
 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ        กพ.ทบ.            (กองจัดการฯ  โทร.๐–๒๒๙๗–๗๐๔๕)  
ที ่  กห ๐๔๐๑/๔๙๔                                   วันที่      ๗  ก.พ. ๖๓  
เรื่อง ขออนมุัตแินวทางการด าเนนิการเพื่อเตรียมความพรอ้มก่อนการบงัคับใชแ้นวทางการรับราชการ
 ของนายทหารประทวนตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ต.ค. ๖๓) 

เรียน ผบ.ทบ.  

อ้างถงึ  ๑. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๒๕๙ ลง ๑๙ ม.ค. ๖๑  
 ๒. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๑๐๙๗ ลง ๒๖ มี.ค. ๖๑ 
 ๓. วิทยรุาชการทหาร กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๑๖๐๐ ลง ๒๗ ธ.ค. ๖๒ 
 ๔. หนังสือ สพบ.กพ.ทบ. ที ่กห ๐๔๐๑.๓/๑๖ ลง ๑๗ ม.ค. ๖๓ 

สิ่งที่ส่งมาดว้ย แนวทางการด าเนินการเพ่ือเตรียมความพร้อมกอ่นการบงัคับใช้แนวทางการรับราชการ
  ของนายทหารประทวนตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ต.ค. ๖๓) 

    ๑. กพ.ทบ. ขออนุมัติแนวทางการด าเนินการเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการบังคับใช้
แนวทางการรับราชการของนายทหารประทวนตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ต.ค. ๖๓) ตามผล       
การประชุมของหน่วยท่ีเกี่ยวข้อง เมื่อ ๓๐ ม.ค. ๖๓ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทบ. (๑) อาคาร ๑ 
ชั้นใต้ดิน บก.ทบ. รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปได้ดังนี้ 
 ๑.๑ การบริหารจัดการการเปิดหลักสูตรนายสิบชั้นต้น และหลักสูตรนายสิบอาวุโส 
ให้มีจ านวนเพียงพอกับความต้องการ ก าหนดให้เหล่าสายวิทยาการและหน่วยต้นสังกัดพิจารณา      
การจัดล าดับความเร่งด่วนนายทหารประทวนส าหรับการเข้ารับการศึกษาฯ ให้มีความเหมาะสม 
 ๑.๒ การปรับปรุงการทดสอบวัดผลประเมินความรู้นายทหารประทวน หรือการ
ด าเนินการอื่น ๆ ที่เหมาะสม เพ่ือให้นายทหารประทวนมีคุณสมบัติ เทียบเท่า/เทียบเคียง กับการส าเร็จ
หลักสูตรตามแนวทางการรับราชการของนายทหารประทวน ก าหนดให้เป็นความรับผิดชอบของเหล่า
สายวิทยาการ โดยต้องผ่านความเห็นชอบจาก ยก.ทบ. ด้วย 
 ๑.๓ การบันทึกผลการส าเร็จหลักสูตรตามแนวทางการรับราชการของนายทหาร
ประทวนหรือเทียบเท่า ก าหนดให้เหล่าสายวิทยาการด าเนินการบันทึกผลในระบบ PDX และออก
เอกสารรับรองการส าเร็จหลักสูตรตามแนวทางการรับราชการของนายทหารประทวนหรือเทียบเท่า 
 ๑.๔ การออกค าสั่งปรับย้ายฯ ให้เป็นไปตามแนวทางการรับราชการของนายทหาร
ประทวน ก าหนดให้มีเอกสารส าคัญประกอบการปรับย้าย และก าหนดให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติ   
โดยเฉพาะการส าเร็จหลักสูตรตามแนวทางการรับราชการของนายทหารประทวน ตั้งแต่หน่วยระดับ   
กองพันหรือเทียบเท่า และต้องได้รับความเห็นชอบการปรับย้ายจากเหล่าสายวิทยาการ 
 ๑.๕ การก าหนดมาตรการควบคุมและก ากับดูแลการออกค าสั่งปรับย้ายฯ ให้มีความ
ถูกต้อง ก าหนดให้ สบ.ทบ. ตรวจสอบคุณสมบัติในการแต่งตั้งยศ และมีการตรวจเยี่ยมทางฝ่ายอ านวยการ 
 

/ ๒. ขอ้เท็จจรงิ ... 

