คูมือการฝกทักษะ
ตามเอกลักษณของ รร.นอส.ยศ.ทอ.
พ.ศ.๒๕๖๔

คํานํา
ทักษะตามเอกลักษณของ รร.นอส.ยศ.ทอ. หมายถึงทักษะการทํา หนา ที่ฝายอํา นวยการในระดับ
ยุทธการของ ทอ. โดยในหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งเปนหลักสูตรที่ใชในปจจุบัน และ
(รา ง) หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโ ส พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งเปนหลักสูตรที่ รร.นอส.ยศ.ทอ.ไดทําการปรับปรุง
หลักสูตรตามวงรอบ และอยูระหวางขั้นตอนการขออนุมัติใชหลักสูตร ไดจัดใหมีการฝกทักษะตามเอกลักษณ
ของ รร.นอส.ยศ.ทอ. โดยกําหนดเปน บฝ.นภาภิวุฒิ ๑ การปฏิบัติงานในหนาที่ฝายอํานวยการ บรรจุอยูใน
หมวดวิชาที่ ๔ ฝายอํานวยการ ของหลักสูตรดังกลาวขางตน และการฝกดังกลาว ไดบรรจุไวในหลักสูตรในอดีต
ที่มีจัดการเรียนการสอนในหลาย ๆ รุนที่ผานมา เปนการบูรณาการองคความรูดานฝายอํานวยการที่ นทน.ฯ
ไดศึกษาเรียนรูจ ากในหองเรียน มาใชแกสถานการณที่กําหนด เพื่อฝกทักษะและสรางประสบการณในการ
ทําหนาที่ฝายอํานวยการใหแกผูเขารับการศึกษา โดยจากอดีตจนถึงปจจุบันมีการจัดทําและฝก บฝ.การทําหนาที่
ฝายอํา นวยการมาแลว หลายรุน พบวา มีแ นวคิดรวมถึงแนวทางการปฏิบัติที่แตกตา งกัน ไป และไมมีความ
ชัดเจนในขั้นตอนการปฏิบัติ ทําใหผูที่จะเขามารับหนาที่หัวหนาหมวดวิชาที่ ๔ ผูที่จะเปนอาจารยผูรับผิดชอบ
การฝก ผูมีสวนรวมในกระบวนการฝก รวมทั้งนายทหารนักเรียนอาจเกิดความสับสนในการปฏิบัติได
กองการศึกษา โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จึงไดวางแผนจัดทํา
คูมือการฝกทักษะตามเอกลักษณของ รร.นอส.ยศ.ทอ.พ.ศ.๒๕๖๔ ฉบับนี้ขึ้น โดยรวบรวมการปฏิบัติในอดีต
ที่ผานมา ทั้งจากเอกสารหลักฐานและประสบการณของผูมีสวนเกี่ยวของ นํามาทบทวนการปฏิบัติและจัดทํา
เปนขั้นตอนการปฏิบัติรวมทั้งหมดเริ่มตั้งแตการจัดทํา บฝ. การฝกปฏิบัติ การใหคํา แนะนํา ตลอดจนการ
ประเมิน การปฏิ บัติเ มื่อ บฝ.เสร็จ สิ้น โดยแบง การปฏิ บั ติข องผู เกี่ ย วข องออกเป น ๔ กลุม ประกอบดว ย
ผูรับผิดชอบหมวดวิ ชาที่ ๔ อาจารยผูควบคุมการปฏิบัติ นายทหารนักเรียน และผูรับบทบาทเปนคณะกรรมการ
บริหาร ทอ.(สมมติเพื่อการศึกษา) เพื่อนํามาทดลองใชในการฝก และใหผูมีสวนเกี่ ยวข องรวมแสดงความ
คิดเห็น ขอขัดของและขอเสนอแนะ ลงในผนวก จ ทายเอกสารฉบับนี้ เพื่อนํามาปรับปรุงพัฒนาใหเปนคูมือ
การปฏิบัติที่เปนมาตรฐานตอไป
ผูจัดทําขอขอบพระคุณ น.อ.เสฏฐกร ชาตวัฒนานนท ผูอํานวยการโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ที่กรุณาใหแนวทางในการจัดทํารางคูมือฉบับนี้จนสําเร็จ และหวังเปนอยางยิ่งวา
คูมือฉบับนี้จะเปนประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส ใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของหลักสูตรที่กําหนดไว
กองการศึกษา
โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
กรกฎาคม ๒๕๖๔

สารบัญ
หนา
คํานํา
Flowchart การจัดทําและฝกปฏิบัติ บฝ.นภาภิวุฒิ ๑
การปฏิบัติงานในหนาที่ฝายอํานวยการ
มาตรฐานงาน บฝ.นภาภิวุฒิ ๑ การปฏิบัติงานในหนาที่ฝายอํานวยการ
ขั้นตอนการจัดทําและฝกปฏิบัติ บฝ.นภาภิวุฒิ ๑
การปฏิบัติงานในหนาที่ฝายอํานวยการ
ขอขัดของและขอเสนอแนะ
ภาคผนวก
ผนวก ก ขั้นตอนการปฏิบัติของผูรับผิดชอบหมวดวิชาที่ ๔
ผนวก ข ขั้นตอนการปฏิบัติของอาจารยผูควบคุมการปฏิบัติ
ผนวก ค ขั้นตอนการปฏิบัติของนายทหารนักเรียน
ผนวก ง ขั้นตอนการปฏิบัติของคณะกรรมการบริหาร ทอ.(สมมติเพื่อการศึกษา)
ผนวก จ ใบแบบตรวจสอบการปฏิบัติ

๑
๕
๑๒
๒๐

Flowchart การจัดทําและฝกปฏิบตั ิ บฝ.นภาภิวฒ
ุ ิ ๑ การปฏิบัติงานในหนาที่ฝายอํานวยการ
Start

ผูรับผิดชอบ มว.๔

ผูรับผิดชอบ มว.๔ ศึกษาขอมูล/
นโยบาย/สถานการณปจ จุบนั ฯลฯ
ผูรับผิดชอบ มว.๔ กําหนดกรอบแนวคิด
ในการจัดทํา บฝ.นภาภิวุฒิ ๑
ประชุมผูรับผิดชอบ มว.๔ เพือ่ กําหนด
สถานการณ/หัวขอที่จะนําไปใชใน บฝ.
ECG พิจารณาสถานการณ/
หัวขอ บฝ.
ผาน

ไมผาน

ผูรับผิดชอบ มว.๔ จัดทํา/แจกจาย บฝ.
ผูรับผิดชอบ มว.๔ ชี้แจง บฝ.
อจ.ผูควบคุม/นทน.ฯ ศึกษา บฝ.
นทน.ฯ ประชุม #๑ ทําความเขาใจ
นโยบาย/แบงมอบหนาที่ (Step 1)

A2

นทน.ฯ ประชุม #๒ รวบรวมขอมูล/กําหนด
เกณฑการพิจารณา/ลําดับขอไข (Step 2+3)

A1

ประชุม คณก.ทอ.ฯ เพื่อกําหนดแนวทาง
ใหคําแนะนําในการนําเสนอความกาวหนา
11

-๒11
นทน.ฯ นําเสนอความกาวหนา
ตอ คณก.ทอ.ฯ
ไมผาน
คณก.ทอ.ฯ ใหคาํ แนะนํา

ผาน

นทน.ฯ ปรับแกตามคําแนะนําของ คณก.ทอ.ฯ
ไมผาน

อจ.ผูควบคุม ตรวจสอบ
ความถูกตอง
ผาน
นทน.ฯ ประชุม #๓ ทบทวนขอไข/ทดสอบ
ขอไข/เลือกขอไขที่ดีที่สุด (Step 4+5)

A1

นทน.ฯ ประชุม #๔ นําขอไขไป
ปฏิบัติ (Step 6)/เตรียมโครงการ

A1

ประชุม คณก.ทอ.ฯ เพื่อกําหนดแนวทาง
ใหคําแนะนําในการนําเสนอผลงาน
นทน.ฯ นําเสนอผลงาน
ตอ คณก.ทอ.ฯ
ไมผาน
คณก.ทอ.ฯ เลือกหนทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุด/ใหคําแนะนํา
และแนวทางการปฏิบัติ

21

ผาน

คณก.ทอ.ฯ พิจารณาเลือก
หนทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

33

-๓-

21
นทน.ฯ ปรับแกตามคําแนะนําของ คณก.ทอ.ฯ
ไมผาน

31
อจ.ผูควบคุม ตรวจสอบ
ความถูกตอง
ผาน
นทน.ฯ ประชุม #๕ ทบทวนขั้นตอนทั้งหมด
นทน.ฯ เขียนรายงานการพิจารณาของ
ฝายอํานวยการ/โครงการ

ไมผาน

1B

อจ.ผูควบคุม ตรวจสอบ
ความถูกตอง
ผาน
นทน.ฯ จัดทําแฟมเอกสารผลงาน
อจ.ผูควบคุม สงคะแนนตอผูรับผิดชอบ มว.๔
ประเมินผล บฝ. (AAR)
End

A1

-๔-

A1
เลขาฯ จัดทําบันทึกประชุม/
รายงานการประชุม

ไมผาน

ประธานฯ ตรวจสอบ
ความถูกตอง
ผาน
อจ.ผูควบคุม ตรวจสอบ
ความถูกตอง
ผาน
จัดเก็บไวเปนหลักฐาน

B1

เลขาฯ ปรับแกตาม
คําแนะนําของอาจารยฯ

ไมผาน

ชื่องาน การจัดทํา บฝ.นภาภิวุฒิ ๑ การปฏิบัติงานในหนาที่ฝายอํานวยการ
สวนราชการ: กกศ.รร.นอส.ยศ.ทอ.
รหัสเอกสาร:
หลักการและเหตุผล บฝ.นภาภิวุฒิ ๑ การปฏิบัติงานในหนาที่ฝา ยอํานวยการ เปน บฝ.เอกลักษณของหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส
วัตถุประสงค เพื่อใหการจัดทํา บฝ.นภาภิวุฒิ ๑ เปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตร ดําเนินการเปนแนวทางเดียวกันอยางมีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วดั ความสําเร็จของงาน จัดทํา บฝ.นภาภิวุฒิ ๑ ไดตามวัตถุประสงคของหลักสูตร และการฝกปฏิบตั ิเปนไปดวยความเรียบรอย
ลําดับ
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ มาตรฐาน
ผูรับผิดชอบ
ที่
คุณภาพงาน
เริ่มตน
Start
๑ สัปดาห

ไดขอมูล
ครบถวน
ทันสมัย

ผูรับผิดชอบ
หมวดวิชาที่ ๔

ผูรับผิดชอบ มว.๔ กําหนดกรอบแนวคิด
ในการจัดทํา บฝ.นภาภิวุฒิ ๑

กําหนดกรอบแนวคิดในการจัดทํา บฝ. เพื่อเปน
แนวทางในการกําหนดสถานการณ/หัวขอที่จะ
ใชในการฝก

๒ วัน

ไดกรอบ
แนวคิด
ครอบคลุม

ผูรับผิดชอบ
หมวดวิชาที่ ๔

ประชุมผูรับผิดชอบ มว.๔ เพื่อกําหนด
สถานการณ/หัวขอที่จะนําไปใชใน บฝ.

ประชุมผูรบั ผิดชอบ มว.๔ เพือ่ กําหนด
สถานการณ/หัวขอที่ใชในการฝก จํานวน ๘
สถานการณ/หัวขอ (ตามจํานวนกลุมสัมมนา)

๑ วัน

ไดหัวขอการ
ฝกครบถวน
สมบูรณ

ผูรับผิดชอบ
หมวดวิชาที่ ๔

๑ วัน

หัวขอผานการ
พิจารณาครบ
ทั้ง ๘ หัวขอ

คณก.บริหาร
หลักสูตร
รร.นอส.ฯ

ผูรับผิดชอบ มว.๔ ศึกษาขอมูล/
นโยบาย/สถานการณปจจุบัน ฯลฯ
๒

๓

๔
ECG พิจารณาสถานการณ/
หัวขอ บฝ.
ผาน
๑@

คณก.บริหารหลักสูตรฯ (Exercise Control
ไมผาน Group: ECG) พิจารณาความเหมาะสมของ
สถานการณ/หัวขอ ที่ผูรับผิดชอบ มว.๔ กําหนด
จุดเชื่อมตอที่ ๑

-๕-

ศึกษาขอมูล/นโยบาย/สถานการณปจจุบัน ที่
นาสนใจเพื่อนํามากําหนดเปนกรอบแนวคิดใน
การจัดทํา บฝ.ของรุนนั้น ๆ

๑

หมายเหตุ

หมายเหตุ

-๖-

ชื่องาน การจัดทํา บฝ.นภาภิวุฒิ ๑ การปฏิบัติงานในหนาที่ฝายอํานวยการ
สวนราชการ: กกศ.รร.นอส.ยศ.ทอ.
รหัสเอกสาร:
หลักการและเหตุผล บฝ.นภาภิวุฒิ ๑ การปฏิบัติงานในหนาที่ฝา ยอํานวยการ เปน บฝ.เอกลักษณของหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส
วัตถุประสงค เพื่อใหการจัดทํา บฝ.นภาภิวุฒิ ๑ เปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตร ดําเนินการเปนแนวทางเดียวกันอยางมีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของงาน จัดทํา บฝ.นภาภิวุฒิ ๑ ไดตามวัตถุประสงคของหลักสูตร และการฝกปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย
ลําดับ
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ มาตรฐาน
ผูรับผิดชอบ
ที่
คุณภาพงาน
จุดเชื่อมตอที่ ๑
๑๑
๕
- จัดทํา บฝ.ตนฉบับ
๒ วัน
ผูเกี่ยวของ
หน.มว.๔
- นําสงใหหองตําราจัดทําสําเนา บฝ.
ได บฝ.ครบถวน จนท.หองตํารา
จัดทํา/แจกจาย บฝ.
- แจกจาย บฝ.ให อจ.ผูเกี่ยวของ และ นทน.ฯ
ทันเวลา
- ชี้แจงแนวทางการควบคุม บฝ.แก อจ.ผูควบคุม
๒ วัน
ผูเกี่ยวของ
หน.มว.๔
๖
ชี้แจง บฝ.
การปฏิบัติ
เขาใจการ
- ชี้แจงแนวทางการฝกปฏิบัติ บฝ.แก นทน.ฯ
ปฏิบัติ
ศึกษา บฝ.
ศึกษาสถานการณ/ขอมูล/หัวขอ ที่ไดรับ
๑ วัน
ทุกคนเขาใจ อจ.ผูควบคุม/
๗
มอบหมายตาม บฝ.
สถานการณ
นทน.ฯ
ประชุมครั้งที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๑ ทําความเขาใจ
๑ วัน
เขาใจนโยบาย อจ.ผูควบคุม/
๘
ประชุมครั้งที่ ๑ ทําความเขาใจ
A2 ปญหา และแบงมอบหนาที่การปฏิบัติของ
และบทบาท
นทน.ฯ
นโยบาย/แบงมอบหนาที่ (Step 1)
สมาชิกภายในกลุม
หนาที่ของตน
๙
ประชุมครั้งที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๒ และ ๓ เก็บรวบรวม
๑ วัน
ไดขอมูล
อจ.ผูควบคุม/
ประชุมครั้งที่ ๒ รวบรวมขอมูล/
ครบถวน
นทน.ฯ
A1 ขอมูล ประกอบดวย ขอเท็จจริง ขอสมมติ (ถามี)
กําหนดเกณฑการพิจารณา/
เกณฑการพิจารณา และคําจํากัดความ (ถามี)/
สมบูรณ
ลําดับขอไข (Step 2+3)
กําหนดหนทางปฏิบัติที่เปนไปได
จุดเชื่อมตอที่ ๒
๒

หมายเหตุ

-๗-

ชื่องาน การจัดทํา บฝ.นภาภิวุฒิ ๑ การปฏิบัติงานในหนาที่ฝายอํานวยการ
สวนราชการ: กกศ.รร.นอส.ยศ.ทอ.
รหัสเอกสาร:
หลักการและเหตุผล บฝ.นภาภิวุฒิ ๑ การปฏิบัติงานในหนาที่ฝา ยอํานวยการ เปน บฝ.เอกลักษณของหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส
วัตถุประสงค เพื่อใหการจัดทํา บฝ.นภาภิวุฒิ ๑ เปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตร ดําเนินการเปนแนวทางเดียวกันอยางมีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของงาน จัดทํา บฝ.นภาภิวุฒิ ๑ ไดตามวัตถุประสงคของหลักสูตร และการฝกปฏิบัตเิ ปนไปดวยความเรียบรอย
ลําดับ
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ มาตรฐาน
ผูรับผิดชอบ
ที่
คุณภาพงาน
จุดเชื่อมตอที่ ๒
๒๑
๑๐
คณก.บริหาร ทอ.(สมมติเพื่อการศึกษา) ประชุม
๑ วัน
คณก.ทอ.ฯ
คณก.
ประชุม คณก.ทอ.ฯ เพื่อกําหนดแนวทาง
กําหนดแนวทางการพิจารณาและใหคําแนะนํา
มีแนวทาง
บริหาร ทอ.ฯ
ใหคําแนะนําในการนําเสนอความกาวหนา
แก นทน.ฯ ในการนําเสนอความกาวหนา
ตรงกัน
นําเสนอความกาวหนาของงาน ในขั้นตอนที่ ๑
๑ วัน
นําเสนอ
นทน.ฯ
๑๑
ครบถวนภายใน
ผาน ทําความเขาใจปญหา และขั้นตอนที่ ๒ เก็บ
นําเสนอความกาวหนา
รวบรวมขอมูล (กําหนดเกณฑการพิจารณา)
เวลาที่กําหนด
ตอ คณก.ทอ.ฯ
หากไมผานการพิจารณา คณก.ทอ.ฯ จะให
๑ วัน
นทน.ฯ เขาใจ
คณก.
๑๒
ไมผาน
คําแนะนําเพื่อไปปรับแกไขงาน
คําแนะนําของ บริหาร ทอ.ฯ
คณก.ทอ.ฯ ใหคาํ แนะนํา
คณก.ทอ.ฯ
๑๓
นทน.ฯ นําคําแนะนําของ คณก.ทอ.ฯ ไป
๓ วัน
นทน.ฯ
นทน.ฯ
ปรับแกตามคําแนะนําของ คณก.ทอ.ฯ ปรับแกไขงานของตนเองใหเรียบรอย
มีแนวทาง
ที่ถูกตอง
อจ.ผูควบคุมการปฏิบัติ ตรวจสอบความถูกตอง
๒ วัน
งานถูกตองตาม อจ.ผูควบคุม
๑๔
ไมผาน อจ.ผูควบคุม ตรวจสอบ
ของงาน วาไดแกไขตามคําแนะนําของ คณก.
คําแนะนําของ การปฏิบัติ
ทอ.ฯ หรือไม
คณก.ทอ.ฯ
ความถูกตอง
ผาน
จุดเชื่อมตอที่ ๓
๓1.

๑๗

๑๘

ประชุม คณก.ทอ.ฯ เพื่อกําหนดแนวทาง
ใหคําแนะนําในการนําเสนอผลงาน

นําเสนอผลงาน
ตอ คณก.ทอ.ฯ
ไมผาน
๔3.

