รายละเอียดหลักสูตรอบรมระยะสั้น
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ด้วย รร.สบ.สบ.ทบ. จะเปิดการอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้งานในหน้าที่ให้กับกาลังพล
เหล่า สบ. และเหล่าอื่นๆ โดยศึกษาแบบ E-Learning ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมต้องมารายงานตัวพร้อมศึกษา
วิธี การเข้า เรี ย นผ่ านสื่อ อิเ ล็ กทรอนิก ส์ (ออนไลน์ ) ในวั นเปิด การศึ ก ษา ณ รร.สบ.สบ.ทบ. จานวน ๑ วั น
จากนั้ น ตลอดระยะเวลาการอบรมจนกระทั่ ง ปิ ดการอบรม ให้ ผู้ เ ข้า รั บ การอบรมไปดาเนิ น การศึ ก ษาต่ อ
ณ ที่ตั้งหน่วยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ (ออนไลน์) วันละ ๓ - ๔ ชม. (เวลาตามอัธยาศัย) เมื่อสาเร็จการอบรม
จะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองผลการอบรม พร้อมรับรองหมายเลข ชกท. ตามหลักสูตรที่เข้ารับการอบรมต่อไป
สาหรับรายละเอียดหลักสูตรมีดังนี้.๑. หลักสูตรอบรมนายทหารธุรการกาลังพล ศึกษาแบบ E-Learning ระยะเวลาการศึกษา ๑๐๗ ชั่วโมง
รวม ๓๕ วัน ตั้งแต่ ๒๗ พ.ค. ๖๒ - ๑๒ ก.ค. ๖๒ (ชกท. ๒๒๖๐)
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย
๑. เป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร ชั้นยศ ร.ต. – พ.ต. (ไม่จากัดเหล่า)
๒. มีทั ก ษะความรู้ พื้ นฐานการใช้ โ ปรแกรม Microsoft office, การรั บ - ส่ ง E-mail และการใช้
โปรแกรมประเภท Social network เช่น Facebook และ Line เป็นต้น
๓. เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการกาลัง พลของหน่วย หรือเป็นผู้ที่หน่วยมีแผนบรรจุเพื่อปฏิบัติง าน
ด้านกาลังพล
๔. มีทักษะความรู้ในการพิมพ์ดีด (คอมพิวเตอร์)
๕. มีความต้องการศึกษาการปฏิบัติงานด้านธุรการกาลังพล
๖. มีอุปกรณ์ในการเข้าศึกษาอบรม (คอมพิวเตอร์, Notebook, Tablet หรือ Smartphone) และ
อินเทอร์เน็ต เพื่อที่จะสามารถเข้าศึกษาอบรมได้ตามอัธยาศัย
๒. หลักสูตรอบรมงานสารบรรณสาหรับเสมียนธุรการ ศึกษาแบบ E-Learning ระยะเวลาการศึกษา
๒๓ ชั่วโมง รวม ๗ วัน ตั้งแต่ ๓ มิ.ย. ๖๒ - ๑๑ มิ.ย. ๖๒ (ชกท. ๗๑๗)
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย
๑. เป็นนายทหารชั้นประทวน ชั้นยศ ส.ต. - ส.อ. (ไม่จากัดเหล่า)
๒. มีทั ก ษะความรู้ พื้ นฐานการใช้ โ ปรแกรม Microsoft office, การรั บ - ส่ ง E-mail และการใช้
โปรแกรมประเภท Social network เช่น Facebook และ Line เป็นต้น
๓. เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่เฉพาะในเรื่องงานสารบรรณ
๔. มีทักษะความรู้ในการพิมพ์ดีด (คอมพิวเตอร์)
๕. มีความต้องการปรับย้ายไปปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ
๖. มีอุปกรณ์ในการเข้าศึกษาอบรม (คอมพิวเตอร์, Notebook, Tablet หรือ Smartphone) และ
อินเทอร์เน็ต เพื่อที่จะสามารถเข้าศึกษาอบรมได้ตามอัธยาศัย
หมายเหตุ : - รายละเอียดสามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์ รร.สบ.สบ.ทบ. agschool.rta.mi.th
- ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ ๒ ช่องทาง
๑. ส่งรายชื่อจากหน่วยต้นสังกัดให้ สบ.ทบ.
๒. ส่ง E-mail ที่ sbschool05@gmail.com (แนบไฟล์เอกสาร ผบ.หน่วยลงนามรับรอง)

(ตัวอย่าง)
แบบฟอร์มข้อมูลกาลังพลที่จะเข้ารับการศึกษาหลักสูตรสาหรับเจ้าหน้าที่สายงานกาลังพล ศึกษาแบบ E-Learning รุ่นที่ ๔
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
หน่วย........สบ.ทบ...................
ชกท. กาเนิด เหล่า

อายุ คุณวุฒิ ได้รับยศ
(ปี) การศึกษา ปัจจุบนั เมื่อ

เบอร์โทรศัพท์หน่วย/มือถือ

หลักสูตรอบรมนายทหารธุรการกาลังพล
๑. ร.อ.สมภพ
สมหวัง
ประจาแผนก สบ.ทบ.
๒. ร.อ.ชวเกียรติ นาถวสัญญ์
ประจาแผนก สบ.ทบ.

๒๒๖๐ นป.
๒๒๑๐ พ.

สบ.
พธ.