- ส าเนาคู่ฉบับ - 
 

( ส าเนา ) 
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 ๒. ข้อเท็จจริง 
  ๒.๑ ตามอ้างถึง ๑ ผบ.ทบ. ได้กรุณาอนุมัติก าหนดแนวทางการรับราชการของ
นายทหารประทวนตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ต.ค. ๖๓) สรุปได้ดังนี้ 
   ๒.๑.๑ การก าหนดคุณสมบัติของนายทหารประทวน ได้แก่ คุณสมบัติพ้ืนฐาน 
และคุณสมบัติทางทหาร 
   ๒.๑.๒ การก าหนดประเภทนายทหารประทวนเป็น ๓ ประเภท ดังนี้ 
    ๒.๑.๒.๑ ประเภทท่ี ๑ คือ นายทหารประทวนบรรจุให้กับหน่วยต่าง ๆ 
ในต าแหน่งที่มีลักษณะการน าหรือการบังคับบัญชาหน่วยขนาดเล็ก 
    ๒.๑.๒.๒ ประเภทท่ี ๒ คือ นายทหารประทวนที่มีคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ 
หรือ สาขาวิชาที่ขาดแคลน หรือก าลังพล ทบ. ที่รับโอนจากส่วนราชการอื่นนอก กห. หรือก าลังพล       
ที่บรรจุจากบุคคลพลเรือน หรือพนักงานราชการ หรือลูกจ้างประจ า ตามคุณวุฒิที่ ทบ. ก าหนด 
    ๒.๑.๒.๓ ประเภทที่  ๓ คือ นายทหารประทวนที่เลื่อนฐานะจาก      
พลอาสาสมัคร (พล.อส.) 
   ๒.๑.๓ การก าหนดแนวทางการบรรจุและการพัฒนานายทหารประทวน ได้แก่ 
การบรรจุก าลังพลให้ตรงตามคุณวุฒิ/คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง/ขีดสมรรถนะของต าแหน่ง โดย
ก าหนดให้ผู้ที่เลื่อนขึ้นครองต าแหน่ง อัตรา จ. ต้องส าเร็จการศึกษาหลักสูตรนายสิบชั้นต้นของเหล่าหรือ
เทียบเท่า ส าหรับผู้ที่จะเลื่อนขึ้นครองต าแหน่ง อัตรา จ.(พ.) ต้องส าเร็จการศึกษาหลักสูตรนายสิบอาวุโส
ของเหล่าหรือเทียบเท่า 
   ๒.๑.๔ การก าหนดโอกาสความก้าวหน้าในการเลื่อนฐานะเป็นนายทหาร   
สัญญาบัตรเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
  ๒.๒ ตามอ้างถึง ๒ ผบ.ทบ. ได้กรุณาอนุมัติหลักการทดสอบวัดผลประเมินความรู้
นายทหารประทวน ปีละ ๒ ครั้ง ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป เพ่ือให้ก าลังพลมีโอกาสพัฒนา
ตนเองให้มีขีดความสามารถตามต าแหน่งหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการชดเชยข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณของ ทบ. ในการเปิดการศึกษาหลักสูตรของโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ โดยแบ่งการสอบวัด
ความรู้ออกเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ การสอบเทียบเท่าหลักสูตรนายสิบชั้นต้น และนายสิบอาวุโส ส าหรับผู้ที่
สอบผ่านจะถือว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนส าหรับการเลื่อนขึ้นครองอัตรา จ. และ จ.(พ.) ในกรอบระยะเวลา ๒ ปี 
  ๒.๓ กพ.ทบ. ได้ประเมินปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการด าเนินการบังคับใช้     
แนวทางการรับราชการของนายทหารประทวน ตามข้อ ๒.๑ ร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๔๒ 
หน่วย แยกเป็น เหล่าสายวิทยาการ จ านวน ๑๖ หน่วย และหน่วยต่าง ๆ จ านวน ๒๖ หน่วย โดยมีล าดับ
การปฏิบัติ ดังนี้ 
 
 
 
 
 