ผาน

๕4.

คณก.บริหาร ทอ.(สมมติเพื่อการศึกษา) ประชุม
กําหนดแนวทางการพิจารณาและใหคําแนะนํา
แก นทน.ฯ ในการนําเสนอผลงาน

๑ วัน

คณก.ทอ.ฯ
มีแนวทาง
ตรงกัน

คณก.
บริหาร ทอ.ฯ

นําเสนอผลงานตอ คณก.บริหาร ทอ.ฯ ตั้งแต
ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนที่ ๕ เลือกหนทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุด เพื่อนําเสนอให คณก.ฯ ตัดสิน
ตกลงใจ
จุดเชื่อมตอที่ ๔ และ ๕

๑ วัน

นําเสนอ
ครบถวน
ภายในเวลา
ที่กําหนด

นทน.ฯ

หมายเหตุ

-๘-

ชื่องาน การจัดทํา บฝ.นภาภิวุฒิ ๑ การปฏิบัติงานในหนาที่ฝายอํานวยการ
สวนราชการ: กกศ.รร.นอส.ยศ.ทอ.
รหัสเอกสาร:
หลักการและเหตุผล บฝ.นภาภิวุฒิ ๑ การปฏิบัติงานในหนาที่ฝา ยอํานวยการ เปน บฝ.เอกลักษณของหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส
วัตถุประสงค เพื่อใหการจัดทํา บฝ.นภาภิวุฒิ ๑ เปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตร ดําเนินการเปนแนวทางเดียวกันอยางมีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของงาน จัดทํา บฝ.นภาภิวุฒิ ๑ ไดตามวัตถุประสงคของหลักสูตร และการฝกปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย
ลําดับ
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ มาตรฐาน
ผูรับผิดชอบ
ที่
คุณภาพงาน
จุดเชื่อมตอที่ ๓
๓2.
ประชุมครั้งที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ และ ๕ ทบทวน
๑ วัน
ไดหนทาง
อจ.ผูควบคุม/
๑๕
ประชุมครั้งที่ ๓ ทบทวนขอไข/
หนทางปฏิบัติที่เปนไปได/ทดสอบหนทางปฏิบัติ
ปฏิบัติทีด่ ีที่สุด
นทน.ฯ
A1
ทดสอบขอไข/เลือกขอไข
ที่เปนไปได/เลือกหนทางปฏิบัติที่ดีที่สุด โดย
พรอมเหตุผล
ที่ดีที่สุด (Step 4+5)
พิจารณาตามเงื่อนไข/สถานการณ ที่ไดศึกษามา
ที่เหมาะสม
ในขั้นตอนกอนหนานี้
ประชุมครั้งที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๖ นําขอไขไปปฏิบัติ/
๑ วัน
ไดวิธีการนํา อจ.ผูควบคุม/
๑๖ ๓ ประชุมครั้งที่ ๔ นําขอไขไป
A1
เตรียมโครงการ (หรือแผนงาน) ที่เปนหนทาง
ขอไขไปปฏิบัติ
นทน.ฯ
ปฏิบัติ (Step 6)/
ปฏิบัติที่ดีที่สุดไปนําเสนอ คณก.บริหาร ทอ.
และโครงการ
เตรียมโครงการ

๒๑

ไมผาน

อจ.ผูควบคุม ตรวจสอบ
ความถูกตอง
๕5.

๒๒

คณก.ทอ.ฯ พิจารณาเลือก
หนทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
๖6.

ผาน

อจ.ผูควบคุมการฝกปฏิบัติตรวจสอบความ
ถูกตองในการแกไขผลงานของ นทน.ฯ ให
เปนไปตามแนวทางที่ คณก.ทอ.ฯ แนะนํา

๑ วัน

ผลงานถูกตอง
ตามคําแนะนํา
ของ คณก.ฯ

อจ.ผูควบคุม

๑ วัน

ไดหนทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุด

คณก.
บริหาร ทอ.ฯ

จุดเชื่อมตอที่ ๕
หากนําเสนอผลงานผาน (ไมมขี อบกพรอง)
คณก.บริหาร ทอ.ฯ จะเลือกหนทางปฏิบัติที่ดี
ที่สุดให นทน.ฯ ไปดําเนินการตอ
จุดเชื่อมตอที่ ๖

หมายเหตุ

-๙-

ชื่องาน การจัดทํา บฝ.นภาภิวุฒิ ๑ การปฏิบัติงานในหนาที่ฝายอํานวยการ
สวนราชการ: กกศ.รร.นอส.ยศ.ทอ.
รหัสเอกสาร:
หลักการและเหตุผล บฝ.นภาภิวุฒิ ๑ การปฏิบัติงานในหนาที่ฝา ยอํานวยการ เปน บฝ.เอกลักษณของหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส
วัตถุประสงค เพื่อใหการจัดทํา บฝ.นภาภิวุฒิ ๑ เปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตร ดําเนินการเปนแนวทางเดียวกันอยางมีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของงาน จัดทํา บฝ.นภาภิวุฒิ ๑ ไดตามวัตถุประสงคของหลักสูตร และการฝกปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย
ลําดับ
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ มาตรฐาน
ผูรับผิดชอบ
ที่
คุณภาพงาน
จุดเชื่อมตอที่ ๔
๔๑
หากผลการปฏิบัติไมผาน (มีขอ บกพรอง) คณก.
๑ วัน
ไดแนวทาง/
คณก.
๑๙
คณก.ทอ.ฯ เลือกหนทางปฏิบัติที่
บริหาร ทอ.ฯ จะใหคําแนะนําและใหแนว
หนทางปฏิบัติ บริหาร ทอ.ฯ
ดีที่สุด/ใหคําแนะนําและ
ทางการเลือกหนทางปฏิบัติที่ดีที่สุดแก นทน.ฯ
ที่เหมาะสม
แนวทางการปฏิบัติ
ปรับแกผลงานตามคําแนะนําของ คณก.ทอ.ฯ
๑ สัปดาห
ผลงานถูกตอง
นทน.ฯ
๒๐
โดยยึดแนวทางการเลือกหนทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
ตามคําแนะนํา
ปรับแกตามคําแนะนําของ คณก.ทอ.ฯ
มาใชในการเลือกหนทางปฏิบัติเพื่อดําเนินการตอ
ของ คณก.ฯ

ชื่องาน การจัดทํา บฝ.นภาภิวุฒิ ๑ การปฏิบัติงานในหนาที่ฝายอํานวยการ
สวนราชการ: กกศ.รร.นอส.ยศ.ทอ.
รหัสเอกสาร:
หลักการและเหตุผล บฝ.นภาภิวุฒิ ๑ การปฏิบัติงานในหนาที่ฝา ยอํานวยการ เปน บฝ.เอกลักษณของหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส
วัตถุประสงค เพื่อใหการจัดทํา บฝ.นภาภิวุฒิ ๑ เปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตร ดําเนินการเปนแนวทางเดียวกันอยางมีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วดั ความสําเร็จของงาน จัดทํา บฝ.นภาภิวุฒิ ๑ ไดตามวัตถุประสงคของหลักสูตร และการฝกปฏิบตั ิเปนไปดวยความเรียบรอย
ลําดับ
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ มาตรฐาน
ผูรับผิดชอบ
ที่
คุณภาพงาน
จุดเชื่อมตอที่ ๖
๖๗
ประชุมครั้งที่ ๔ ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติ
๑ วัน
ไดข้นั ตอน
นทน.ฯ
๒๓
ประชุมครั้งที่ ๕ ทบทวนขั้นตอนทั้งหมด
ทั้งหมด (ขั้นตอนที่ ๑ – ๖)
ที่ถูกตอง
๒๔

๒๖
๒๗
๒๘

ไมผาน อจ.ผูควบคุม ตรวจสอบ
ความถูกตอง
ผาน
B๗

จัดทําแฟมเอกสารผลงาน
สงคะแนนตอผูรับผิดชอบ มว.๔
ประเมินผล บฝ. (AAR)
End

๑ วัน

ไดรายงาน ฝอ./
โครงการ

นทน.ฯ

๑ วัน

ไดรายงาน ฝอ./ อจ.ผูควบคุม
โครงการ
ที่ถูกตอง

รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของจัดทําเปนแฟมผลงาน
นําสงอาจารยผูรับผิดชอบเพื่อตรวจใหคะแนน

๑ วัน

อจ.ผูควบคุม รวบรวมคะแนนทั้งหมด สง หน.
หมวดวิชาที่ ๔
ผูมสี วนเกี่ยวของทุกฝาย รวมกันประเมินผล บฝ.
(After Action Review: AAR) เพื่อนําไป
ปรับปรุงการฝกในรุนตอไป
สิ้นสุด

๒ วัน

แฟมเอกสาร
นทน.ฯ
ครบถวน
สมบูรณ
ไดคะแนน
อจ.ผูควบคุม
ครบถวนทันเวลา
ไดขอมูล ผูมีสวนเกี่ยวของ
สําหรับการ
ทั้งหมด
ปรับปรุง บฝ.

ครบถวน สมบูรณ

๑ วัน

- ๑๐ -

๒๕

เขียนรายงานฯ ฝอ./โครงการ

เขียนรายงานการพิจารณาของฝายอํานวยการ
แบบเต็มรูปแบบ และแบบบันทึกความเห็น /
เขียนโครงการ (แนวทางการปฏิบัติ)
อจ.ผูควบคุม ตรวจสอบความถูกตองของ
รายงานการพิจารณาของ ฝอ./โครงการ
(แนวทางการปฏิบัติ)

หมายเหตุ

ชื่องาน การจัดทํา บฝ.นภาภิวุฒิ ๑ การปฏิบัติงานในหนาที่ฝายอํานวยการ
สวนราชการ: กกศ.รร.นอส.ยศ.ทอ.
รหัสเอกสาร:
หลักการและเหตุผล บฝ.นภาภิวุฒิ ๑ การปฏิบัติงานในหนาที่ฝา ยอํานวยการ เปน บฝ.เอกลักษณของหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส
วัตถุประสงค เพื่อใหการจัดทํา บฝ.นภาภิวุฒิ ๑ เปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตร ดําเนินการเปนแนวทางเดียวกันอยางมีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของงาน จัดทํา บฝ.นภาภิวุฒิ ๑ ไดตามวัตถุประสงคของหลักสูตร และการฝกปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย
ลําดับ
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ มาตรฐาน
ผูรับผิดชอบ
ที่
คุณภาพงาน
จุดเชื่อมตอ A
A๗
เลขานุการของการประชุมแตละครั้ง จัดทํา
๓ วัน
บันทึกประชุม
นทน.ฯ
๒๙
เลขาฯ จัดทําบันทึกประชุม/
บันทึกประชุม/รายงานการประชุม นําเรียน
ครบถวน/
รายงานการประชุม
ประธานฯ เพื่อตรวจสอบความถูกตอง
ถูกตอง/สมบูรณ
๓๐

๓๒

๓๓

ประธานฯ ตรวจสอบ
ความถูกตอง
ผาน

เลขาฯ ปรับแกตาม
คําแนะนําของอาจารยฯ
ไมผาน อจ.ผูควบคุม ตรวจสอบ
ความถูกตอง
ผาน
จัดเก็บไวเปนหลักฐาน
B๗

ประธานการประชุม ตรวจสอบบันทึกประชุม/
รายงานการประชุม แลวจึงนําเรียน อจ.ผูควบคุม
เพื่อตรวจสอบความถูกตอง

๑ วัน

บันทึกประชุม
ครบถวน/
ถูกตอง/สมบูรณ

เลขานุการการประชุม ปรับแกบันทึกประชุม/
รายงานการประชุมตามคําแนะนําของ อจ.
ผูควบคุม
อจ.ผูควบคุม ตรวจสอบความถูกตองของบันทึก
ประชุม/รายงานการประชุม พรอมใหคําแนะนํา
แก นทน.ฯ ผูจัดทํา

๑ วัน

บันทึกประชุม
นทน.ฯ
ครบถวน/
ถูกตอง/สมบูรณ
บันทึกประชุม อจ.ผูควบคุม
ครบถวน/
ถูกตอง/สมบูรณ

นทน.ฯ เก็บบันทึกประชุม/รายงานการประชุม
ไวเปนหลักฐาน (รวบรวมเปนแฟมผลงานเพื่อสง
อาจารยตรวจใหคะแนน)
ไปยังจุดเชื่อมตอ B

๒ วัน

นทน.ฯ

เก็บบันทึก ผูมีสวนเกี่ยวของ
ประชุมครบ
ทั้งหมด
ทุกครั้ง

- ๑๑ -

๓๑

ไมผาน

หมายเหตุ

- ๑๒ -

ขั้นตอนและการจัดทําและฝกปฏิบัติ
บฝ.นภาภิวุฒิ ๑ การปฏิบัติงานในหนาที่ฝายอํานวยการ
บฝ.นภาภิวุฒิ ๑ การฝกงานในหนาที่ฝายอํานวยการ เปน บฝ.เอกลักษณของหลักสูตรนายทหารอากาศ
อาวุโส ซึ่งมีผูเกี่ยวของหลายฝาย หลายบทบาทหนาที่ ประกอบดวย หัวหนาหมวดวิชาที่ ๔ ผูรับผิดชอบหมวดวิชา
ที่ ๔ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร รร.นอส.ฯ คณก.บริหาร ทอ.(สมมติเพื่อการศึกษา) อาจารยผูควบคุมการ
ปฏิบัติ และนายทหารนักเรียนผูเขารับการฝก โดยมีขั้นตอนการจัดทํา บฝ. ขั้นตอนการฝก และรายละเอียดในการ
ปฏิบัติ ดังนี้
๑. ผูรับผิดชอบหมวดวิชาที่ ๔ ศึกษาขอมูล/นโยบาย/สถานการณปจจุบัน
ผูรับผิดชอบหมวดวิชาที่ ๔ (โดยปกติจะเปน หน.หมวดวิชาที่ ๔) ทําการศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับ บฝ.
ประกอบดวย นโยบาย ผบ.ทอ. หรือนโยบายของผูบังคับบัญชาระดับ ตา ง ๆ ตลอดจนสถานการณในป จจุบัน
ที่นาสนใจนํามาใชในการสรางสถานการณการฝก เพื่อนํามากําหนดเปนกรอบแนวคิดในการจัดทํา บฝ.ใหแก นทน.
ในรุนนั้น ๆ โดยสวนใหญในรุนที่ผา นมา จะใชนโยบายของ ผบ.ทอ.ในปนั้น ๆ แทรกสอดกับนโยบายของ ผอ.รร.
นอส.ฯ หรือสถานการณที่ตองการให นทน.ศึกษาหาขอมูลเพื่อนํามาใชประโยชนในการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนของ รร.นอส.ฯ มาเปนกรอบแนวทาง
๒. ผูรับผิดชอบหมวดวิชาที่ ๔ กําหนดกรอบแนวคิดในการจัดทํา บฝ.นภาภิวุฒิ ๑
เมื่อไดนโยบายหรือสถานการณที่นาสนใจแลวกําหนดกรอบแนวคิดในการจัดทํา บฝ. เพื่อเปนแนวทางใน
การกําหนดสถานการณ/หัวขอที่จะใชในการฝก โดยอาจกําหนดไวกวาง ๆ หรืออาจกําหนดเปนหัวขอสถานการณ
จํานวนไมต่ํากวาจํานวนกลุมการฝกปฏิบัติของ นทน.ฯ (ปกติคือ ๘ กลุมตามสัมมนา) เพื่อใหคณะผูรับผิดชอบ
หมวดวิชาที่ ๔ รวมกันพิจารณาลงความเห็นในการเลือกหัวขอ หรือปรับเพิ่มลดประเด็นสําคัญในแตละหัวขอที่
เลือกไว
๓. ประชุมผูรับผิดชอบ มว.๔ เพื่อกําหนดสถานการณ/หัวขอที่จะนําไปใชใน บฝ.
ประชุมผูรับผิดชอบหมวดวิชาที่ ๔ เพื่อคัดเลือกหรือปรับแตงสถานการณ/หัวขอที่ใชในการฝก จํานวน
๘ สถานการณ/หัวขอ (ตามจํานวนกลุมการฝกปฏิบัติของ นทน.ฯ ซึ่งปกติจะแบงเปน ๘ กลุมตามสัมมนา) ให
เหมาะสม ครอบคลุม และสอดคลองตอวัตถุประสงคของ บฝ.
๔. ECG พิจารณาสถานการณ/หัวขอ บฝ.
คณก.บริหารหลักสูตรฯ (Exercise Control Group: ECG) พิจารณาความเหมาะสมของสถานการณ/หัวขอ
ที่ผรู ับผิดชอบ มว.๔ กําหนด พรอมใหคําแนะนําและขอเสนอแนะในการปรับเปลี่ยนสถานการณ/หัวขอตาง ๆ ให
เหมาะสมยิ่งขึ้น รวมทั้งพิจารณาผูทําหนาที่เปน คณก.บริหาร ทอ.(สมมติเพื่อการศึกษา) เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบและ
ใหคําแนะนําในการปฏิบัติของ นทน.ฯ
๕. จัดทํา/แจกจาย บฝ.
หัวหนาหมวดวิชาที่ ๔ นําคําแนะนําและขอเสนอแนะของ ECG ไปปรับปรุงสถานการณ/หัวขอใน บฝ.
โดยดําเนินการ ดังนี้
๕.๑ จั ดทํ า คํา สั่ง แตง ตั้ง คณก.บริ หาร ทอ.(สมมติเ พื่อ การศึ กษา) หรื อคํ า สั่ งอื่ น ๆ ที่ ส อดคลอ งกั บ
สถานการณที่ใชในรุนนั้น ๆ