๔๒ ปริญญาตรี ๑ มิ.ย.๕๖
๒๕
ปวช. ๑ มี.ค.๖๐

๙๗๕๑๓, ๐๘x-xxx-xxx
๙๗๕๒๐, ๐๙x-xxx-xxx

หลักสูตรอบรมงานสารบรรณสาหรับเสมียนธุรการ
๑. จ.ส.อ.คัมภีร์
จันทรผล
นายสิบกาลังพล สบ.ทบ.
๒. ส.ท.วีรพล
มาภักดี
เสมียนธุรการ สบ.ทบ.

๗๑๖
๗๑๗

สบ.
สบ.

๒๗ ปริญญาตรี ๒๓ ก.ค.๕๘
๒๒
ปวส. ๑๘ พ.ค.๕๙

๙๗๕๓๔, ๐๖x-xxx-xxx
๙๗๕๔๙, ๐๘x-xxx-xxx

ลาดับ

ยศ - ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง/สังกัด

น.
พ.

หมายเหตุ กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ในการพิจารณา
ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ)
(
)
ตาแหน่ง .....................................................
.............../.............../..............

รายการแจกจ่าย
เรือ่ ง แจ้งแผนการเปิดหลักสูตรอบรมเจ้าหน้าที่สายงานกาลังพล ศึกษาแบบ E-Learning รุน่ ที่ ๔
ลำดับ
หน่วย
๑ สลก.ทบ.
๒ กพ.ทบ.
๓ ขว.ทบ.
๔ ยก.ทบ.
๕ กบ.ทบ.
๖ กร.ทบ.
๗ สปช.ทบ.
๘ นรด.
๙ สบ.ทบ. (กองธุรกำร)
๑๐ กง.ทบ.
๑๑ สห.ทบ.
๑๒ สก.ทบ.
๑๓ จบ.
๑๔ สวพ.ทบ.
๑๕ สตน.ทบ.
๑๖ ขส.ทบ.
๑๗ กช.
๑๘ - พล.ช.
๑๙ สส.
๒๐ ยย.ทบ.
๒๑ กส.ทบ.
๒๒ วศ.ทบ.
๒๓ พธ.ทบ.
๒๔ พบ.
๒๕ สพ.ทบ.
๒๖ ยศ.ทบ.
๒๗ - ศร.
๒๘ - ศม.
๒๙ - ศป.
๓๐ - รร.นส.ทบ.

ลำดับ
หน่วย
๓๑ รร.จปร.
๓๒ พล.ป.
๓๓ ขกท.
๓๔ ศบบ.
๓๕ นปอ.
๓๖ - พล.ปตอ.
๓๗ - ศปภอ.ทบ.
๓๘ นสศ.
๓๙ - พล.รพศ.๑
๔๐ - ศสพ.
๔๑ พล.ม.๒ รอ.
๔๒ สธน.ทบ.
๔๓ ดย.ทบ.
๔๔ ศซบ.ทบ.
๔๕ สสน.บก.ทบ.
๔๖ ทภ.๑
๔๗ - ทน.๑
๔๘ - พล.๑ รอ.
๔๙ - พล.ร.๒ รอ.
๕๐ - พล.ร.๙
๕๑ - พล.ร.๑๑
๕๒ - บชร.๑
๕๓ - พล.พัฒนำ ๑
๕๔ - มทบ.๑๑
๕๕ - มทบ.๑๒
๕๖ - มทบ.๑๓
๕๗ - มทบ.๑๔
๕๘ - มทบ.๑๕
๕๙ - มทบ.๑๖
๖๐ - มทบ.๑๗

ลำดับ
หน่วย
๖๑ - มทบ.๑๘
๖๒ - มทบ.๑๙
๖๓ ทภ.๒
๖๔ - ทน.๒
๖๕ - พล.ร.๓
๖๖ - พล.ร.๖
๖๗ - พล.ม.๓
๖๘ - บชร.๒
๖๙ - พล.พัฒนำ ๒
๗๐ - มทบ.๒๑
๗๑ - มทบ.๒๒
๗๒ - มทบ.๒๓
๗๓ - มทบ.๒๔
๗๔ - มทบ.๒๕
๗๕ - มทบ.๒๖
๗๖ - มทบ.๒๗
๗๗ - มทบ.๒๘
๗๘ - มทบ.๒๙
๗๙ - มทบ.๒๑๐
๘๐ ทภ.๓
๘๑ - ทน.๓
๘๒ - พล.ร.๔
๘๓ - พล.ร.๗
๘๔ - พล.ม.๑
๘๕ - บชร.๓
๘๖ - พล.พัฒนำ ๓
๘๗ - มทบ.๓๑
๘๘ - มทบ.๓๒
๘๙ - มทบ.๓๓
๙๐ - มทบ.๓๔

ลำดับ
หน่วย
๙๑ - มทบ.๓๕
๙๒ - มทบ.๓๖
๙๓ - มทบ.๓๗
๙๔ - มทบ.๓๘
๙๕ - มทบ.๓๙
๙๖ - มทบ.๓๑๐
๙๗ ทภ.๔
๙๘ - ทน.๔
๙๙ - พล.ร.๕
๑๐๐ - พล.ร.๑๕
๑๐๑ - บชร.๔
๑๐๒ - พล.พัฒนำ ๔
๑๐๓ - มทบ.๔๑
๑๐๔ - มทบ.๔๒
๑๐๕ - มทบ.๔๓
๑๐๖ - มทบ.๔๔
๑๐๗ - มทบ.๔๕
๑๐๘ - มทบ.๔๖
๑๐๙ สง.ปรมน.ทบ.

