง ในวันทําการปกติวัน  
ละ ๑๐๐.- บาท 

๒. การเบิกเงินรางวัลตามข้อ ๑  ให้ถือปฏิบัติ ตามมาตรการประหยัดงบประมาณ ของ ทร. ดังน้ี 
๒.๑ กรรมการออกข้อสอบแบบอัตนัย ให้กรรมการผู้ออกข้อสอบและตรวจกระดาษคําตอบ ได้รับเงิน

รางวัลวิชาละไม่เกิน ๒๐.- บาท ต่อผู้เข้าสอบ ๑ คนถ้าคิดคํานวณแล้ว ได้รับเงินรางวัลไม่ถึง ๕๐๐.- บาท ให้
ได้รับเงินรางวัล ๕๐๐.- บาท 

๒.๒ กรรมการสอบสัมภาษณ์ สามารถเบิกเงินรางวัลได้ ไม่เกิน ๕๐๐ บาท / นาย / หลักสูตร 



๑๘ 
 

๒.๓ เจ้าหน้าที่ดําเนินการสอบสามารถเบิกเงินรางวัลได้ ตามมาตรการประหยัดงบประมาณ ของ ทร. ในวัน
ราชการปกติเบิกได้ไม่เกิน ๔ ช่ัวโมง เบิกได้ ๒๐๐ บาท / วัน / นาย 
 ๓. การเบิกเงินรางวัลจะต้องทําใบสําคัญรับเงินให้กรรมการเซ็นไปก่อนและยังไม่ต้องลงวันท่ี เพราะยังไม่ได้
รับเงินเพียงแต่ทําเรื่องไปขอเบิกเท่าน้ัน 
 ๔. ในการเบิกต้องมีรายละเอียดที่แนบ ดังนี้ 
  ๔.๑ ใบสําคัญรับเงิน 
  ๔.๒ ใบเซ็นช่ือผู้ท่ีสอบ 
  ๔.๓ ตารางสอบ 
  ๔.๔ ใบสรุปผู้รบัเงิน พร้อมหัวข้อที่ออกสอบ  
 ๕. ในการเสนอ การเบิกเสนอ อร. (ผ่าน คป.อร.) ดําเนินการต่อไป  
 ๖. คป.อร. ตรวจสอบความถูกต้องหน่วยได้ดําเนินการของบประมาณในยอดน้ีไว้หรือไม่ ถา้เรียบร้อย    
คป.อร. ก็จะเสนอ กง.อร. เพ่ือดําเนินการตรวจสอบเอกสารว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าท่ี กง.อร. 
จะโทรขึ้นมาประสานขอเอกสารเพ่ิมเติม ถ้าเรียบร้อยประมาณ ๒ สัปดาห์ ก็จะรับเงินได้รางวัล 
 ๗. เม่ือ กง.อร. อนุมัติ จ่ายเงินแล้วเจ้าหน้าท่ี โทรประสานกรรมการให้ไปเซ็นช่ือรับเงินรางวัลที่ กง.อร. ได้ 
 - คําแนะนําจากประสบการณ์ในการทํางาน 
  การจะเบิกเงินรางวัลกรรมการออกข้อสอบ สอบสัมภาษณ์ และเจ้าหน้าดําเนินการสอบ ควรจะเบิกเม่ือมี
การสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว จะได้เบิกเป็นชุดเดียวกันลดภาระผู้บังคับบัญชาไม่ต้องเสนอหลายรอบ แต่จะ
รอนานหน่อย ในการสอบสัมภาษณ์  

- ข้อควรระวังจากประสบการณ์ในการทํางาน 
 ในการเบิกต้องดูตามมาตรการประหยัดงบประมาณ ของ ทร. ฉบับล่าสุดที่ปรับใหม่ 
 

 ๕.๑๘ ข้ันตอนที่ ๑๘  เชิญผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพ่ือให้คําแนะนําผู้ได้รับทุนระดับปริญญา (ปฐมนิเทศ) 
- การปฏิบัต ิ
 ๑ . การให้คําแนะนําผู้ท่ีได้รับทุนต้องหลังจากท่ี ทร. อนุมัติให้เข้ารับการศึกษาที่ ศภษ.ยศ.ทร.  แล้ว ประมาณเดือน 
ธ.ค. ของทุกปี 
 ๒. นําเรียน จก.กพช.อร. เป็นประธาน โดยจะขอเชิญผู้ท่ีเกี่ยวข้องร่วมประชุม เพ่ือให้คําแนะนําแกผู่้ได้รับ
ทุนไปศึกษาตามโครงการฝึก ศึกษา ประชุม สัมมนา และดูงาน ณ ต่างประเทศ ของ ทร. ประจําปี งป. 
นั้น ระดับปริญญาโท /โท-เอก  ณ ต่างประเทศ และกําหนดวันตามท่ี จก.กพช.อร. วาง และประสานห้อง
ประชุม กพช.อร.   
 ๓ เชิญผอ.กอง ซ่ึงผู้ได้รับทุนจะได้รับการบรรจุให้ปฏิบัติงานภายหลังสําเร็จการศึกษามาการให้คําแนะนํา   