- ๑๓ ๕.๒ จัดทํา บฝ.ตนฉบับ ประกอบดวย ใบบงการ ที่ระบุวัตถุประสงค สถานการณ บทบาทหนาที่ของผู
ปฏิบัติ รายชื่อผูรบั ผิดชอบ การวัดผล คําแนะนําตาง ๆ พรอมแนบผนวกหัวขอ ขั้นตอนการดําเนินการ กําหนดการ
พรอมสําเนาคําสั่งตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนเอกสารหรือขอมูลที่จําเปนตองใชในการฝกปฏิบัติ
๕.๓ หัวหนาหมวดวิชาที่ ๔ นําเอกสารให หก.กกศ.ฯ พิจารณาลงนามใหใชเปน บฝ.สําหรับการฝกอยาง
เปนทางการ
๕.๔ หัวหนาหมวดวิชาที่ ๔ นําเอกสารตนฉบับทั้งหมดสงมอบใหหองตําราเพื่อจัดทําสําเนาแจกจายผูมี
สวนเกี่ยวของทั้งหมด
๕.๕ หองตําราจัดทําสําเนาเอกสาร แลวแจกจาย บฝ.ให อาจารยผูเกี่ยวของ และ นทน.ฯ
๖. ชี้แจง บฝ.
เมื่ อ บฝ.ถู กแจกจา ยไปยังผู เกี่ยวขอ งทั้งหมดแลว ให หั ว หนา หมวดวิช าที่ ๔ ประสานกับ น.อํ า นวย
การศึกษาเพื่อจัดเวลาชี้แจงการปฏิบัติใน บฝ.นี้ โดยแบงการชี้แจงออกเปน ๒ สวน คือ
๖.๑ ชี้แจงแนวทางการฝกปฏิบัติ บฝ.แก นทน.ฯ โดยทําการชี้แจง ณ หองบรรยายเมนะรุจิ รร.นอส.ฯ
ตามวันเวลาที่ น.อํานวยการศึกษาจัดไวในตารางการศึกษา
๖.๒ ชี้แจงแนวทางการควบคุม บฝ.แก อจ.ผูควบคุมการปฏิบัติ รวมถึงผูมีสวนเกี่ยวของ ในการประชุม
วิชาการ รร.นอส.ฯ หรือหากหวงเวลาไมตรงกับการประชุมวิชาการ อาจเชิญผูเกี่ยวของประชุมเพื่อรับฟงคําชี้แจง
และซักถามรายละเอียดในการปฏิบัติตาม บฝ.
๗. ศึกษา บฝ.
เมื่ อ นทน.ฯ และผู มี ส ว นเกี่ย วข องได รั บ ฟ ง คํ า ชี้ แ จงจาก หน.หมวดวิ ช าที่ ๔ แล ว ให ทํา การศึ ก ษา
สถานการณ ขอมูล ตามหัวขอที่ไดรับมอบหมายเพื่อทําความเขาใจในรายละเอียดของโจทย ตลอดจนขั้นตอนการ
ปฏิบัติตาง ๆ และเตรียมตัวเขาสูการฝกปฏิบัติ
๘. ประชุมครั้งที่ ๑ ทําความเขาใจนโยบาย/แบงมอบหนาที่ (Step 1)
ในหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส พ.ศ.๒๕๖๐ กําหนดใหมีเวลาในการสัมมนา บฝ.นี้ จํานวน ๑๐ ชม.
ซึ่งในการปฏิบัติที่ผานมา ผูรับผิดชอบหมวดวิชาที่ ๔ กําหนดใหใชรูปแบบของการประชุมแทนการสัมมนา และ
แบง เวลาการปฏิ บัติ ออกเปน การประชุม ๕ ครั้ง ครั้งละ ๒ ชม. มีเป า หมายให นทน.ฯ ปฏิ บัติใ นขั้นตอนที่ ๑
ของกระบวนการแกปญหาตามหลักวิชา คือการทําความเขาใจปญหา นอกจากนั้นใหใชโอกาสในการประชุมครั้งนี้
เพื่อแบงมอบหนาที่การปฏิบัติของสมาชิกภายในกลุม โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
๘.๑ การทํ า ความเขา ใจปญ หา ให พิจ ารณาตามหัว ขอ ในแบบพิมพก ารเขีย นรายงานการแกปญ หา
ประกอบดวย เปาหมาย สาเหตุ ผลที่เกิด ผูแกปญหา ปญหา และขอบเขต
๘.๒ การแบงมอบหนาที่ของสมาชิกในกลุม อาจให นทน.ฯ พิจารณาแบงมอบหนาที่ตาง ๆ กันเองตาม
ความเหมาะสม โดยมีหนาที่จําเปนที่ตองมีการพิจารณาในการประชุม ดังนี้
๘.๒.๑ หัวหนา คณะ จนท.ดํา เนินงาน หรือหัวหนากลุมผูทําหนา ที่ประธานการประชุม ซึ่งเป น
ตําแหนงที่เมื่อเลือกแลวจะไมมีการเปลี่ยนแปลง จะตองทําหนาที่จนกวา บฝ.จะเสร็จสมบูรณ
๘.๒.๒ เลขานุการการประชุม ซึ่งตามผนวกในบงการจะระบุผูทํา หน าที่ในการประชุมครั้งที่ ๑
ไวแลว แตในการประชุมครั้งตอ ๆ ไปใหผลัดเปลี่ยนหมุนเวี ยนกั น จึงตองมีการกํ าหนดตัวบุคคลไวกอนเพื่อให
เตรียมการในการประชุมครั้งตอไปไดอยางเรียบรอย

- ๑๔ ๘.๒.๓ ผูนําเสนอในแตละครั้ง โดยใน บฝ.นี้จะมีการนําเสนอ ๒ ครั้ง คือนําเสนอความกา วหนา
ในหองประชุมนภาภิวุฒิ และนําเสนอผลงานในหองบรรยายเมนะรุจิ ใหที่ประชุมกําหนดตัวบุคคลในการนําเสนอ
ทั้งสองครั้งโดยไมใหใชบุคคลเดิมในการนําเสนอ
๘.๒.๔ แบงมอบหนาที่ในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อเตรียมตัวในการประชุมครั้งที่ ๒
เมื่อ นทน.ฯ ประชุมครั้งที่ ๑ และไดขอสรุปในการประชุมแลว จะมีเวลาให นทน.ฯ ศึกษาคนควา
ดว ยตนเองตามตารางการศึกษาครั้งละ ๒ ชม.จํานวน ๕ ครั้ง ซึ่งตามปกติจ ะใหเวลาคนคว า ๑ ครั้ง (๒ ชม.)
หลังจากมีการประชุมแตละครั้ง ให นทน.ฯ ใชเวลาคนควานี้ ไปศึกษาหาขอมูลตามที่ไดรับมอบหมายเพื่อใชเตรียม
ตัวประชุมในครั้งตอ ๆ ไป
***เมื่อจบขั้นตอนนี้แลว ให นทน.ฯ ดําเนินการในขั้นตอนที่ ๙ และขั้นตอนที่ ๒๙
๙. ประชุมครั้งที่ ๒ รวบรวมขอมูล/กําหนดเกณฑการพิจารณา/ลําดับขอไขที่เปนไปได (Step 2+3)
มีเปาหมายให นทน.ฯ ดําเนินการในขั้นตอนที่ ๒ และ ๓ ของกระบวนการแกปญหาตามหลักวิชา คือการ
เก็ บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย ขอเท็จจริง ขอสมมติ (ถา มี) เกณฑการพิจารณา และคํา จํ ากัดความ (ถา มี)
ตลอดจนให นทน.ฯ กําหนดหนทางปฏิบัติที่เปนไปไดเบื้องตน และให นทน.ฯ เตรียมการสํา หรับการนําเสนอ
ความกาวหนาตอ คณก.บริหาร ทอ.(สมมติเพื่อการศึกษา) เพื่อให คณก.ฯ พิจารณาวา กลุมสามารถดําเนินการ
ไดอยางถูกตอง ตรงตามประเด็นที่มีการกํา หนดไวใน บฝ.หรือไม/ อยา งไร โดยใหจัดทํา เอกสารประกอบการ
พิจ ารณาให แ ก คณก.ฯ (จํ านวนชุ ดเอกสารเทากับจํ านวน คณก.ฯ) สง ให คณก.ฯ ผา นหั ว หนา หมวดวิ ช าที่ ๔
(รายละเอียดกําหนดไวใน บงการของ บฝ.)
***เมื่อจบขั้นตอนนี้แลว ให นทน.ฯ ดําเนินการในขั้นตอนที่ ๑๐ และขั้นตอนที่ ๒๙
๑๐. ประชุม คณก.ทอ.ฯ เพื่อกําหนดแนวทางใหคาํ แนะนําในการนําเสนอความกาวหนา
คณก.บริหาร ทอ.(สมมติเพื่อการศึกษา) ประชุมกําหนดแนวทางการพิจารณาและใหคําแนะนําแก นทน.ฯ
ในการนํ าเสนอความกา วหนา โดยศึกษาขอมูลการดําเนินการของ นทน.ฯ แตละกลุม จากเอกสารที่ หน.มว.๔
แจกจายให คณก.ฯ แตละทาน (ควรแจกจายเอกสารอยางนอย ๒ วันทําการกอนวันประชุม)
แนวทางการใหคําแนะนําของ คณก.ฯ ควรเปนไปแบบกัลยาณมิตร ใชหลักการของครูทหาร (ชม-ติ-ชม)
ติเพื่อกอ ชี้ให นทน.ฯ เห็นขอผิดพลาด และแนวทางแกไข ตลอดจนใหกําลังใจ นทน.ฯ ในการทํางานขั้นตอนตอไป
***เมื่อจบขั้นตอนนี้แลว ให นทน.ฯ ดําเนินการในขั้นตอนที่ ๑๑ และขั้นตอนที่ ๒๙
๑๑. นําเสนอความกาวหนาตอ คณก.ทอ.ฯ
การนํา เสนอความกา วหนา ของ นทน.ฯ ตอ คณก.บริห าร ทอ.ฯ จะกระทํ า ในห อ งประชุ มนภาภิ วุ ฒิ
คราวละ ๑ กลุมสัมมนา โดยใหสมาชิกกลุมทั้งหมด รวมทั้งที่ปรึกษากลุม (อาจารยผูควบคุมการปฏิบัติ) เขาฟงดวย
มีเวลาให นทน.ฯ นําเสนอขอมูล ๑๕ นาที โดยมีแนวทางการประเมินการนําเสนอความกาวหนาตามใบแบบ ๔-๙
จากนั้ น คณก.ฯ จะซัก ถามเพื่ อทํ า ความเข า ใจในประเด็น ที่ส งสัย และให คํ า แนะนํ า หรือ ชี้ แนะแนวทางการ
ดําเนินการ ซึ่งในการนําเสนอความกาวหนานี้ คณก.ฯ จะตรวจสอบความเขาใจของ นทน.ฯ ดังนี้
๑๑.๑ เขาใจประเด็นในหัวขอที่ไดรบั ถูกตองหรือไม
๑๑.๒ แนวคิดในขั้นตอนที่ ๑ ทําความเขาใจปญหา ถูกตองหรือไม
๑๑.๓ การรวบรวมขอมูลในขั้นตอนที่ ๒ เก็บรวบรวมขอมูล กระทําไดครอบคลุมหรือไม
๑๑.๔ การกําหนดเกณฑการพิจารณา กระทําไดถูกตอง เหมาะสม ครอบคลุมหรือไม
ฯลฯ

- ๑๕ เมื่อ คณก.ฯ ไดรับฟงการนําเสนอความกาวหนา และซักถามในขอสงสัยของแตละกลุมแลว จะประเมิน
การนําเสนอความกาวหนาของ นทน.ฯ แตละกลุมตามใบแบบ ๔-๙
***หาก คณก.ฯ พิ จ ารณาแล ว ว า ผลการปฏิ บั ติ ที่ นทน.ฯ นํ า เสนอเปน ไปอย า งถู ก ต อ ง เหมาะสม
ให นทน.ฯ ดําเนินการในขั้นตอนตอไปของกระบวนการแกปญหาตามหลักวิชา และตามที่ บฝ.กําหนด (ขามไปยัง
ขั้นตอนที่ ๑๕) แตหากผลการปฏิบัติยังมีขอบกพรองใหดําเนินการตอไปในขั้นตอนที่ ๑๒
๑๒. คณก.บริหาร ทอ.ฯ ประเมินการนําเสนอและใหคําแนะนํา
หากในการนําเสนอความกาวหนาในขั้นตอนที่ ๑๑ คณก.บริหาร ทอ.ฯ พิจารณาแลววามีขอผิดพลาดใน
ประเด็นหลัก จําเปนตองปรับปรุงแกไข คณก.ฯ จะใหคําแนะนําเพื่อให นทน.ฯ นําไปปรับปรุงแกไขงานใหถูกตอง
สมบูรณยิ่งขึ้น เพื่อใหสามารถดําเนินการตอไปไดตรงตามหัวขอที่กําหนด และเปนไปตามวัตถุประสงคของ บฝ.
๑๓. ปรับแกตามคําแนะนําของ คณก.ทอ.ฯ
เมื่อ คณก.บริหาร ทอ.ฯ ใหคําแนะนําและแนวทางการปรับปรุงแกไขงานแลว ให นทน.ฯ นําคําแนะนํา
ของ คณก.ฯ ไปปรับปรุงแกไขงานของตนเองใหเรียบรอย จากนั้นใหนําสงที่ปรึกษาคณะ จนท.ทํางานของตนเอง
(อาจารยผูควบคุมการปฏิบัติ) ตรวจสอบความถูกตอง
๑๔. อจ.ผูควบคุม ตรวจสอบความถูกตอง
อจ.ผูควบคุมการปฏิบัติ ตรวจสอบความถูกตองของงาน วาไดแกไขตามคําแนะนําของ คณก.ทอ.ฯ หรือไม
***หากอาจารยผูควบคุมการปฏิบัติตรวจสอบวา นทน.ฯ ดําเนินการไดอยางถูกตอง ครบถวน และเปนไป
ในแนวทางที่ คณก.ฯ แนะนําเรียบรอยแลว ใหดําเนินการในขั้นตอนที่ ๑๕ หากยังพบขอบกพรองใหกลับไปทําซ้ํา
ในขั้นตอนที่ ๑๓
๑๕. ประชุมครั้งที่ ๓ ทบทวนขอไข/ทดสอบขอไข/เลือกขอไขที่ดีที่สุด (Step 4+5)
มีเปาหมายเพื่อดําเนินการทบทวนขั้นตอนที่ ๓ ของกระบวนการแกปญหาตามหลักวิชา คือ การกําหนด
หนทางปฏิบัติที่เปนไปได โดยให นทน.ฯ พิจารณาหนทางที่เปนไปไดจากขอมูลที่ไดศึกษาจากขั้นตอนกอนหนานี้
รวมทั้ งคํา แนะนํ า จาก คณก.บริ ห าร ทอ.ฯ และที่ ป รึก ษาคณะ จนท.ทํา งาน (อาจารย ผู ควบคุม การปฏิ บั ติ )
ซึ่งหนทางปฏิบัติอาจมีเพียงหนทางเดียว หรือหลายหนทางก็ได แตหากมีหนทางปฏิบัติเปนจํานวนมาก ใหคัดเลือก
หนทางปฏิบัติที่เหมาะสมมากที่สุดมาจํานวนหนึ่ง (ไมควรเกิน ๖ – ๗ หนทาง) เพื่อนํา มาพิจ ารณา จากนั้นให
ทําการทดสอบขอไขตามกระบวนการแกปญหาตามหลักวิชาในขั้นตอนที่ ๔ คือ การทดสอบหนทางปฏิบัติที่เปนไปได
โดยเทียบกับเกณฑการพิจารณา ดวยวิธีการที่เหมาะสม ซึ่งวิธีการทดสอบหนทางปฏิบัติที่เปนไปได ที่นิยมนํามาใช
ในดําเนินการ ไดแก
๑๕.๑ การทดสอบโดยใชเกณฑการพิจารณาทั่วไป คือ ใหเกณฑละ ๑ คะแนน หนทางใดไดคะแนนมากที่สุด
คือหนทางที่ดีที่สุด
๑๕.๒ การใชเกณฑการพิจารณาหลัก/รอง คือ ถาไมผานเกณฑหลักขอใดขอหนึ่งใหตัดหนทางนั้นออก
จากการพิจารณา ใหคะแนนเกณฑละ ๑ คะแนน หนทางใดไดคะแนนมากที่สุด คือหนทางที่ดีที่สุด
๑๕.๓ การใชเกณฑการพิจารณาแบบถวงน้ําหนัก (Criteria Rating) คือ การใหน้ําหนักคะแนนของแตละ
เกณฑ แ ตกต า งกั นตามความสํ า คั ญ แตทุ ก เกณฑต อ งรวมกั น ได ๑๐๐ คะแนน แล ว ให ค ะแนนแต ล ะเกณฑ
ตามดุลยพินิจ แตไมเกินเกณฑละ ๑๐ คะแนน จากนั้นหาผลรวมของน้ํา หนักคะแนนคูณดวยคะแนน หนทางใด
ไดคะแนนมากที่สุดคือหนทางที่ดีที่สุด

- ๑๖ ๑๕.๔ การใชหลายวิธีรวมกัน เชน เมื่อพิจารณาขอไขที่ผานเกณฑการพิจารณาหลักแลว มีหลายขอไขที่
ผานเกณฑ แตตองการเลือกเพียงขอไขเดียว อาจใชการเปรียบเทียบกันระหวางขอไขที่ผานเกณฑ หรือวิธีอื่นใดก็ได
เพื่อใหไดมาซึ่งขอไขที่ดีที่สุดเพียงหนึ่งเดียว
การพิจารณาเลือกขอไขที่ดีที่สุด ในขั้นตอนที่ ๕ ของการแกปญหาตามหลักวิชา ใหดูจากผลการทดสอบ
ข อไข โดยหากมีข อไขที่ผา นเกณฑห ลายขอไข อาจเลือ กนํา ไปปฏิ บัติพ รอ มกัน ทั้ งหมดก็ ไ ด หรื อ หากมี ขอไข
ที่นาสนใจแตไมผานเกณฑการพิจารณา อาจใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมไวดวยก็ได (หากหนทางนั้นผูบังคับบัญชา
พิจารณาวาเปนหนทางปฏิบัติที่ดี อาจอนุมัติใหนําไปปฏิบัติรว มกับหนทางที่ผานเกณฑการพิจารณาได)
***เมื่อจบขั้นตอนนี้แลว ให นทน.ฯ ดําเนินการในขั้นตอนที่ ๑๖ และขั้นตอนที่ ๒๙
๑๖. ประชุมครั้งที่ ๔ นําขอไขไปปฏิบัติ (Step 6)/เตรียมโครงการ
มีเปาหมายเพื่อดําเนินการในขั้นตอนที่ ๖ ของกระบวนการแกปญหาตามหลักวิชา คือ นําขอไขไปปฏิบัติ
โดยให นทน.ฯ ใชหนทางปฏิบัติที่พิจารณาแลววาเปนหนทางที่ดีที่สุด มาเปนฐานการพิจารณาในการดําเนินการ
นํา ขอไขไปปฏิบัติ จากนั้นใหเตรียมเขียนโครงการหรือแนวทางที่นําเสนอว าเปนหนทางที่ดีที่สุด โดยใชหัวข อ
การเขียนเหมือนโครงการศึกษา ทอ.ที่เรียนมาในหมวดวิชาที่ ๑ แตกําหนดใหตองมีหัวขอสํา คัญประกอบดวย
หนวยที่รับผิดชอบ วัตถุประสงค วิธีดําเนินการ และผลที่คาดวาจะไดรบั สวนหัวขออื่นจะมีหรือไมก็ได
เมื่อ นทน.ฯ ดําเนินการไดครบทุกขั้นตอน พรอมทั้งจัดเตรียมโครงการเรียบรอยแลว ใหจัดทําไฟลและ
เอกสารประกอบการนําเสนอ นําสง คณก.บริหาร ทอ.(สมมติเพื่อการศึกษา) โดยใหจัดทําเอกสารประกอบการ
พิจ ารณาใหแก คณก.ฯ (จํา นวนชุดเอกสารเทากับจํานวน คณก.ฯ) สงให คณก.ฯ ผา นหัว หนา หมวดวิชาที่ ๔
(รายละเอียดกําหนดไวใน บงการของ บฝ.)
***เมื่อจบขั้นตอนนี้แลว ให นทน.ฯ ดําเนินการในขั้นตอนที่ ๑๗ และขั้นตอนที่ ๒๙
๑๗. ประชุม คณก.ทอ.ฯ เพื่อกําหนดแนวทางใหคําแนะนําในการนําเสนอผลงาน
คณก.บริหาร ทอ.(สมมติเพื่อการศึกษา) ประชุมกําหนดแนวทางการพิจารณาและใหคําแนะนําแก นทน.ฯ
ในการนําเสนอผลงาน โดยศึกษาขอมูลการดําเนินการของ นทน.ฯ แตละกลุมจากเอกสารที่ หน.มว.๔ แจกจายให
คณก.ฯ แตละทาน (ควรแจกจายเอกสารอยางนอย ๒ วันทําการกอนวันประชุม)
๑๘. นําเสนอผลงานตอ คณก.ทอ.ฯ
การนําเสนอผลงานของ นทน.ฯ ตอ คณก.บริหาร ทอ.ฯ จะกระทําในหองบรรยายเมนะรุจิ โดยมี นทน.ฯ
ทั้งหมดรวมรับฟงการนํา เสนอดวย ใหจัดที่นั่ง คณก.บริหาร ทอ.ฯ และอาจารยผูควบคุมการปฏิบัติ อยูบริเวณ
ดานหลังหองบรรยาย มีเวลาให นทน.ฯ นําเสนอขอมูลกลุมละ ๒๐ นาที โดยมีแนวทางการประเมินการนําเสนอ
ผลงานตามใบแบบ ๔-๑๐ จากนั้น คณก.ฯ จะซักถามเพื่อทําความเขาใจในประเด็นที่สงสัย และใหคําแนะนําหรือ
ชี้แนะแนวทางการดําเนินการ ซึ่งในการนําเสนอผลงานนี้ ให นทน.ฯ นําเสนอตามหัวขอที่ ๑ – ๕ ของกระบวนการ
แกปญหาตามหลักวิชา โดย คณก.ฯ จะตรวจสอบความเขาใจของ นทน.ฯ ดังนี้
๑๑.๑ นทน.ฯ มีการปรับปรุงตามคําแนะนําของ คณก.ฯ ในการนําเสนอความกาวหนาหรือไม
๑๑.๒ หนทางปฏิบัติที่เปนไปไดเหมาะสมหรือไม/ไดมาอยางไร
๑๑.๓ การพิจารณาหนทางปฏิบัติเทียบกับเกณฑการพิจารณามีเหตุผลสมควรเพียงพอ/เหมาะสมหรือไม
๑๑.๔ วิธีการทดสอบหนทางปฏิบัติเหมาะสมหรือไม
ฯลฯ
เมื่อ คณก.ฯ ไดรับฟงการนําเสนอผลงาน และซักถามในขอสงสัยของแตละกลุม แลว จะประเมินการ
นําเสนอผลงานของ นทน.ฯ แตละกลุมตามใบแบบ ๔-๑๐

- ๑๗ ***หาก คณก.ฯ พิจารณาแลววา ผลการปฏิบัติที่ นทน.ฯ นําเสนอเปนไปอยางถูกตอง เหมาะสม มีความ
สมเหตุสมผล จะรวมกันพิจารณาใหการตัดสินตกลงใจในการเลือกหนทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อให นทน.ฯ ดําเนินการ
ในขั้นตอนตอไป (ขามไปยังขั้นตอนที่ ๒๒) แตหากยังมีขอบกพรองใหดําเนินการในขั้นตอนที่ ๑๙
๑๙. คณก.ทอ.ฯ เลือกหนทางปฏิบัตทิ ี่ดีที่สุด/ใหคําแนะนําและแนวทางการปฏิบัติ
หากผลการปฏิบั ติยังมีขอบกพรอง กลา วคือ หนทางปฏิบัติที่นําเสนออาจไมเ หมาะสม ไมครอบคลุ ม
ประเด็น ขั้นตอนการพิจารณาไมสมเหตุสมผล หรือเหตุบกพรองอื่น ๆ ที่ทําให คณก.บริหาร ทอ.ฯ ไมสามารถ
ตัดสินตกลงใจได คณก.ฯ จะใหคําแนะนําและใหแนวทางการเลือกหนทางปฏิบัติที่ดีที่สุดแก นทน.ฯ เพื่อใหนําไป
ปรับปรุงแกไขตอไป
๒๐. ปรับแกตามคําแนะนําของ คณก.ทอ.ฯ
นทน.ฯ ปรับแก ผลงานตามคําแนะนําของ คณก.บริหาร ทอ.ฯ โดยยึดแนวทางการเลื อกหนทางปฏิบั ติ
ที่ดีที่สุด มาใชในการเลือกหนทางปฏิบัติ และดําเนินการในขั้นตอนที่ ๖ ของกระบวนการแกปญหาตามหลักวิชา
คือ การนําขอไขไปปฏิบัติ รวมทั้งจัดทําโครงการหรือแนวทางการนําไปปฏิบัติตอไป
๒๑. อจ.ผูควบคุม ตรวจสอบความถูกตอง
อจ.ผูควบคุมการฝกปฏิบัติตรวจสอบความถูกตองในการแกไขผลงานของ นทน.ฯ ใหเปนไปตามแนวทาง
ที่ คณก.บริหาร ทอ.ฯ ใหคําแนะนํา
***หากอาจารยผูควบคุมการปฏิบัติตรวจสอบวา นทน.ฯ ดําเนินการไดอยางถูกตอง ครบถวน และเปนไป
ในแนวทางที่ คณก.ฯ แนะนําเรียบรอยแลว ใหขามไปยังขั้นตอนที่ ๒๓ หากยั งพบขอบกพรองให กลับไปทํา ซ้ํา
ในขั้นตอนที่ ๒๐
๒๒. คณก.บริหาร ทอ.ฯ พิจารณาเลือกหนทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
หากผลงานของ นทน.ฯ ไมมีขอบกพรอง มีขอมูลในการนําเสนอครบถวน เพียงพอที่ คณก.บริหาร ทอ.ฯ
จะตัดสิ นตกลงใจเลื อกหนทางปฏิบัติที่ดีที่สุดได คณก.ฯ จะพิจารณาเลือกหนทางปฏิ บัติท่ีดี ที่สุ ด พรอมทั้งให
คําแนะนําในการปฏิบัติ และให นทน.ฯ นําไปดําเนินการในตอไป
๒๓. ประชุมครั้งที่ ๕ ทบทวนขั้นตอนทั้งหมด
มีเปาหมายเพื่อให นทน.ฯ ทบทวนขั้นตอนทั้งหมดของกระบวนการแกปญหาตามหลักวิชา ตั้งแตขั้นตอน
ที่ ๑ ทําความเขาใจปญหา จนกระทั่งถึงขั้นตอนที่ ๖ นําขอไขไปปฏิบัติ โดยให นทน.ฯ ใชขอไขที่ คณก.บริหาร ทอ.
ฯ ตัดสินตกลงใจ หรือใหแนวทางในการเลือกหนทางปฏิบัติที่ดีที่สุดมาเปนฐานการพิจารณาในการดําเนินการนํา
ขอไขไปปฏิบัติ
๒๔. เขียนรายงานการพิจารณาของ ฝอ.
เมื่อ นทน.ฯ ดําเนินการจนครบทุกขั้นตอนของกระบวนการแกปญหาตามหลักวิชาแลว ให นทน.ฯ แตละ
กลุมสัมมนา เขียนรายงานการพิจารณาของฝายอํานวยการแบบเต็มรูปแบบ และแบบบันทึกความเห็น เปนผลงาน
ของกลุม อยางละ ๑ ฉบับ โดยใชแนวทางการเขียนตามหลักการสารบรรณ และตามแนวทางที่ไดศึกษามาจากวิชา
นอส.๔๒๐๒ การเขียนรายงานการพิจารณาของฝายอํานวยการ โดยใชสถานการณที่ไดรับมอบหมายตามบทบาท
หนาที่ตาง ๆ ในการเขียนรายงาน

- ๑๘ ๒๕. อจ.ผูควบคุม ตรวจสอบความถูกตอง
อจ.ผูควบคุมการปฏิบัติ ตรวจสอบความถูกตองของรายงานการพิจารณาของฝายอํานวยการ
***หากอาจารยผูควบคุมการปฏิบัติตรวจสอบแลววา นทน.ฯ เขียนรายงานฯ ไดอยา งถูกตอง ครบถวน
ใหดําเนินการตอไปขั้นตอนที่ ๒๖ หากยังพบขอบกพรองใหกลับไปทําซ้ําในขั้นตอนที่ ๒๔
๒๖. จัดทําแฟมเอกสารผลงาน
หน.หมวดวิชาที่ ๔ จะแจกแฟมสะสมผลงานให นทน.ฯ กลุมละ ๑ แฟม โดยให นทน.ฯ ทุกกลุมพิมพชื่อ
กลุมไวที่ปกแฟมและสันแฟมโดยใชรูปแบบเดียวกันทั้งหมด และใหแตละกลุมรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของใน บฝ.นี้
จัดทําเปนแฟมผลงาน นํา สงอาจารยผูรับผิดชอบเพื่อตรวจใหคะแนน โดยในแฟมผลงานของแตละกลุมสัมมนา
จะประกอบดวยเอกสาร ดังนี้
๒๖.๑ บฝ.๔/๒-๓ นภาภิวุฒิ ๑ การปฏิบัติงานในหนาที่ฝายอํานวยการ
๒๖.๒ การแบงมอบหนาที่และความรับผิดชอบของคณะเจาหนาที่ทํางาน ชุดที่...
๒๖.๓ บันทึกประชุม ครั้งที่ ๑
๒๖.๔ บันทึกประชุม ครั้งที่ ๒
๒๖.๕ บันทึกประชุม ครั้งที่ ๓
๒๖.๖ บันทึกประชุม ครั้งที่ ๔
๒๖.๗ บันทึกประชุม ครั้งที่ ๕
๒๖.๘ แบบพิมพการเขียนรายงานการแกปญหา
๒๖.๙ เอกสารประกอบการนําเสนอความกาวหนา
๒๖.๑๐ รายงานการพิจารณาของฝายอํานวยการเต็มรูปแบบ
๒๖.๑๑ รายงานการพิจารณาของฝายอํานวยการแบบบันทึกความเห็น
๒๖.๑๒ เอกสารประกอบการนําเสนอผลงาน
๒๖.๑๓ เอกสารประกอบการศึกษาคนควา
๒๗. สงคะแนนตอหัวหนาหมวดวิชาที่ ๔
อจ.ผูควบคุมการปฏิบัติ ตรวจใหคะแนนแฟมผลการและการประเมินผลตามใบแบบตาง ๆ ในทุกกิจกรรม
ของ บฝ.นภาภิวุฒิ ๑ และรวบรวมคะแนนทั้งหมด สงให หน.หมวดวิชาที่ ๔ ประกอบดวย
๒๗.๑ คะแนนการทําหนาที่ประธานการประชุมทั้ง ๕ ครั้ง (ใบแบบ ๔-๖)
๒๗.๒ คะแนนการทําหนาที่สมาชิกการประชุมทั้ง ๕ ครั้ง (ใบแบบ ๔-๗)
๒๗.๓ คะแนนบันทึกประชุมทั้ง ๕ ครั้ง (ใบแบบ ๔-๘)
๒๗.๔ คะแนนการประเมินแฟมเอกสาร (ใบแบบ ๔-๑๑)
โดยหัวหนาหมวดวิชาที่ ๔ ตองเก็บคะแนนการนําเสนอจาก คณก.บริหาร ทอ.ฯ อีก ๒ สวน ไดแก
๒๗.๕ คะแนนการนําเสนอความกาวหนา (ใบแบบ ๔-๙)
๒๗.๖ คะแนนการนําเสนอความผลงาน (ใบแบบ ๔-๑๐)
จากนั้นให หน.หมวดวิชาที่ ๔ รวบรวมคะแนนทั้งหมด สรุปนําเรียน หก.กกศ.ฯ เพื่อทราบตอไป
๒๘. ประเมินผล บฝ. (AAR)
ผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย รวมกันประเมินผล บฝ. (After Action Review: AAR) เพื่อนําไปปรับปรุงการ
ฝกในรุนตอไป โดยการประเมิน บฝ.จะกระทําจาก ๒ สวนหลัก ไดแก
๒๘.๑ การประเมินจาก นทน.ฯ โดยให กวผ.ฯ ใชแบบประเมินเพื่อเก็บขอมูลจาก นทน.ฯ เปนรายบุคคล

- ๑๙ ๒๘.๒ การประเมินจากอาจารยผูเกี่ยวของ (คณก.บริหาร ทอ.ฯ และอาจารยผูควบคุมการปฏิบัติ) โดยใช
แบบประเมิน หรือใชการประชุม After Action Review: AAR ภายหลังจากที่ บฝ.ดําเนินการเสร็จสิ้นสมบูรณแลว
***จบการดําเนินการใน บฝ.นภาภิวุฒิ ๑ (ขั้นตอนดานลา งเปนสวนประกอบเสริมในการจัดทําบันทึก
ประชุม)
๒๙. เลขาฯ จัดทําบันทึกประชุม/รายงานการประชุม
เลขานุการของการประชุมแตละครั้ง จัดทําบันทึกประชุม/รายงานการประชุม นําเรียนประธานฯ เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอง โดยใชหลักการเขียนบันทึกประชุมตามหลักการสารบรรณของ สบ.ทอ.
๓๐. ประธานฯ ตรวจสอบความถูกตอง
ประธานการประชุม ตรวจสอบความถูกตองของบันทึกประชุม
***หากไมถูกตองใหกลับไปดําเนินการซ้ําในขั้นตอนที่ ๒๙ หากถูกตองแลวใหขามไปยังขั้นตอนที่ ๓๑
๓๑. เลขาฯ ปรับแกตามคําแนะนําของอาจารยฯ
เลขานุการการประชุม ปรับแกบันทึกประชุมตามคําแนะนําของ อาจารยผูควบคุมการปฏิบัติ
๓๒. อจ.ผูควบคุม ตรวจสอบความถูกตอง
อาจารยผูควบคุมการปฏิบัติ ตรวจสอบความถูกตองของบันทึกประชุม
***หากไมถูกตองใหกลับไปดําเนินการซ้ําในขั้นตอนที่ ๓๑ หากถูกตองแลวใหดำเนินการขั้นตอนที่ ๓๓
ตอไป
๓๓. จัดเก็บไวเปนหลักฐาน
นทน.ฯ เก็บบันทึกประชุมไวเปนหลักฐาน (รวบรวมเปนแฟมผลงานเพื่อสงอาจารยตรวจใหคะแนน)
***กลับไปยังขั้นตอนที่ ๒๖

- ๒๐ ขอขัดของและขอเสนอแนะ
๑. การนําเสนอความกาวหนา
ขอขัดของ
ในขั้นตอนการนําเสนอความกาวหนาของ นทน.ฯ คณะกรรมการ ทอ.(สมมติเพื่อการศึกษา) ตองการ
ทราบความเขาใจของ นทน.ฯ ในการแปลงนโยบายสูการปฏิบัติโดยนํากระบวนการแกปญหาตามหลักวิชาใน ๒
ขั้นตอนแรก (ทําความเขาใจปญหา และรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ) มาประยุกตใช และตองการเห็นแนวทางในการ
แกปญหา (ลําดับขอไขที่เปนไปได) พอสังเขป
ขอเสนอแนะ
ในการประชุมครั้งที่ ๒ ให นทน.ฯ ดํา เนินการตามกระบวนการแกปญหาตามหลักวิ ชาในขั้นตอนที่ ๒
รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ ไดแก การสืบคนขอเท็จจริง การตั้งขอสมมติ (ถามี) การกําหนดเกณฑการพิจารณา และการ
ใหคําจํ ากัดความ (ถา มี ) เมื่อไดขอมูลในขั้นตอนที่ ๒ ครบถว นแลว ใหดําเนินการในขั้น ตอนที่ ๓ ลํ า ดับข อไข
ที่เป นไปได (ในเบื้องตน) กลา วคือ พิจ ารณาหนทางปฏิบัติที่เปนไปได โดยให ขอมูลประกอบในแตล ะหนทาง
พอสังเขป เพื่อให คณก.บริหาร ทอ.(สมมติเพื่อการศึกษา) ไดเห็นแนวความคิดของ นทน.ฯ ในการฝก วาถูกตอง
เหมาะสม หรือไม อยางไร
๒. การนําเสนอผลงาน
ขอขัดของ
ในขั้นตอนการนํ าเสนอผลงานของ นทน.ฯ คณะกรรมการบริหาร ทอ.(สมมติเพื่อการศึกษา) ตองการ
ทราบความเขา ใจของ นทน.ฯ ในการแปลงนโยบายสูก ารปฏิ บัติโ ดยนํา กระบวนการแก ปญ หาตามหลัก วิ ช า
ทั้ง ๖ ขั้นตอน มาประยุกตใช ตลอดจนตองการทราบแนวความคิดในการนําไปปฏิบัติของ นทน.ฯ
ขอเสนอแนะ
ในการประชุมครั้งที่ ๔ ให นทน.ฯ ดําเนินการตามกระบวนการแกปญหาตามหลักวิชาใหครบทั้ง ๖ ขั้นตอน
และให นทน.ฯ จัดเตรียมแนวทางในการนําไปปฏิบัติของหนทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ นทน.ฯ นําเสนอ โดยกําหนดให
นํารูปแบบการเขียนโครงการมาประยุกตใชในการนําเสนอแนวทาง
หมายเหตุ ขอขัดของและขอเสนอแนะดังกลาวขางตน ไดนําไปปรับแกเรียบรอยแลวในเอกสารฉบับนี้

ผนวก ก
ขั้นตอนการปฏิบัติของ
ผูรับผิดชอบหมวดวิชาที่ ๔

ก-๑

Flowchart การปฏิบัตขิ องผูรับผิดชอบหมวดวิชาที่ ๔
Start
ศึกษาขอมูล/นโยบาย/
สถานการณปจจุบัน ฯลฯ
กําหนดกรอบแนวคิด
การจัดทํา บฝ.นภาภิวุฒิ
ประชุมผูรับผิดชอบ มว.๔ เพือ่ กําหนด
สถานการณ/หัวขอที่จะนําไปใชใน บฝ.
ECG พิจารณาสถานการณ/
หัวขอ บฝ.
ผาน
จัดทํา/แจกจาย บฝ.
ชี้แจง บฝ.
จัดเตรียมขอมูลการนําเสนอความกาวหนาให
คณก.ทอ.ฯ / รวบรวมคะแนนการนําเสนอฯ
จัดเตรียมขอมูลการนําเสนอผลงานให คณก.
ทอ.ฯ / รวบรวมคะแนนการนําเสนอฯ
รับคะแนนจาก อจ.ผูควบคุมฯ
ประเมินผล บฝ. (AAR)
End