๔ ผู้ท่ีสําเร็จการศึกษา ณ ต่างประเทศในสาขาท่ีผู้รับทุนจะไปศึกษาในช่วงระยะเวลา  ๕ ปีท่ีผ่านมา ให้
คําแนะนํา ดูรายละเอียดตามผนวก ฉ 

๕. ประสานผู้ท่ีได้รับทุนมาปฐมนิเทศ   
 - คําแนะนําจากประสบการณ์ในการทํางาน  
 ๑ ทําบันทึกเชิญมาประชุม ต้องแนบเอกสารขั้นตอนให้ทราบด้วยก่อนล่วงหน้า จะได้ทราบขั้นตอนใน
เบื้องต้นการให้คําแนะนําในการเตรียมตัวไปศึกษา ที่ แผนกวิชาการ กวจพ.กพช.อร. จัดทําขึ้น เม่ือ เม.ย.๕๓ 
จะมีเอกสาร ๒ หน้า 
 ๒  ประสานผูท่ี้ได้รับทุนมาปฐมนิเทศ  พร้อมแจกเอกสาร ข้อมูล และคําแนะนําต่าง ๆท้ังหมดแก่ผู้ได้รบัทุน
ก่อนล่วงหน้าจะได้มีเวลาไปศึกษาข้อมูล 



๑๙ 
 

 ๓ ต้องขอเบอร์โทรผู้รับทุนท่ีติดต่อได้ โทรมือถือ และ e - mail เม่ือใช้ในการติดต่อในการศึกษาและ
ขอข้อมูลต่าง ๆ  

 ๕.๑๙ ข้ันตอนที่ ๑๙   ติดตามผลการฝึกศึกษา  / อบรม และบันทึกรายช่ือลงฐานข้อมูล 
- การปฏิบัต ิ
 ๑. เจ้าหน้าท่ีจะต้องติดตามผลการคัดเลือกที่เสนอ ทร. ไปแล้ว  จะต้องทราบตอนน้ีอยู่ขั้นตอนไหน 
อนุมัติหรือยัง เดินทางเม่ือไร มีปัญหาอะไร หรือไม่ จะได้นําเรียน ผอ.กวจพ.กพช.อร. เพ่ือทราบถ้ามีปัญหาจะ
ได้ดําเนินการหาทางแก้ไข ต่อไป 
 ๒. เจ้าหน้าท่ีจะต้องติดตามการรายงานผลการฝึกศึกษา  / อบรม สัมมนา หลังจากที่กลับมาแล้วจะต้อง
รายงานภายใน ๑ เดือน ถ้ายังไม่รายงานก็ประสานหัวหน้าชุดให้เร่งดําเนินการรายงานโดยด่วน เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการพิจารณาหลักสูตรและส่งคนไปฝึกอบรมต่อไป 
 ๓. เจ้าหน้าท่ีจะต้องบันทึกรายช่ือลงฐานข้อมูลให้เรียบร้อยโยแบ่งเป็น ๒ ฐานใหญ่ ดังน้ี 
   ๓.๑ รายช่ือข้าราชการท่ีไปศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สายวิทยาการ อร.  
 ๓.๒ รายช่ือข้าราชการท่ีไปศึกษาหลักสูตรระยะสั้น ๆ โดยแบ่งเป็นปี งบประมาณ นั้น ๆ 
 - คําแนะนําจากประสบการณ์ในการทํางาน 
 ๑. ถ้าเราทราบรายช่ือแล้วในโอกาสแรกเราควรจะการบนัทึกรายช่ือลงฐานข้อมูลสายวิทยาการ อร. ทัน
ที่ ถ้าปล่อยไว้นานวันจะลืมได้  
 ๒. การบันทึกฐานข้อมูลเราสามารถดูรายช่ือเพ่ิมเติมได้จากท่ีอนุมัติโครงการศึกษา ฯ  หรือดูได้จาก ทร. 
เห็นชอบโครงการฝึกศึกษา ฯ ของ ทร. ได้ เพราะมีบางทุนท่ีเราไม่ได้ดําเนินการแต่อยู่ในสายวิทยาการ อร. เช่นทุน 
รร.นร. ไปศึกษาตอนเป็น นนร. มหาวิทยาลัยของรัฐ ณ ต่างประเทศ จบกลับมาจะเป็นพรรคกลิน และทุน
หน่วยงานอ่ืนแต่อยู่ในสายวิทยาการ อร.  
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