ไมผาน

ก-๒

ขั้นตอนการปฏิบัติของผูรับผิดชอบหมวดวิชาที่ ๔
ผูรับผิดชอบหมวดวิชาที่ ๔ มีหนา ที่จัดทํา บฝ. อํานวยการใหการดําเนินการของ บฝ.เปนไปดวยความ
เรียบรอย การรวบรวมคะแนนประเมิน บฝ.เพื่อสงให กวผ.รร.นอส.ฯ ตลอดจนการประเมินผลการดําเนินงาน บฝ.
(AAR) โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
๑. ศึกษาขอมูล/นโยบาย/สถานการณปจจุบัน ฯลฯ
ผูรับผิดชอบหมวดวิชาที่ ๔ (โดยปกติจะเปน หน.หมวดวิชาที่ ๔) ทําการศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับ
บฝ. ประกอบดวย นโยบาย ผบ.ทอ. หรือนโยบายของผูบังคับบัญชาระดับตาง ๆ ตลอดจนสถานการณในปจจุบัน
ที่น าสนใจนํ ามาใชในการสรางสถานการณการฝก เพื่อนํา มากําหนดเปนกรอบแนวคิดในการจัดทํา บฝ.ใหแก
นทน.ฯ ในรุนนั้น ๆ โดยสวนใหญในรุนที่ผานมา จะใชนโยบายของ ผบ.ทอ.ในปนั้น ๆ แทรกสอดกับนโยบายของ
ผอ.รร.นอส.ฯ หรือสถานการณที่ตองการให นทน.ฯ ศึกษาหาขอมูลเพื่อนํามาใชประโยชนในการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนของ รร.นอส.ฯ มาเปนกรอบแนวทาง
๒. กําหนดกรอบแนวคิดในการจัดทํา บฝ.นภาภิวุฒิ ๑
เมื่อไดนโยบายหรือสถานการณที่นา สนใจแลว ผูรับผิดชอบหมวดวิชาที่ ๔ รวมกันกํ าหนดกรอบ
แนวคิดในการจัดทํา บฝ. เพื่อเปนแนวทางในการกํา หนดสถานการณ/หัวขอที่จะใชในการฝก โดยพิจารณาจาก
ขอมูล/นโยบาย/สถานการณ ฯลฯ ตามขอ ๑ แลว นํามากําหนดเปนหัวขอสถานการณ/นโยบาย และแนวทาง
ในการแปลงไปสูการปฏิบัติ พรอมทั้งระบุแหลงขอมูลหรือหนวยงานที่ นทน.ฯ สามารถสืบคนขอมูลได จํานวน
หัว ขอไมต่ํา กวา จํา นวนกลุมการฝกปฏิบัติของ นทน.ฯ (ปกติคือ ๘ กลุมตามสัมมนา) เพื่อให คณะผูรับผิ ดชอบ
หมวดวิชาที่ ๔ รวมกันพิจารณาลงความเห็นในการเลือกหัวขอ หรือปรับเพิ่มลดประเด็นสําคัญในแตละหัวขอที่เลือกไว
๓. ประชุมผูรับผิดชอบ มว.๔ เพื่อกําหนดสถานการณ/หัวขอที่จะนําไปใชใน บฝ.
มีเปาหมายเพื่อคัดเลือกหรือปรับแตงสถานการณ/หัวขอที่ใชในการฝก จํานวน ๘ สถานการณ/หัวขอ
(ตามจํานวนกลุมการฝกปฏิบัติของ นทน.ฯ ซึ่งปกติจะแบงเปน ๘ กลุมตามสัมมนา) ใหเหมาะสม ครอบคลุม และ
สอดคลองตอวัตถุประสงคของ บฝ.
๔. ECG พิจารณาสถานการณ/หัวขอ บฝ.
คณก.บริหารหลักสูตรฯ (Exercise Control Group: ECG) พิจารณาความเหมาะสมของสถานการณ/
หัวขอ ที่ผูรับผิดชอบ มว.๔ กําหนด พรอมใหคําแนะนําและขอเสนอแนะในการปรับเปลี่ยนสถานการณ/หัวขอตาง ๆ
ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น รวมทั้งพิจารณาผูทําหนาที่เปน คณก.บริหาร ทอ.(สมมติเพื่อการศึกษา) เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบ
และใหคําแนะนําในการปฏิบัติของ นทน.ฯ
๕. จัดทํา/แจกจาย บฝ.
หัว หน าหมวดวิช าที่ ๔ นํา คํา แนะนําและขอเสนอแนะของ ECG ไปปรับปรุ งสถานการณ/หัวข อ
ใน บฝ. โดยดําเนินการ ดังนี้
๕.๑ จัดทําคําสั่งแตงตั้ง คณก.บริหาร ทอ.(สมมติเพื่อการศึกษา) หรือคําสั่งอื่น ๆ ที่สอดคลองกับ
สถานการณที่ใชในรุนนั้น ๆ
๕.๒ จัดทํา บฝ.ตนฉบับ ประกอบดวย ใบบงการ ที่ระบุวัตถุประสงค สถานการณ บทบาทหนาที่
ของผูปฏิบัติ รายชื่ อผูรับผิดชอบ การวัดผล คํา แนะนําตาง ๆ พรอมแนบผนวกหัว ขอ ขั้นตอนการดํา เนินการ
กําหนดการ พรอมสําเนาคําสั่งตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนเอกสารหรือขอมูลที่จําเปนตองใชในการฝกปฏิบัติ

ก-๓
๕.๓ หัวหนาหมวดวิชาที่ ๔ นําเอกสารให หก.กกศ.ฯ พิจารณาลงนามใหใชเปน บฝ.สําหรับการฝก
อยางเปนทางการ
๕.๔ หัว หน า หมวดวิช าที่ ๔ นํา เอกสารตนฉบับทั้ง หมดส งมอบให ห องตํา ราเพื่ อจั ดทํา สํ า เนา
แจกจายผูมสี วนเกี่ยวของทั้งหมด
๕.๕ หองตําราจัดทําสําเนาเอกสาร แลวแจกจาย บฝ.ให อาจารยผูเกี่ยวของ และ นทน.ฯ
๖. ชี้แจง บฝ.
เมื่อ บฝ.ถูกแจกจายไปยังผูเกี่ยวของทั้งหมดแลว ให หัวหนา หมวดวิชาที่ ๔ ประสานกับ น.อํานวย
การศึกษาเพื่อจัดเวลาชี้แจงการปฏิบัติใน บฝ.นี้ โดยแบงการชี้แจงออกเปน ๒ สวน คือ
๖.๑ ชี้ แ จงแนวทางการฝก ปฏิ บัติ บฝ.แก นทน.ฯ โดยทํ า การชี้ แ จง ณ ห อ งบรรยายเมนะรุ จิ
รร.นอส.ฯ ตามวันเวลาที่ น.อํานวยการศึกษาจัดไวในตารางการศึกษา
๖.๒ ชี้แจงแนวทางการควบคุม บฝ.แก อจ.ผูควบคุมการปฏิบัติ รวมถึงผูมีสวนเกี่ ยวของ ในการ
ประชุมวิชาการ รร.นอส.ฯ หรือหากหวงเวลาไมตรงกับการประชุมวิชาการ อาจเชิญผูเกี่ยวของประชุมเพื่อรับฟงคํา
ชี้แจง และซักถามรายละเอียดในการปฏิบัติตาม บฝ.
๗. จัดเตรียมขอมูลการนําเสนอความกาวหนาให คณก.ทอ.ฯ / รวบรวมคะแนนการนําเสนอ
ผูรับผิดชอบหมวดวิชาที่ ๔ รวบรวมเอกสารที่ใชในการนําเสนอความกาวหนาของ นทน.ฯ พรอมใบแบบ
ประเมินการนําเสนอความกาวหนา (ใบแบบ ๔-๙) จัดแบงใสแฟมตามจํานวน คณก.ฯ โดยแตละแฟมประกอบดวย
เอกสารของทุกสัมมนา สัมมนาละ ๑ ชุด เรียงลําดับตามหมายเลขสัมมนา หรือตามลําดับการนําเสนอ ขึ้นอยูกับ
หน.หมวดวิชาที่ ๔ เปนผูกําหนด พรอมแนบใบแบบ ๔-๙ ไวดานหนาเอกสารของแตละกลุม (ควรแจกแฟมเอกสาร
ให คณก.ฯ ศึกษา อยางนอย ๒ วันทําการกอนวันนําเสนอความกาวหนา) และเมื่อการนําเสนอความกาวหนาเสร็จ
สิ้นลงแลว ใหผูรับผิดชอบหมวดวิชาที่ ๔ เก็บรวบรวมใบแบบ ๔-๙ จาก คณก.ฯ ทุกทาน เพื่อนําไปสรุปคะแนน
และเก็บรวบรวมคะแนนไว พรอมทั้งจัดทําสรุปบันทึกคําแนะนําของ คณก.ฯ ตอ นทน.ฯ แตละกลุม เพื่อให คณก.ฯ
ใชตรวจสอบการทํางานของ นทน.ฯ ในการนําเสนอผลงานตอไป
๘. จัดเตรียมขอมูลการนําเสนอผลงานให คณก.ทอ.ฯ / รวบรวมคะแนนการนําเสนอ
ผูรับผิดชอบหมวดวิชาที่ ๔ รวบรวมเอกสารที่ใชในการนําเสนอผลงานของ นทน.ฯ จัดแบงใสแฟม
ตามจํานวน คณก.ฯ โดยแตละแฟมประกอบดวยเอกสารของทุกสัมมนา สัมมนาละ ๑ ชุด เรียงลําดับตามหมายเลข
สัมมนา หรือตามลําดับการนําเสนอ ขึ้นอยูกับ หน.หมวดวิชาที่ ๔ เปนผูกําหนด พรอมแนบใบแบบ ๔-๑๐ ไวเปน
เอกสารใบแรกของแฟม ถัดมาเป นสรุป บั นทึกคํา แนะนํา ของ คณก.ฯ ตอ นทน.ฯ แตล ะกลุม ในการนํา เสนอ
ความกาวหนา (ควรแจกแฟมเอกสารให คณก.ฯ ศึกษา อยางนอย ๒ วันทําการกอนวันนําเสนอผลงาน) และเมื่อ
การนําเสนอผลงานเสร็จสิ้นลงแลว ใหผูรับผิดชอบหมวดวิชาที่ ๔ เก็บรวบรวมใบแบบ ๔-๑๐ จาก คณก.ฯ ทุกทาน
เพื่อนําไปสรุปคะแนน และรอรวบรวมคะแนนทั้งหมดสงให กวผ.ฯ ตอไป
๙. รับคะแนนจากอาจารยผูควบคุมการปฏิบัติ
ผูรับผิดชอบหมวดวิชาที่ ๔ เปนผูรวบรวมคะแนนประเมินการฝกปฏิบัติจาก อจ.ผูควบคุมการปฏิบัติ
ทุกกลุม ประกอบดวย
๙.๑ คะแนนการทําหนาที่ประธานการประชุมทั้ง ๕ ครั้ง (ใบแบบ ๔-๖)
๙.๒ คะแนนการทําหนาที่สมาชิกการประชุมทั้ง ๕ ครั้ง (ใบแบบ ๔-๗)
๙.๓ คะแนนบันทึกประชุมทั้ง ๕ ครั้ง (ใบแบบ ๔-๘)
๙.๔ คะแนนการประเมินแฟมเอกสาร (ใบแบบ ๔-๑๑)

ก-๔
จากนั้นใหหัวหนาหมวดวิชาที่ ๔ นําไปสรุป รวมกับ คะแนนการนํ า เสนอความกา วหน า (ใบแบบ
๔-๙) และคะแนนการนําเสนอผลงาน (ใบแบบ ๔-๑๐) ที่รวบรวมไวแลว เพื่อสรุปเปนคะแนน บฝ.นภาภิวุฒิ ๑
นําเรียน หก.กกศ.ฯ เพื่อทราบตอไป
๑๐. ประเมินผล บฝ. (AAR)
เมื่อการฝกเสร็จสิ้นลงแลว ใหผูรับผิดชอบหมวดวิชาที่ ๔ (หน.หมวดวิชา) จัดประชุมประเมินผล
การฝก (After Action Review: AAR) โดยใหผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย รวมกันประเมินผล เพื่อนําไปปรับปรุงการ
ฝกในรุนตอไป ทั้งนี้ควรนําผลการประเมินจาก นทน.ฯ (กวผ.ฯ ใชแบบประเมินเพื่อเก็บขอมูลจาก นทน.ฯ เปน
รายบุคคล) มาเปนขอมูลเพิ่มเติมในการประชุมประเมินผลการฝกดวย

ผนวก ข
ขั้นตอนการปฏิบัติของ
อาจารยผูควบคุมการปฏิบัติ
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Flowchart การปฏิบัตขิ องอาจารยผูควบคุมการปฏิบัติ
Start
ศึกษา บฝ.
รวมประชุม #๑ ใหคําแนะนํา ประเมินการปฏิบัติประธาน/สมาชิก
ตรวจ/แกไข/ใหคะแนนรายงานการประชุม
รวมประชุม #๒ ใหคําแนะนํา ประเมินการปฏิบัติประธาน/สมาชิก
ตรวจ/แกไข/ใหคะแนนรายงานการประชุม
รวมฟงการนําเสนอความกาวหนาและรับคําแนะนําจาก คณก.ทอ.ฯ
รวมประชุม #๓ ใหคําแนะนํา ประเมินการปฏิบัติประธาน/สมาชิก
ตรวจ/แกไข/ใหคะแนนรายงานการประชุม
รวมประชุม #๔ ใหคําแนะนํา ประเมินการปฏิบัติประธาน/สมาชิก
ตรวจ/แกไข/ใหคะแนนรายงานการประชุม
รวมฟงการนําเสนอผลงาน และรับคําแนะนําจาก คณก.ทอ.ฯ
รวมประชุม #๕ ใหคําแนะนํา ประเมินการปฏิบัตปิ ระธาน/สมาชิก
ตรวจ/แกไข/ใหคะแนนรายงานการประชุม
ใหคําแนะนําการเขียนรายงานการพิจารณาของฝายอํานวยการ
ตรวจ/ใหคะแนนแฟมผลงาน นทน.
สงคะแนนใหผรู บั ผิดชอบหมวดวิชาที่ ๔
ประเมินผลการปฏิบตั ิ (AAR)
End
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ขั้นตอนการปฏิบัติของอาจารยผูควบคุมการปฏิบัติ
อาจารยผูควบคุมการปฏิบัติ มีหนาที่ใหคําปรึกษาและเสนอแนะตอ นทน.ฯ ใหการชวยเหลือในการติดตอ
ประสาน นกข.เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล รับฟงความคิดเห็นในปญหาที่เกี่ยวของ ประสานการปฏิ บัติของ นทน.ฯ
กรณีมีขอสงสั ยหรือกรณีที่อาจขัดตอระเบีย บ รร.นอส.ฯ หรือมาตรการ รปภ. และอื่ น ๆ ตลอดจนเฝา สังเกต
ติดตามการปฏิบัติของ นทน.ฯ เพื่อประเมินผลเปนรายบุคคล โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
๑. ศึกษา บฝ.
เมื่อ หน.หมวดวิ ชาที่ ๔ แจกจา ย บฝ. และชี้แ จง บฝ.เรีย บรอ ยแลว อจ.ผูค วบคุ มฯ ตองศึก ษา
สถานการณ ขอมูล ตามหัวขอที่รับผิดชอบเพื่อทําความเขาใจในรายละเอียดของโจทย ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติ
ตาง ๆ และเตรียมตัวเขาสูการฝกปฏิบัติ โดยมีประเด็นการพิจารณา ดังนี้
๑.๑ หัวขอที่ไดรับมอบหมายมีวัตถุประสงคอะไร
๑.๒ หัวขอที่ไดรับมอบหมายมีคําสําคัญ (Key Words) อะไรบาง
๑.๓ สามารถคนควาขอมูลไดจากหนวยใดบาง
๑.๔ ในประเด็นที่ไดรับมอบหมายนี้ ทอ.มีการดําเนินการอะไรบาง/อยางไร
๑.๕ การดําเนินการของ ทอ. มีขอขัดของ และวิธีการแกไขอยางไร
๒. รวมประชุมครั้งที่ ๑ ใหคําแนะนํา ประเมินการปฏิบัติประธาน/สมาชิก ตรวจ/แกไข/ใหคะแนน
รายงานการประชุม
การประชุมครั้งที่ ๑ มีเปาหมายให นทน.ฯ ปฏิบัติในขั้นตอนที่ ๑ ของกระบวนการแกปญหาตาม
หลักวิชา คือการทําความเขาใจปญหา นอกจากนั้นใหใชโอกาสในการประชุมครั้งนี้เพื่อแบงมอบหนาที่การปฏิบัติ
ของสมาชิกภายในกลุม โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
๒.๑ การทํา ความเขาใจปญหา ใหพิจารณาตามหัวขอในแบบพิมพการเขียนรายงานการแกปญหา
ประกอบดวย เปาหมาย สาเหตุ ผลที่เกิด ผูแกปญหา ปญหา และขอบเขต
๒.๒ การแบงมอบหนาที่ของสมาชิกในกลุม อาจให นทน.ฯ พิจารณาแบงมอบหนาที่ตาง ๆ กันเอง
ตามความเหมาะสม โดยมีหนาที่จําเปนที่ตองมีการพิจารณาในการประชุม ดังนี้
๒.๒.๑ หัว หนา คณะ จนท.ดํา เนินงาน หรือหั วหนา กลุ มผูทํา หน า ที่ ประธานการประชุ ม
ซึ่งเปนตําแหนงที่เมื่อเลือกแลวจะไมมีการเปลี่ยนแปลง จะตองทําหนาที่จนกวา บฝ.จะเสร็จสมบูรณ
๒.๒.๒ เลขานุก ารการประชุ ม ซึ่ง ตามผนวกในบง การจะระบุผู ทํา หนา ที่ ใ นการประชุ ม
ครั้งที่ ๑ ไวแลว แตในการประชุมครั้งตอ ๆ ไปใหผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน จึงตองมีการกําหนดตัวบุคคลไวกอน
เพื่อใหเตรียมการในการประชุมครั้งตอไปไดอยางเรียบรอย
๒.๒.๓ ผู นํ า เสนอในแต ล ะครั้ ง โดยใน บฝ.นี้ จ ะมี ก ารนํ า เสนอ ๒ ครั้ ง คื อ นํ า เสนอ
ความกาวหนาในหองประชุมนภาภิวุฒิ และนําเสนอผลงานในหองบรรยายเมนะรุจิ ใหที่ประชุมกําหนดตัวบุคคลใน
การนําเสนอทั้งสองครั้งโดยไมใหใชบุคคลเดิมในการนําเสนอ
๒.๒.๔ แบงมอบหนาที่ในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อเตรียมตัวในการประชุมครั้งที่ ๒
เมื่อ นทน.ฯ ประชุมครั้งที่ ๑ และไดขอสรุปในการประชุมแลว จะมีเวลาให นทน.ฯ ศึกษาคนควา
ดว ยตนเองตามตารางการศึกษาครั้งละ ๒ ชม.จํานวน ๕ ครั้ง ซึ่งตามปกติจ ะใหเวลาคนคว า ๑ ครั้ง (๒ ชม.)
หลังจากมีการประชุมแตละครั้ง ให นทน.ฯ ใชเวลาคนควานี้ ไปศึกษาหาขอมูลตามที่ไดรับมอบหมายเพื่อใชเตรียม
ตัวประชุมในครั้งตอ ๆ ไป
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การประเมินการปฏิบัติในการประชุมแตละครั้ง ใหดําเนินการดังนี้
๑) ประธานการประชุม ประเมินโดยใชใบแบบ ๔-๖
๒) สมาชิกการประชุม ประเมินโดยใชใบแบบ ๔-๗
๓) บันทึกประชุม ประเมินโดยใชใบแบบ ๔-๘
๔) ใหอาจารยผคู วบคุมการปฏิบัติทําการประเมินทุกครั้งที่มีการประชุม และใหหาคาเฉลี่ยของ
คะแนนการประเมินทั้ง ๕ ครั้งของแตละประเภท สงพรอมคะแนนดิบให หน.หมวดวิชาเมื่อ บฝ.เสร็จสิ้นแลว
การตรวจบันทึกประชุม จะกระทํา ทุกครั้งเมื่อ นทน.ฯ สงบันทึ กประชุมให อาจารย ผูควบคุมการ
ปฏิบัติหลังจากมีการประชุมแลวไมเกิน ๑ สัปดาห หรือตามที่ บฝ.กําหนด โดยใหอาจารยผูควบคุมการปฏิบัติตรวจ
และใหคําแนะนํา นทน.ฯ ตามหลักการสารบรรณของ สบ.ทอ.
๓. รวมประชุมครั้งที่ ๒ ใหคําแนะนํา ประเมินการปฏิบัติประธาน/สมาชิก ตรวจ/แกไข/ใหคะแนน
รายงานการประชุม
การประชุมครั้งที่ ๒ มีเปา หมายให นทน.ฯ ดํา เนินการในขั้น ตอนที่ ๒ และ ๓ ของกระบวนการ
แกปญหาตามหลักวิชา คือการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย ขอเท็จจริง ขอสมมติ (ถามี) เกณฑการพิจารณา
และคําจํากัดความ (ถามี) และลําดับขอไขที่เปนไปได (ในเบื้องตน) โดยให นทน.ฯ รวมกันกําหนดหนทางปฏิบัติ
ในการแกปญหา (หนทางในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ) โดยใหระบุแนวทางในแตละหนทางพอสังเขป จากนั้น
ให นทน.ฯ เตรียมการสําหรับการนําเสนอความกาวหนาตอ คณก.บริหาร ทอ.(สมมติเพื่อการศึกษา) เพื่อให คณก.ฯ
พิจารณาวา กลุมสามารถดํา เนินการไดอยา งถูกตอง ตรงตามประเด็นที่มีการกํ าหนดไวใน บฝ.หรือไม/ อยา งไร
โดยใหจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณาใหแก คณก.ฯ (จํานวนชุดเอกสารเทากับจํานวน คณก.ฯ) สงให คณก.ฯ
ผานหัวหนาหมวดวิชาที่ ๔ (รายละเอียดกําหนดไวใน บงการของ บฝ.)
๔. รวมฟงการนําเสนอความกาวหนาและรับคําแนะนําจาก คณก.บริหาร ทอ.ฯ
อาจารยผูควบคุม การปฏิ บัติตองเข า รว มรับ ฟง การนํา เสนอความก า วหนา ของ นทน.ฯ ในความ
รับผิดชอบ โดยไมมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น หรือตอบคําถามของ คณก.ฯ แตอยางใด ทําไดเพียงเขารวม
รับฟงการนําเสนอฯ และจดจําหรือบันทึกคําแนะนําของ คณก.ฯ ตลอดจนขอเสนอแนะตาง ๆ เพื่อให นทน.ฯ
นํ า มาปรับ ปรุ งการดํ า เนิ น งานในกลุ ม ของตน หรื อ อาจารย ผู ค วบคุม การปฏิ บัติ อ าจสั ง เกตพฤติ ก รรม หรื อ
ขอบกพรองในการนําเสนอของ นทน.ฯ เพื่อนํามาเปนขอมูลในการตักเตือน ใหคําแนะนํา หรือใหขอเสนอแนะ
แก นทน.ฯ ในการปฏิบัติครั้งตอไป
๕. รวมประชุมครั้งที่ ๓ ใหคําแนะนํา ประเมินการปฏิบัติประธาน/สมาชิก ตรวจ/แกไข/ใหคะแนน
รายงานการประชุม
การประชุมครั้งที่ ๓ มีเปาหมายเพื่อให นทน.ฯ ปรับปรุงการดําเนินงานใหเปนไปตามคําแนะนําของ
คณก.บริหาร ทอ.ฯ ทบทวนการดําเนินการในขั้นตอนที่ ๓ ของกระบวนการแกปญหาตามหลักวิชา คือ การกําหนด
หนทางปฏิบัติที่เปนไปได โดยให นทน.ฯ พิจารณาหนทางที่เปนไปไดจากขอมูลที่ไดศึกษาจากขั้นตอนกอนหนานี้
และจากคําแนะนําของ คณก.บริหาร ทอ.ฯ รวมทั้งใหดําเนินการในขั้นตอนที่ ๔ และ ๕ คือการทดสอบขอไข และ
เลือกขอไขที่ดีที่สุด
อาจารย ผู ค วบคุ ม การปฏิ บั ติ มี ห น า ที่ ต รวจสอบความถู ก ต อ งของการดํ า เนิ น งานที่ นทน.ฯ
ไดปรับปรุงตามคําแนะนําของ คณก.ฯ แลว และให นทน.ฯ ดําเนินการกําหนดหนทางปฏิบัติที่เปนไปได ซึ่งเปน
ขั้นตอนตอจากที่ดํา เนินการไวกอนนําเสนอความกาวหนา ซึ่งหนทางปฏิบัติอาจมีเพียงหนทางเดียว หรือหลาย
หนทางก็ได แตหากมีหนทางปฏิบัติเปนจํานวนมาก ใหคัดเลือกหนทางปฏิบัติที่เหมาะสมมากที่สุดมาจํานวนหนึ่ง
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(ไมควรเกิน ๖ – ๗ หนทาง) เพื่อนํามาพิจารณา จากนั้นใหทําการทดสอบหนทางปฏิบัติ โดยเทียบกับเกณฑการ
พิจารณา ดวยวิธีการที่เหมาะสม ซึ่งวิธีการทดสอบหนทางปฏิบัติที่เปนไปได ที่นิยมนํามาใชในดําเนินการ ไดแก
๕.๑ การทดสอบโดยใชเกณฑการพิจารณาทั่วไป คือ ใหเกณฑละ ๑ คะแนน หนทางใดไดคะแนน
มากที่สุดคือหนทางที่ดีที่สุด
๕.๒ การใชเกณฑการพิจารณาหลัก/รอง คือ ถาไมผานเกณฑหลักขอใดขอหนึ่งใหตัดหนทางนั้นออก
จากการพิจารณา ใหคะแนนเกณฑละ ๑ คะแนน หนทางใดไดคะแนนมากที่สุด คือหนทางที่ดีที่สุด
๕.๓ การใชเกณฑการพิจารณาแบบถวงน้ําหนัก (Criteria Rating) คือ การใหน้ําหนักคะแนนของแต
ละเกณฑแตกตางกันตามความสําคัญ แตทุกเกณฑตองรวมกันได ๑๐๐ คะแนน แลวใหคะแนนแตละเกณฑตาม
ดุลยพินิจ แตไมเกินเกณฑละ ๑๐ คะแนน จากนั้นหาผลรวมของน้ําหนักคะแนนคูณดวยคะแนน หนทางใดได
คะแนนมากที่สุดคือหนทางที่ดีที่สุด และเลือกหนทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
๕.๔ การใชหลายวิธีรวมกัน เชน เมื่อพิจารณาขอไขที่ผานเกณฑการพิจารณาหลักแลว มีหลายขอไข
ที่ผานเกณฑ แตตองการเลือกเพียงขอไขเดียว อาจใชการเปรียบเทียบกันระหวางขอไขที่ผานเกณฑ หรือวิธีอื่นใด
ก็ได เพื่อใหไดมาซึ่งขอไขที่ดีที่สุดเพียงหนึ่งเดียว
๖. รวมประชุมครั้งที่ ๔ ใหคําแนะนํา ประเมินการปฏิบัติประธาน/สมาชิก ตรวจ/แกไข/ใหคะแนน
รายงานการประชุม
การประชุมครั้งที่ ๔ มีเปาหมายเพื่อดําเนินการในขั้นตอนที่ ๖ ของกระบวนการแกปญหาตามหลัก
วิชา คือ การนํา ขอไขไปปฏิบัติ และใหนําเสนอแนวทางการนําขอไขที่ดีที่สุดไปปฏิบัติ โดยนําแนวทางการเขียน
โครงการศึก ษา ทอ. ในหมวดวิชาที่ ๑ มาประยุ กตใช แตกํา หนดใหตองมีหัว ขอสํา คัญประกอบดวย หนว ยที่
รับผิดชอบ วัตถุประสงค วิธีดําเนินการ และผลที่คาดวาจะไดรบั สวนหัวขออื่นจะมีหรือไมก็ได
เมื่อ นทน.ฯ ไดห นทางปฏิบั ติที่ ดีที่สุด และแนวทางการปฏิ บั ติแ ล ว ให จั ด ทํ า ไฟล แ ละเอกสาร
ประกอบการนําเสนอ พรอมแนบใบแบบ ๔-๙ นํา สง คณก.บริหาร ทอ.(สมมติเพื่อการศึกษา) โดยจํานวนชุ ด
เอกสารเทากับจํานวน คณก.ฯ สงใหหัวหนาหมวดวิชาที่ ๔ เพื่อนําไปแจกจายให คณก.ฯ ศึกษาตอไป (รายละเอียด
กําหนดไวใน บงการของ บฝ.)
๗. รวมฟงการนําเสนอผลงานและรับคําแนะนําจาก คณก.บริหาร ทอ.ฯ
อาจารยผูควบคุมการปฏิบัติตองเขารวมรับฟงการนําเสนอผลงานของ นทน.ฯ ในความรับผิดชอบ
โดยไมมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น หรือตอบคําถามของ คณก.ฯ แตอยางใด ทําไดเพียงเขารวมรับฟงการ
นําเสนอฯ และจดจําหรือบันทึกขอตกลงใจ หรือคําแนะนําของ คณก.ฯ ตลอดจนขอเสนอแนะตาง ๆ เพื่อให นทน.ฯ
นํ า มาปรับ ปรุ งการดํ า เนิ น งานในกลุ ม ของตน หรื อ อาจารย ผู ค วบคุม การปฏิ บัติ อ าจสั ง เกตพฤติ ก รรม หรื อ
ขอบกพรองในการนําเสนอของ นทน.ฯ เพื่อนํามาเปนขอมูลในการตักเตือน ใหคําแนะนํา หรือใหขอเสนอแนะแก
นทน.ฯ เพื่อใหเกิดการพัฒนาตอไป
๘. รวมประชุมครั้งที่ ๕ ใหคําแนะนํา ประเมินการปฏิบัติประธาน/สมาชิก ตรวจ/แกไข/ใหคะแนน
รายงานการประชุม
การประชุมครั้งที่ ๕ มีเปาหมายเพื่อทบทวนการดําเนินการในทุกขั้นตอนของกระบวนการแกปญหา
ตามหลักวิชา โดยให นทน.ฯ ใชขอไขที่ คณก.บริหาร ทอ.ฯ ตัดสินตกลงใจ หรือใหแนวทางในการเลือกหนทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดมาเปนฐานการในพิจารณาปรับปรุงใหเกิดความสมบูรณยิ่งขึ้น
อาจารย ผู ค วบคุ ม การปฏิ บั ติ มี ห น า ที่ ต รวจสอบความถู ก ต อ งของการดํ า เนิ น งานที่ นทน.ฯ
ไดปรับปรุงตามคําแนะนํา ของ คณก.ฯ แลว ตลอดจนกํากับดูแลให นทน.ฯ ดําเนินการตามแนวทางที่ คณก.ฯ

ข-๕
ใหขอตกลงใจเลื อกหนทางปฏิบัติไว หรือใหแ นวทางการพิจารณาการพิจารณาเลือกหนทางปฏิบัติที่ดีที่สุ ดไว
แลวตรวจสอบความสมเหตุสมผลในการพิจารณานําขอไขไปปฏิบัติของ นทน.ฯ พรอมใหคําแนะนําตอไป
๙. ใหคําแนะนําการเขียนรายงานการพิจารณาของฝายอํานวยการ
เมื่อ นทน.ฯ ดํา เนินการจนครบทุกขั้นตอนของกระบวนการแกป ญหาตามหลักวิ ชาแลว นทน.ฯ
จะตองเขียนรายงานการพิจารณาของฝายอํานวยการแบบเต็มรูปแบบ และแบบบันทึกความเห็น เปนผลงานของ
กลุม อยางละ ๑ ฉบับ โดยใชแนวทางการเขียนตามหลักการสารบรรณ และตามแนวทางที่ไดศึกษามาจากวิชา
นอส.๔๒๐๒ การเขียนรายงานการพิจารณาของฝายอํานวยการ โดยใชสถานการณที่ไดรับมอบหมายตามบทบาท
หนาที่ตาง ๆ ในการเขียนรายงาน
อาจารยผูควบคุมการปฏิบัติมีหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของการเขียนรายงาน ดังนี้
๙.๑ รูปแบบการเขียน
๙.๒ เนื้อหาสาระ
๙.๓ ผนวกตาง ๆ
ฯลฯ
๑๐. ตรวจใหคะแนนแฟมผลงาน นทน.ฯ
เมื่อ นทน.ฯ ส งแฟมผลงานตออาจารยผูควบคุมการปฏิ บัติแลว ใหอาจารย ตรวจประเมินแฟ ม
ผลงานของ นทน.ฯ โดยใชใบแบบประเมิน ๔-๑๑
๑๑. สงคะแนนใหผูรับผิดชอบหมวดวิชาที่ ๔
เมื่อ บฝ.เสร็จสิ้นแลว ให อาจารยผูควบคุมการปฏิบัติรวบรวมคะแนนทุกสวน สงใหผูรับผิดชอบ
หมวดวิชาที่ ๔ ประกอบดวย
๑๑.๑ คะแนนการทําหนาที่ประธานการประชุมทั้ง ๕ ครั้ง (ใบแบบ ๔-๖) พรอมคะแนนเฉลี่ย
๑๑.๒ คะแนนการทําหนาที่สมาชิกการประชุมทั้ง ๕ ครั้ง (ใบแบบ ๔-๗) พรอมคะแนนเฉลี่ย
๑๑.๓ คะแนนบันทึกประชุมทั้ง ๕ ครั้ง (ใบแบบ ๔-๘) พรอมคะแนนเฉลี่ย
๑๑.๔ คะแนนการประเมินแฟมเอกสาร (ใบแบบ ๔-๑๑)
๑๒. ประเมินผลการปฏิบัติ (AAR)
เมื่อการฝกเสร็จสิ้นลงแลว ผูรับผิดชอบหมวดวิชาที่ ๔ (หน.หมวดวิชา) จะจัดประชุมประเมินผล
การฝก (After Action Review: AAR) อาจารยผูควบคุมการปฏิบัติมีหนา ที่ รว มประเมิ น ผลการปฏิ บัติ และให
ขอมูลที่เ ปนประโยชนไ ดแก ขอสังเกต ขอขัดของ และขอเสนอแนะ เพื่อ ใหผูรั บผิดชอบหมวดวิช าที่ ๔ นํ าไป
ปรับปรุงการฝกในรุนตอไป

ผนวก ค
ขั้นตอนการปฏิบัติของ
นายทหารนักเรียน

ค-๑

Flowchart การปฏิบตั ขิ องนายทหารนักเรียน
Start
ศึกษา บฝ.
ประชุม #๑ ทําความเขาใจนโยบาย/แบงมอบหนาที่ (Step 1)

A1

ประชุม #๒ รวบรวมขอมูล/ลําดับขอไขที่เปนไปได (Step 2, 3)

A1

นําเสนอความกาวหนา
ตอ คณก.ทอ.ฯ
ไมผาน
ปรับแกตามคําแนะนําของ คณก.ทอ.ฯ
ไมผาน

ผาน

อจ.ผูควบคุม ตรวจสอบ
ความถูกตอง
ผาน

ประชุม #๓ ทดสอบ/เลือกขอไขที่ดที ี่สุด (Step 4, 5)

A1

ประชุม #๔ นําขอไขไปปฏิบัติ (Step 6)/เตรียมโครงการ

A1

นทน.ฯ นําเสนอผลงาน
ตอ คณก.ทอ.ฯ
ไมผาน
คณก.ทอ.ฯ เลือกหนทางปฏิบัติท่ดี ีที่สุด
ใหคําแนะนําและแนวทางการปฏิบตั ิ

11

ผาน

คณก.ทอ.ฯ พิจารณาเลือก
หนทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

21

ค-๒

11
นทน.ฯ ปรับแกตามคําแนะนําของ คณก.ทอ.ฯ
ไมผาน

อจ.ผูควบคุม ตรวจสอบ
ความถูกตอง
ผาน
ประชุม #๕ แกไขตามคําแนะนําของ คณก.
บริหาร ทอ.ฯ / ทบทวนทุกขั้นตอน

เขียนรายงานการพิจารณาของฝายอํานวยการ
ไมผาน

อจ.ผูควบคุม ตรวจสอบ
ความถูกตอง
ผาน

B1

จัดทําแฟมเอกสารผลงาน/สงงาน
End

21

A1

ค-๓

A1
เลขาฯ จัดทําบันทึกประชุม/
รายงานการประชุม
ไมผาน

ประธานฯ ตรวจสอบ
ความถูกตอง
ผาน
สงอาจารยผูควบคุมการปฏิบตั ิ
เพื่อพิจารณา
ผาน
จัดเก็บไวเปนหลักฐาน
B1

เลขาฯ ปรับแกตาม
คําแนะนําของอาจารยฯ

ไมผาน

ค-๔

ขั้นตอนการปฏิบัติของนายทหารนักเรียน
นายทหารนักเรียน มีหนา ที่ศึกษา วิเคราะหนโยบาย และกําหนดหนทางปฏิบัติหรือวิธีแกไขปญหาอยาง
เปนรูปธรรม โดยนํากระบวนการแกปญหาตามหลักวิชามาเปนกระบวนการคิดวิเคราะห เพื่อนําไปสูเปาหมายที่
กําหนด โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
๑. ศึกษา บฝ.
เมื่อ หน.หมวดวิชาที่ ๔ แจกจาย บฝ. และชี้แจง บฝ.เรียบรอยแลว นทน.ฯ ตองศึกษาสถานการณ
ขอมูล ตามหัวขอที่รับผิดชอบเพื่อทําความเขาใจในรายละเอียดของโจทย ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติตาง ๆ และ
เตรียมตัวเขาสูการฝกปฏิบัติ โดยมีประเด็นการพิจารณา ดังนี้
๑.๑ หัวขอที่ไดรับมอบหมายมีวัตถุประสงคอะไร
๑.๒ หัวขอที่ไดรับมอบหมายมีคําสําคัญ (Key Words) อะไรบาง
๑.๓ สามารถคนควาขอมูลไดจากหนวยใดบาง
๑.๔ ในประเด็นที่ไดรับมอบหมายนี้ ทอ.มีการดําเนินการอะไรบาง/อยางไร
๑.๕ การดําเนินการของ ทอ. มีขอขัดของ และวิธีการแกไขอยางไร
๒. ประชุมครั้งที่ ๑ ทําความเขาใจนโยบาย/แบงมอบหนาที่ (Step 1)
ในหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส พ.ศ.๒๕๖๐ กําหนดใหมีเวลาในการสัมมนา บฝ.นี้ จํานวน ๑๐
ชม. ซึ่งในการปฏิบัติที่ผานมา ผูรับผิดชอบหมวดวิชาที่ ๔ กําหนดใหใชรูปแบบของการประชุมแทนการสัมมนา
และแบงเวลาการปฏิบัติออกเปนการประชุม ๕ ครั้ง ครั้งละ ๒ ชม. โดยการประชุมครั้งที่ ๑ มีเปาหมายให นทน.ฯ
ปฏิบัติในขั้นตอนที่ ๑ ของกระบวนการแกปญหาตามหลักวิชา คือการทําความเขา ใจปญหา นอกจากนั้นใหใช
โอกาสในการประชุมครั้งนี้เพื่อแบงมอบหนาที่การปฏิบัติของสมาชิกภายในกลุม โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
๒.๑ การทํา ความเขาใจปญหา ใหพิจารณาตามหัวขอในแบบพิมพการเขียนรายงานการแกปญหา
ประกอบดวย เปาหมาย สาเหตุ ผลที่เกิด ผูแกปญหา ปญหา และขอบเขต
๒.๒ การแบงมอบหนาที่ของสมาชิกในกลุม อาจให นทน.ฯ พิจารณาแบงมอบหนาที่ตาง ๆ กันเอง
ตามความเหมาะสม โดยมีหนาที่จําเปนที่ตองมีการพิจารณาในการประชุม ดังนี้
๒.๒.๑ หัวหนา คณะ จนท.ดํา เนินงาน หรือหัวหนากลุมผูทําหนาที่ประธานการประชุม ซึ่ง
เปนตําแหนงที่เมื่อเลือกแลวจะไมมีการเปลี่ยนแปลง จะตองทําหนาที่จนกวา บฝ.จะเสร็จสมบูรณ
๒.๒.๒ เลขานุการการประชุม ซึ่งตามผนวกในบงการจะระบุผูทําหนาที่ในการประชุมครั้งที่
๑ ไวแลว แตในการประชุมครั้งตอ ๆ ไปใหผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน จึงตองมีการกําหนดตัวบุคคลไวกอนเพื่อให
เตรียมการในการประชุมครั้งตอไปไดอยางเรียบรอย
๒.๒.๓ ผู นํ า เสนอในแต ล ะครั้ ง โดยใน บฝ.นี้ จ ะมี ก ารนํ า เสนอ ๒ ครั้ ง คื อ นํ า เสนอ
ความกาวหนาในหองประชุมนภาภิวุฒิ และนําเสนอผลงานในหองบรรยายเมนะรุจิ ใหที่ประชุมกําหนดตัวบุคคลใน
การนําเสนอทั้งสองครั้งโดยไมใหใชบุคคลเดิมในการนําเสนอ
๒.๒.๔ แบงมอบหนาที่ในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อเตรียมตัวในการประชุมครั้งที่ ๒
เมื่อ นทน.ฯ ประชุมครั้งที่ ๑ และไดขอสรุปในการประชุมแลว จะมีเวลาให นทน.ฯ ศึกษาคนควา
ดว ยตนเองตามตารางการศึกษาครั้งละ ๒ ชม.จํานวน ๕ ครั้ง ซึ่งตามปกติจ ะใหเวลาคนคว า ๑ ครั้ง (๒ ชม.)
หลังจากมีการประชุมแตละครั้ง ให นทน.ฯ ใชเวลาคนควานี้ ไปศึกษาหาขอมูลตามที่ไดรับมอบหมายเพื่อใชเตรียม
ตัวประชุมในครั้งตอ ๆ ไป
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ในการประชุมทุก ครั้ง เลขานุการการประชุมตอ งจัด ทํา บัน ทึ กประชุมสงใหป ระธานการประชุ ม
ตรวจสอบความถูกตอง กอนสงตอใหอาจารยผูควบคุมการปฏิบัติตรวจสอบเปนขั้นตอนสุดทาย หากยังไมเรียบรอย
ใหเลขาฯ ปรับปรุงแกไขจนกวาจะเรียบรอย และเก็บรวบรวมไวเปนหลักฐานในแฟมสะสมผลงาน (เขียนบันทึก
ประชุมตามหลักการของ สบ.ทอ. และใชใบแบบ ๔-๙ ในการประเมินคะแนนบันทึกประชุม)
๓. ประชุมครั้งที่ ๒ เก็บรวบรวมขอมูล/ลําดับขอไขที่เปนไปได (Step 2, 3)
การประชุมครั้งที่ ๒ มีเปาหมายให นทน.ฯ ดําเนินการในขั้นตอนที่ ๒ ของกระบวนการแกปญหาตาม
หลักวิชา คือการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย ขอเท็จจริง ขอสมมติ (ถามี) เกณฑการพิจารณา และคําจํากัด
ความ (ถามี) และดําเนินการในขั้นตอนที่ ๓ ลําดับขอไขที่เปนไปได (เบื้องตน ) จากนั้น ให นทน.ฯ เตรียมการ
สํา หรั บ การนํา เสนอความกา วหนา ตอ คณก.บริหาร ทอ.(สมมติเพื่อ การศึกษา) เพื่ อให คณก.ฯ พิจ ารณาวา
กลุมสามารถดําเนินการไดอยางถูกตอง ตรงตามประเด็นที่มีการกําหนดไวใน บฝ.หรือไม/อยางไร โดยใหจัดทํ า
เอกสารประกอบการพิจารณาใหแก คณก.ฯ (จํานวนชุดเอกสารเทากับจํานวน คณก.ฯ) สงให คณก.ฯ ผานหัวหนา
หมวดวิชาที่ ๔ (รายละเอียดกําหนดไวใน บงการของ บฝ.)
ในการประชุมทุก ครั้ง เลขานุการการประชุมตอ งจัด ทํา บัน ทึ กประชุมสงใหป ระธานการประชุ ม
ตรวจสอบความถูกตอง กอนสงตอใหอาจารยผูควบคุมการปฏิบัติตรวจสอบเปนขั้นตอนสุดทาย หากยังไมเรียบรอย
ใหเลขาฯ ปรับปรุงแกไขจนกวาจะเรียบรอย และเก็บรวบรวมไวเปนหลักฐานในแฟมสะสมผลงาน (เขียนบันทึก
ประชุมตามหลักการของ สบ.ทอ. และใชใบแบบ ๔-๙ ในการประเมินคะแนนบันทึกประชุม)
๔. นําเสนอความกาวหนาตอ คณก.ทอ.ฯ
การนําเสนอความกาวหนาของ นทน.ฯ ตอ คณก.บริหาร ทอ.ฯ จะกระทําในหองประชุมนภาภิวุฒิ
คราวละ ๑ กลุมสัมมนา โดยใหสมาชิกกลุมทั้งหมด รวมทั้งที่ปรึกษากลุม (อาจารยผูควบคุมการปฏิบัติ) เขาฟงดวย
มีเวลาให นทน.ฯ นําเสนอขอมูล ๑๕ นาที โดยมีแนวทางการประเมินการนําเสนอความกาวหนาตามใบแบบ ๔-๙
จากนั้ น คณก.ฯ จะซัก ถามเพื่ อทํ า ความเข า ใจในประเด็น ที่ส งสัย และให คํ า แนะนํ า หรือ ชี้ แนะแนวทางการ
ดําเนินการ ซึ่งในการนําเสนอความกาวหนานี้ คณก.ฯ จะตรวจสอบความเขาใจของ นทน.ฯ ดังนี้
๔.๑ เขาใจประเด็นในหัวขอที่ไดรับถูกตองหรือไม
๔.๒ แนวคิดในขั้นตอนที่ ๑ ทําความเขาใจปญหา ถูกตองหรือไม
๔.๓ การรวบรวมขอมูลในขั้นตอนที่ ๒ เก็บรวบรวมขอมูล กระทําไดครอบคลุมหรือไม
๔.๔ การกําหนดเกณฑการพิจารณา กระทําไดถูกตอง เหมาะสม ครอบคลุมหรือไม
ฯลฯ
เมื่อ คณก.ฯ ได รั บ ฟ ง การนํ า เสนอความก า วหน า และซั ก ถามในข อ สงสัย ของแต ล ะกลุ ม แล ว
จะประเมินการนําเสนอความกาวหนาของ นทน.ฯ แตละกลุมตามใบแบบ ๔-๙
หาก คณก.ฯ พิ จ ารณาแลว วา ผลการปฏิ บัติที่ นทน.ฯ นํา เสนอเปน ไปอย า งถู กต อ ง เหมาะสม
ไมหลงประเด็น ให นทน.ฯ ดํา เนินการในขั้นตอนตอไปของกระบวนการแกปญหาตามหลักวิชา และตามที่ บฝ.
กําหนด แตหากผลการปฏิบัติยังมีขอบกพรองจนทํา ใหหลงประเด็น และคลาดเคลื่อนตอวัตถุประสงคของ บฝ.
ให นทน.ฯ ปรับปรุงแกไขผลงานตามคําแนะนําของ คณก.ฯ จากนั้นนําสงใหที่ปรึกษาคณะ จนท.ทํางานของตนเอง
(อาจารยผูควบคุม การปฏิบัติ) ตรวจสอบความถูกตองในการแกไข หากยังไมถูกตองให นทน.ฯปรับปรุงแกไข
จนกวาจะถูกตอง
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๕. ประชุมครั้งที่ ๓ ทบทวนหนทางปฏิบัตทิ ี่เปนไปได/ทดสอบขอไข/เลือกขอไขที่ดีที่สุด (Step 4, 5)
การประชุ ม ครั้ง ที่ ๓ มีเ ป า หมายเพื่อ ให นทน.ฯ ทบทวนการดํ า เนิ น การในขั้ น ตอนที่ ๓ ของ
กระบวนการแกปญหาตามหลักวิชา คือ การกําหนดหนทางปฏิบัติที่เปนไปได โดยให นทน.ฯ พิจารณาหนทางที่
เปนไปไดจากขอมูลที่ไดศึกษาจากขั้นตอนกอนหนานี้ รวมทั้งคําแนะนําจาก คณก.บริหาร ทอ.ฯ และที่ปรึกษาคณะ
จนท.ทํางาน (อาจารยผูควบคุมการปฏิบัติ) ซึ่งหนทางปฏิบัติอาจมีเพียงหนทางเดียว หรือหลายหนทางก็ได แตหาก
มีหนทางปฏิบัติเปนจํานวนมาก ใหคัดเลือกหนทางปฏิบัติที่เหมาะสมมากที่สุดมาจํานวนหนึ่ง (ไมควรเกิน ๖ – ๗
หนทาง) เพื่อ นํา มาพิจ ารณา จากนั้น ใหทํา การทดสอบข อไข โดยเทีย บกับ เกณฑการพิ จ ารณา ดว ยวิธี การที่
เหมาะสม ซึ่งวิธีการทดสอบหนทางปฏิบัติที่เปนไปได ที่นิยมนํามาใชในดําเนินการ ไดแก
๕.๑ การทดสอบโดยใชเกณฑการพิจารณาทั่วไป คือ ใหเกณฑละ ๑ คะแนน หนทางใดไดคะแนน
มากที่สุดคือหนทางที่ดีที่สุด
๕.๒ การใชเกณฑการพิจารณาหลัก/รอง คือ ถาไมผานเกณฑหลักขอใดขอหนึ่งใหตัดหนทางนั้นออก
จากการพิจารณา ใหคะแนนเกณฑละ ๑ คะแนน หนทางใดไดคะแนนมากที่สุด คือหนทางที่ดีที่สุด
๕.๓ การใชเกณฑการพิจารณาแบบถวงน้ําหนัก (Criteria Rating) คือ การใหน้ําหนักคะแนนของแต
ละเกณฑแตกตางกันตามความสําคัญ แตทุกเกณฑตองรวมกันได ๑๐๐ คะแนน แลวใหคะแนนแตละเกณฑตาม
ดุลยพินิจ แตไ ม เกิน เกณฑล ะ ๑๐ คะแนน จากนั้น หาผลรวมของน้ํา หนักคะแนนคู ณดว ยคะแนน หนทางใด
ไดคะแนนมากที่สุดคือหนทางที่ดีที่สุดและเลือกขอไขที่ดีที่สุด
๕.๔ การใชหลายวิธีรวมกัน เชน เมื่อพิจารณาขอไขที่ผานเกณฑการพิจารณาหลักแลว มีหลายขอไข
ที่ผานเกณฑ แตตองการเลือกเพียงขอไขเดียว อาจใชการเปรียบเทียบกันระหวางขอไขที่ผานเกณฑ หรือวิธีอื่นใด
ก็ได เพื่อใหไดมาซึ่งขอไขที่ดีที่สุดเพียงหนึ่งเดียว
ในการประชุมทุก ครั้ง เลขานุการการประชุมตอ งจัด ทํา บัน ทึ กประชุมสงใหป ระธานการประชุ ม
ตรวจสอบความถูกตอง กอนสงตอใหอาจารยผูควบคุมการปฏิบัติตรวจสอบเปนขั้นตอนสุดทาย หากยังไมเรียบรอย
ใหเลขาฯ ปรับปรุงแกไขจนกวาจะเรียบรอย และเก็บรวบรวมไวเปนหลักฐานในแฟมสะสมผลงาน (เขียนบันทึก
ประชุมตามหลักการของ สบ.ทอ. และใชใบแบบ ๔-๙ ในการประเมินคะแนนบันทึกประชุม)
๖. ประชุมครั้งที่ ๔ นําขอไขไปปฏิบัติ (Step 6) และเตรียมโครงการ
การประชุมครั้งที่ ๔ มีเปาหมายเพื่อดําเนินการในขั้นตอนที่ ๖ ของกระบวนการแกปญหาตามหลัก
วิชา คือ การนํา ขอไขไปปฏิบัติ และใหนําเสนอแนวทางการนําขอไขที่ดีที่สุดไปปฏิบัติ โดยนําแนวทางการเขียน
โครงการศึก ษา ทอ. ในหมวดวิชาที่ ๑ มาประยุ กตใช แตกํา หนดใหตองมีหัว ขอสํา คัญประกอบดวย หนว ยที่
รับผิดชอบ วัตถุประสงค วิธีดําเนินการ และผลที่คาดวาจะไดรบั สวนหัวขออื่นจะมีหรือไมก็ได
เมื่อ นทน.ฯ ดําเนินการไดครบทั้ง ๖ ขั้นตอน ตลอดจนเตรียมโครงการหรือแนวทางการนําขอไขที่ดี
ที่สุดไปปฏิบัติเรียบรอยแลว ใหจัดทํา ไฟลและเอกสารประกอบการนําเสนอ พรอมใบแบบ ๔-๑๑ จํานวนชุด
เอกสารเทากับจํา นวน คณก.ฯ สงใหหัวหนาหมวดวิชาที่ ๔ เพื่อนําไปแจกจา ยแก คณก.ฯ ตอไป (รายละเอีย ด
กําหนดไวในบงการของ บฝ.)
ในการประชุมทุก ครั้ง เลขานุการการประชุมตอ งจัด ทํา บัน ทึ กประชุมสงใหป ระธานการประชุ ม
ตรวจสอบความถูกตอง กอนสงตอใหอาจารยผูควบคุมการปฏิบัติตรวจสอบเปนขั้นตอนสุดทาย หากยังไมเรียบรอย
ใหเลขาฯ ปรับปรุงแกไขจนกวาจะเรียบรอย และเก็บรวบรวมไวเปนหลักฐานในแฟมสะสมผลงาน (เขียนบันทึก
ประชุมตามหลักการของ สบ.ทอ. และใชใบแบบ ๔-๙ ในการประเมินคะแนนบันทึกประชุม)
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๗. นําเสนอผลงานตอ คณก.ทอ.ฯ
การนําเสนอผลงานของ นทน.ฯ ตอ คณก.บริหาร ทอ.ฯ จะกระทําในหองบรรยายเมนะรุจิ โดยมี
นทน.ฯ ทั้งหมดรวมรับฟงการนําเสนอดวย ใหจัดที่นั่ง คณก.บริหาร ทอ.ฯ และอาจารยผูควบคุมการปฏิบัติ อยู
บริเวณดานหลังหองบรรยาย มีเวลาให นทน.ฯ นําเสนอขอมูลกลุมละ ๒๐ นาที โดยมีแนวทางการประเมินการ
นํา เสนอผลงานตามใบแบบ ๔-๑๐ จากนั้น คณก.ฯ จะซักถามเพื่อ ทํ าความเข าใจในประเด็น ที่ ส งสัย และให
คําแนะนําหรือชี้แนะแนวทางการดําเนินการ ซึ่งในการนําเสนอผลงานนี้ ให นทน.ฯ นําเสนอตามหัวขอที่ ๑ – ๕
ของกระบวนการแกปญหาตามหลักวิชา โดย คณก.ฯ จะตรวจสอบความเขาใจของ นทน.ฯ ดังนี้
๗.๑ นทน.ฯ มีการปรับปรุงตามคําแนะนําของ คณก.ฯ ในการนําเสนอความกาวหนาหรือไม
๗.๒ หนทางปฏิบัติที่เปนไปไดเหมาะสมหรือไม/ไดมาอยางไร
๗.๓ การพิจ ารณาหนทางปฏิบัติเ ทียบกับเกณฑการพิจารณามีเหตุผลสมควรเพียงพอ/เหมาะสม
หรือไม
๗.๔ วิธีการทดสอบหนทางปฏิบัติเหมาะสมหรือไม
ฯลฯ
เมื่อ คณก.ฯ ไดรับฟงการนําเสนอผลงาน และซักถามในขอสงสัยของแตละกลุมแลว จะประเมินการ
นําเสนอผลงานของ นทน.ฯ แตละกลุมตามใบแบบ ๔-๑๐
หาก คณก.ฯ พิ จ ารณาแลว วา ผลการปฏิ บัติที่ นทน.ฯ นํา เสนอเปน ไปอย า งถู กต อ ง เหมาะสม
มีความสมเหตุสมผล จะรวมกันพิจารณาใหการตัดสินตกลงใจในการเลือกหนทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อให นทน.ฯ
ดําเนินการในขั้นตอนตอไป แตหากยังมีขอบกพรองจนทําให คณก.ฯ ไมสามารถตัดสินตกลงในเลือกหนทางปฏิบัติ
ที่ดที ี่สุดได ให นทน.ฯ ดําเนินการ ดังนี้
๑) ปรับแกผลงานตามคําแนะนําของ คณก.บริหาร ทอ.ฯ โดยยึดแนวทางการเลือกหนทางปฏิบัติ
ที่ดที ี่สุด มาใชในการเลือกหนทางปฏิบัติ
๒) ใหอาจารยผูควบคุมการปฏิบัติต รวจสอบความถูก ต องในการแก ไข หากยั งไม ถูกตองให
นทน.ฯปรับปรุงแกไขจนกวาจะถูกตอง
๘. ประชุมครั้งที่ ๕ ทบทวนทุกขั้นตอน
การประชุมครั้งที่ ๕ มีเปาหมายเพื่อทบทวนการดําเนินการในทุกขั้นตอนของกระบวนการแกปญหา
ตามหลักวิชา โดยให นทน.ฯ ใชขอไขที่ คณก.บริหาร ทอ.ฯ ตัดสินตกลงใจ หรือใหแนวทางในการเลือกหนทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดมาเปนฐานการในพิจารณาปรับปรุงใหเกิดความสมบูรณยิ่งขึ้น
ในการประชุมทุก ครั้ง เลขานุการการประชุมตอ งจัด ทํา บัน ทึ กประชุมสงใหป ระธานการประชุ ม
ตรวจสอบความถูกตอง กอนสงตอใหอาจารยผูควบคุมการปฏิบัติตรวจสอบเปนขั้นตอนสุดทาย หากยังไมเรียบรอย
ใหเลขาฯ ปรับปรุงแกไขจนกวาจะเรียบรอย และเก็บรวบรวมไวเปนหลักฐานในแฟมสะสมผลงาน (เขียนบันทึก
ประชุมตามหลักการของ สบ.ทอ. และใชใบแบบ ๔-๙ ในการประเมินคะแนนบันทึกประชุม)
๙. เขียนรายงานการพิจารณาของ ฝอ.
เมื่อ นทน.ฯ ดําเนินการจนครบทุกขั้นตอนของกระบวนการแกปญหาตามหลักวิชาแลว ให นทน.ฯ แต
ละกลุ มสั มมนา เขี ย นรายงานการพิจ ารณาของฝ า ยอํา นวยการแบบเต็ มรูป แบบ และแบบบั น ทึ กความเห็ น
เปนผลงานของกลุม อยางละ ๑ ฉบับ โดยใชแนวทางการเขียนตามหลักการสารบรรณ และตามแนวทางที่ไดศึกษา
มาจากวิชา นอส.๔๒๐๒ การเขียนรายงานการพิจารณาของฝายอํานวยการ โดยใชสถานการณที่ไดรับมอบหมาย
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ตามบทบาทหนาที่ตาง ๆ ในการเขียนรายงาน เสร็จแลวสงใหอาจารยผูควบคุมการปฏิบัติตรวจสอบความถูกตอง
ครบถวน หากยังไมเรียบรอยให นทน.ฯ ปรับปรุงแกไขจนกวาจะเรียบรอย
๑๐. จัดทําแฟมเอกสารผลงาน
หน.หมวดวิชาที่ ๔ จะแจกแฟมสะสมผลงานให นทน.ฯ กลุมละ ๑ แฟม โดยให นทน.ฯ ทุกกลุม
พิมพชื่อกลุมไวที่ปกแฟมและสันแฟมโดยใชรูปแบบเดียวกันทั้งหมด และใหแตละกลุมรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของ
ใน บฝ.นี้จัดทําเปนแฟมผลงาน นําสงอาจารยผูรับผิดชอบเพื่อตรวจใหคะแนน โดยในแฟมผลงานของแตละกลุม
สัมมนา จะประกอบดวยเอกสาร ดังนี้
๑๐.๑ บฝ.๔/๒-๓ นภาภิวุฒิ ๑ การปฏิบัติงานในหนาที่ฝายอํานวยการ
๑๐.๒ การแบงมอบหนาที่และความรับผิดชอบของคณะเจาหนาที่ทํางาน ชุดที่...
๑๐.๓ บันทึกประชุม ครั้งที่ ๑
๑๐.๔ บันทึกประชุม ครั้งที่ ๒
๑๐.๕ บันทึกประชุม ครั้งที่ ๓
๑๐.๖ บันทึกประชุม ครั้งที่ ๔
๑๐.๗ บันทึกประชุม ครั้งที่ ๕
๑๐.๘ แบบพิมพการเขียนรายงานการแกปญหา
๑๐.๙ เอกสารประกอบการนําเสนอความกาวหนา
๑๐.๑๐ รายงานการพิจารณาของฝายอํานวยการเต็มรูปแบบ
๑๐.๑๑ รายงานการพิจารณาของฝายอํานวยการแบบบันทึกความเห็น
๑๐.๑๒ เอกสารประกอบการนําเสนอผลงาน
๑๐.๑๓ เอกสารประกอบการศึกษาคนควา

ผนวก ง
ขั้นตอนการปฏิบัติของ
คณะกรรมการบริหาร ทอ.
(สมมติเพื่อการศึกษา)
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Flowchart การปฏิบัตขิ องคณะกรรมการบริหาร ทอ.(สมมติเพื่อการศึกษา)
Start
ประชุมกําหนดแนวทางใหคําแนะนํา
ในการนําเสนอความกาวหนา
(Step 3)
รับฟง/ใหคาํ แนะนํา/ใหคะแนน
การนําเสนอความกาวหนา
ประชุมกําหนดแนวทางใหคําแนะนํา
ในการนําเสนอผลงาน
รับฟง/ใหคําแนะนํา/ตัดสินตกลงใจ/
ใหคะแนน การนําเสนอผลงาน
ประเมินผลการปฏิบัติ (AAR)
End
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ขั้นตอนการปฏิบัติของคณะกรรมการบริหาร ทอ.(สมมติเพื่อการศึกษา)
คณะกรรมการบริหาร ทอ.(สมมติเพื่อการศึกษา) มีหนาที่ติดตามรับฟงปญหา การแกปญหา และการเก็บ
รวบรวมขอมูลของ นทน.ฯ ใหอยูในขอบเขตของการคนควาทางการศึกษา โดยมิใหกระทบกระเทือนตอนโยบาย
การทํางานของฝายอํานวยการ รวมทั้งมาตรการรักษาความปลอดภัย ตรวจสอบขอมูล วิเคราะห และประเมินผล
งานของ นทน.ฯ รวมทั้งใหขอเสนอแนะแกคณะเจาหนาที่ทํางานชุดตาง ๆ ตลอดจนรวมรับฟงและประเมินผลงาน
ของ นทน.ฯ จากการแถลงผลงานดวยวาจารวมทั้งผลงานที่เปนเอกสาร โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
๑. ประชุมกําหนดแนวทางใหคาํ แนะนําในการนําเสนอความกาวหนา
เมื่ อ นทน.ฯ ดํา เนินการประชุม ครั้งที่ ๒ เสร็ จเรีย บรอย และพร อมจะนํ าเสนอความกาวหนา ตอ
คณก.บริหาร ทอ.(สมมติเพื่อการศึกษา) แลว คณก.ฯ จะประชุมกําหนดแนวทางการพิจารณาและใหคําแนะนําแก
นทน.ฯ ในการนําเสนอความกาวหนา โดยศึกษาขอมูลการดําเนินการของ นทน.ฯ แตละกลุมจากเอกสารที่ หน.
หมวดวิ ชาที่ ๔ แจกจ า ยให คณก.ฯ แตล ะทา น โดยแนวทางการใหคํ า แนะนํา ของ คณก.ฯ ควรเปน ไปแบบ
กัลยาณมิตร ใชหลักการของครูทหาร (ชม-ติ-ชม) การชื่นชมเพื่อให นทน.ฯ เกิดกําลังใจและคลายความกั งวล
สําหรับการติ เปนการติเพื่อกอ ชี้ให นทน.ฯ เห็นขอผิดพลาด และแนวทางแกไขในการทํางานตอไป
๒. รับฟง/ใหคําแนะนํา/ใหคะแนนการนําเสนอความกาวหนา
คณก.บริหาร ทอ.ฯ มีหนาที่รับฟง ใหคําแนะนํา และประเมินการนําเสนอความกาวหนาของ นทน.ฯ
แตละกลุม โดยการนําเสนอความกาวหนาของ นทน.ฯ ตอ คณก.บริหาร ทอ.ฯ จะกระทําในหองประชุมนภาภิวุฒิ
คราวละ ๑ กลุมสัมมนา โดยใหสมาชิกกลุมทั้งหมด รวมทั้งที่ปรึกษากลุม (อาจารยผูควบคุมการปฏิบัติ) เขาฟ งดวย
มีเวลาให นทน.ฯ นําเสนอขอมูล ๑๕ นาที โดยมีแนวทางการประเมินการนําเสนอความกาวหนาตามใบแบบ ๔-๙
จากนั้ น คณก.ฯ จะซัก ถามเพื่ อทํ า ความเข า ใจในประเด็น ที่ส งสัย และให คํ า แนะนํ า หรือ ชี้ แนะแนวทางการ
ดําเนินการ ซึ่งในการนําเสนอความกาวหนานี้ คณก.ฯ จะตรวจสอบความเขาใจของ นทน.ฯ ดังนี้
๒.๑ เขาใจประเด็นในหัวขอที่ไดรับถูกตองหรือไม
๒.๒ แนวคิดในขั้นตอนที่ ๑ ทําความเขาใจปญหา ถูกตองหรือไม
๒.๓ การรวบรวมขอมูลในขั้นตอนที่ ๒ เก็บรวบรวมขอมูล กระทําไดครอบคลุมหรือไม
๒.๔ การกําหนดเกณฑการพิจารณา กระทําไดถูกตอง เหมาะสม ครอบคลุมหรือไม
ฯลฯ
เมื่อ คณก.ฯ ได รั บ ฟ ง การนํ า เสนอความก า วหน า และซั ก ถามในข อ สงสัย ของแต ล ะกลุ ม แล ว
จะประเมินการนําเสนอความกาวหนาของ นทน.ฯ แตละกลุมตามใบแบบ ๔-๙
๓. ประชุมกําหนดแนวทางใหคําแนะนําในการนําเสนอผลงาน
เมื่อ นทน.ฯ ประชุมครั้งที่ ๔ เสร็จเรียบรอย และพรอมจะนํา เสนอความกาวหนาตอ คณก.บริหาร
ทอ.(สมมติเ พื่อการศึกษา) แลว คณก.ฯ จะประชุมกํา หนดแนวทางการพิ จารณาและใหคําแนะนํ าแก นทน.ฯ
ในการนําเสนอผลงาน โดยศึกษาขอมูลการดําเนินการของ นทน.ฯ แตละกลุมจากเอกสารที่ หน.หมวดวิชาที่ ๔
แจกจายให คณก.ฯ แตละทาน
๔. รับฟง/ใหคําแนะนํา/ใหคะแนนการนําเสนอผลงาน
คณก.บริ หาร ทอ.(สมมติเพื่อการศึกษา) มีหนา ที่รับฟง ใหคําแนนนํา และประเมิน การนํ าเสนอ
ผลงานของ นทน.ฯ ซึ่งการนําเสนอผลงานของ นทน.ฯ ตอ คณก.บริหาร ทอ.ฯ จะกระทําในหองบรรยายเมนะรุจิ
โดยมี นทน.ฯ ทั้ งหมดรว มรับ ฟงการนํา เสนอดว ย มีเ วลาให นทน.ฯ นํ า เสนอข อ มูล กลุ ม ละ ๒๐ นาที โดยมี
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แนวทางการประเมิน การนํ า เสนอผลงานตามใบแบบ ๔-๑๐ จากนั้ น คณก.ฯ จะซักถามเพื่ อ ทํา ความเขา ใจ
ในประเด็นที่สงสัย และใหคําแนะนําหรือชี้แนะแนวทางการดําเนินการ ซึ่งในการนํา เสนอผลงานนี้ ให นทน.ฯ
นํา เสนอตามหัวข อที่ ๑ – ๕ ของกระบวนการแกปญ หาตามหลักวิชา โดย คณก.ฯ จะตรวจสอบความเข าใจ
ของ นทน.ฯ ดังนี้
๔.๑ นทน.ฯ มีการปรับปรุงตามคําแนะนําของ คณก.ฯ ในการนําเสนอความกาวหนาหรือไม
๔.๒ หนทางปฏิบัติที่เปนไปไดเหมาะสมหรือไม/ไดมาอยางไร
๔.๓ การพิจ ารณาหนทางปฏิบัติเ ทียบกับเกณฑการพิจารณามีเหตุผลสมควรเพียงพอ/เหมาะสม
หรือไม
๔.๔ วิธีการทดสอบหนทางปฏิบัติเหมาะสมหรือไม
ฯลฯ
เมื่อ คณก.ฯ ไดรับฟงการนําเสนอผลงาน และซักถามในขอสงสัยของแตละกลุมแลว จะประเมินการ
นําเสนอผลงานของ นทน.ฯ แตละกลุมตามใบแบบ ๔-๑๐
๕. ประเมินผลการปฏิบัติ (AAR)
เมื่อการฝกเสร็จสิ้นลงแลว ผูรับผิดชอบหมวดวิชาที่ ๔ (หน.หมวดวิชา) จะจัดประชุมประเมินผล
การฝก (After Action Review: AAR) คณก.บริ ห าร ทอ.ฯ มีห นา ที่ ร ว มประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ และให ข อ มู ล
ที่เปนประโยชนไดแก ขอสังเกต ขอขัดของ และขอเสนอแนะ เพื่อใหผูรับผิดชอบหมวดวิชาที่ ๔ นําไปปรับปรุง
การฝกในรุนตอไป

ผนวก จ
ใบแบบตรวจสอบการปฏิบัติ

จ-๑

ใบแบบตรวจสอบการปฏิบัติตามขั้นตอน
การฝกทักษะตามเอกลักษณของ รร.นอส.ยศ.ทอ. พ.ศ.๒๕๖๔
ของผูรับผิดชอบหมวดวิชาที่ ๔
ลําดับ
๑
๒
๓

ขั้นตอน

ศึกษาขอมูล/นโยบาย/สถานการณปจจุบัน ฯลฯ
กําหนดกรอบแนวคิดในการจัดทํา บฝ.นภาภิวุฒิ ๑
ประชุมผูรับผิดชอบ มว.๔ เพื่อกําหนดสถานการณ/
หัวขอที่จะนําไปใชใน บฝ.
๔ ECG พิจารณาสถานการณ/หัวขอ บฝ.
๕ จัดทํา/แจกจาย บฝ.
๖ ชี้แจง บฝ.
๗ จัดเตรียมขอมูลการนําเสนอความกาวหนาให
คณก.ทอ.ฯ / รวบรวมคะแนนการนําเสนอ
๘ จัดเตรียมขอมูลการนําเสนอผลงานให คณก.
ทอ.ฯ / รวบรวมคะแนนการนําเสนอ
๙ รับคะแนนจากอาจารยผูควบคุมการปฏิบัติ
๑๐ ประเมินผล บฝ. (AAR)

ทําได ทําไมได

การปฏิบัติ
ขอขัดของ/ขอเสนอแนะ

จ-๒

ใบแบบตรวจสอบการปฏิบัติตามขั้นตอน
การฝกทักษะตามเอกลักษณของ รร.นอส.ยศ.ทอ. พ.ศ.๒๕๖๔
ของอาจารยผูควบคุมการปฏิบัติ
ลําดับ
๑
๒

ขั้นตอน

ศึกษา บฝ.
รวมประชุมครั้งที่ ๑ ใหคําแนะนํา ประเมินการ
ปฏิบัติประธาน/สมาชิก ตรวจ/แกไข/ใหคะแนน
รายงานการประชุม
๓ รวมประชุมครั้งที่ ๒ ใหคําแนะนํา ประเมินการ
ปฏิบัติประธาน/สมาชิก ตรวจ/แกไข/ใหคะแนน
รายงานการประชุม
๔ รวมฟงการนําเสนอความกาวหนาและรับ
คําแนะนําจาก คณก.บริหาร ทอ.ฯ
๕ รวมประชุมครั้งที่ ๓ ใหคําแนะนํา ประเมินการ
ปฏิบัติประธาน/สมาชิก ตรวจ/แกไข/ใหคะแนน
รายงานการประชุม
๖ รวมประชุมครั้งที่ ๔ ใหคําแนะนํา ประเมินการ
ปฏิบัติประธาน/สมาชิก ตรวจ/แกไข/ใหคะแนน
รายงานการประชุม
๗ รวมฟงการนําเสนอผลงานและรับคําแนะนําจาก
คณก.บริหาร ทอ.ฯ
๘ รวมประชุมครั้งที่ ๕ ใหคําแนะนํา ประเมินการ
ปฏิบัติประธาน/สมาชิก ตรวจ/แกไข/ใหคะแนน
รายงานการประชุม
๙ ใหคาํ แนะนําการเขียนรายงานการพิจารณาของ
ฝายอํานวยการ
๑๐ ตรวจใหคะแนนแฟมผลงาน นทน.ฯ
๑๑ สงคะแนนใหผูรับผิดชอบหมวดวิชาที่ ๔
๑๒ ประเมินผลการปฏิบัติ (AAR)

ทําได ทําไมได

การปฏิบัติ
ขอขัดของ/ขอเสนอแนะ

จ-๒

ใบแบบตรวจสอบการปฏิบัติตามขั้นตอน
การฝกทักษะตามเอกลักษณของ รร.นอส.ยศ.ทอ. พ.ศ.๒๕๖๔
ของนายทหารนักเรียน
ลําดับ
๑
๒

ขั้นตอน

ศึกษา บฝ.
ประชุมครั้งที่ ๑ ทําความเขาใจนโยบาย/
แบงมอบหนาที่ (Step 1)
๓ ประชุมครั้งที่ ๒ เก็บรวบรวมขอมูล/ลําดับขอไข
ที่เปนไปได (Step 2, 3)
๔ นําเสนอความกาวหนาตอ คณก.ทอ.ฯ
๕ ประชุมครั้งที่ ๓ ทบทวนหนทางปฏิบัติ
ที่เปนไปได/ทดสอบขอไข/เลือกขอไขที่ดีที่สุด
(Step 4, 5)
๖ ประชุมครั้งที่ ๔ นําขอไขไปปฏิบัติ (Step 6)
และเตรียมโครงการ
๗ นําเสนอผลงานตอ คณก.ทอ.ฯ
๘ ประชุมครั้งที่ ๕ ทบทวนทุกขั้นตอน
๙ เขียนรายงานการพิจารณาของ ฝอ.
๑๐ จัดทําแฟมเอกสารผลงาน

ทําได ทําไมได

การปฏิบัติ
ขอขัดของ/ขอเสนอแนะ

จ-๒

ใบแบบตรวจสอบการปฏิบัติตามขั้นตอน
การฝกทักษะตามเอกลักษณของ รร.นอส.ยศ.ทอ. พ.ศ.๒๕๖๔
ของคณะกรรมการบริหาร ทอ.(สมมติเพื่อการศึกษา)
ลําดับ
๑
๒
๓
๔
๕

ขั้นตอน
ประชุมกําหนดแนวทางใหคําแนะนําในการ
นําเสนอความกาวหนา
รับฟง/ใหคําแนะนํา/ใหคะแนนการนําเสนอ
ความกาวหนา
ประชุมกําหนดแนวทางใหคําแนะนําในการ
นําเสนอผลงาน
รับฟง/ใหคําแนะนํา/ใหคะแนนการนําเสนอ
ผลงาน
ประเมินผลการปฏิบัติ (AAR)

ทําได ทําไมได

การปฏิบัติ
ขอขัดของ/ขอเสนอแนะ