/ ๒.๓.๑ การสอบถาม ... 
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   ๒.๓.๑ การสอบถามปัญหาและข้อเสนอแนะของหน่วยต้นสังกัดและเหล่าสาย
วิทยาการ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเนื่องจากการบังคับใช้แนวทางการรับราชการของนายทหารประทวน      
รายละเอียดตามอ้างถึง ๓ โดยสรุปปัญหาและข้อเสนอแนะได้ ๓ ประเด็น ดังนี้ 
     ๒.๓.๑.๑ การจัดหลักสูตรตามแนวทางการรับราชการของนายทหาร
ประทวน โดยโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการของ ทบ. (หลักสูตรนายสิบชั้นต้น และหลักสูตรนายสิบอาวุโส) 
ไม่เพียงพอกับจ านวนนายทหารประทวนที่จะเลื่อนขึ้นครองอัตราสูงขึ้น (อัตรา จ. และ จ.(พ.)) ในแต่ละปี 
     ๒.๓.๑.๒ การด าเนินการทดสอบวัดผลประเมินความรู้นายทหาร
ประทวน เพ่ือบรรเทาปัญหาหลักสูตรตามแนวทางการรับราชการของนายทหารประทวนไม่เพียงพอ 
ยังคงมีบางขั้นตอนที่หน่วยต่าง ๆ เสนอให้ด าเนินการเพ่ิมเติมหรือปรับปรุง เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย, ครบถ้วน และสมบูรณ์ 
     ๒.๓.๑.๓ การก าหนดมาตรการควบคุมการออกค าสั่งปรับย้ายของ
นายทหารประทวนให้เป็นไปตามแนวทางการรับราชการที่ ทบ. ก าหนด 
    ๒.๓.๒ กพ.ทบ. ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการบังคับใช้แนวทาง 
การรับราชการของนายทหารประทวนตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ต.ค. ๖๓) เมื่อ ๓๐ ม.ค. ๖๓       
เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทบ. (๑) อาคาร ๑ ชั้นใต้ดิน บก.ทบ. โดยมี ผอ.สพบ.กพ.ทบ. เป็น
ประธานการประชุม รายละเอียดตามอ้างถึง ๔ เพ่ือหารือประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ ตามข้อ 
๒.๓.๑ มีผลการประชุมเห็นชอบให้ก าหนดแนวทางการด าเนินการเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการบังคับ
ใช้แนวทางการรับราชการของนายทหารประทวนตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ต.ค. ๖๓) ตามสิ่งที่        
ส่งมาด้วย 
 ๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้วดังนี้ 
  ๓.๑ การน าแนวทางการรับราชการของนายทหารประทวนมาบังคับใช้ภายใต้สภาพ
ความพร้อมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน มีประเด็นปัญหาส าคัญที่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติ ได้แก่ 
   ๓.๑.๑ ก าลังพลที่มีคุณสมบัติต่าง ๆ และมีความพร้อมในการเลื่อนขึ้นครอง
อัตราสูงขึ้น (อัตรา ส.อ. เป็น จ. และ อัตรา จ. เป็น จ.(พ.)) แต่ยังขาดคุณสมบัติด้านการศึกษาหลักสูตร
ตามแนวทางการรับราชการของนายทหารประทวนยังคงมีจ านวนมาก 
   ๓.๑.๒ การบริหารจัดการและการจัดล าดับความเร่งด่วน/ความส าคัญในการให้
นายทหารประทวนเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายสิบชั้นต้น และหลักสูตรนายสิบอาวุโส ยังขาดการ
พิจารณาอย่างเหมาะสม 
   ๓.๑.๓ ความไม่พร้อมของหน่วยต้นสังกัดในการส่งตัวก าลังพลเข้ารับการศึกษา
ด้วยสาเหตุต่าง ๆ เช่น ความขาดแคลนก าลังพลปฏิบัติงาน 
   ๓.๑.๔ โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการขาดความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพ่ือเปิด
จ านวนที่นั่งการศึกษาในแต่ละหลักสูตรได้อย่างเพียงพอตามความต้องการ 
 
 
 

/ ๓.๒ เพื่อเปน็การ ... 
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  ๓.๒ เพ่ือเป็นการลดปัญหาเกี่ยวกับจ านวนผู้ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการบังคับ
ใช้แนวทางการรับราชการของนายทหารประทวน ที่ยังขาดคุณสมบัติด้านการศึกษา ตามข้อ ๓.๑.๑ ซึ่ง 
กพ.ทบ. และ โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ ได้ร่วมกันจัดการทดสอบวัดผลประเมินความรู้นายทหาร
ประทวนผ่านระบบออนไลน์ ตามอนุมัติหลักการในข้อ ๒.๒ และน าผลการผ่านการทดสอบดังกล่าวมาใช้
ทดแทนคุณสมบัติที่นายทหารประทวนต้องไปเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรจริง ในลักษณะเทียบเท่า/
เทียบเคียง เป็นการชั่วคราว โดยมีอายุการรับรอง ๒ ปี นั้น สามารถบรรเทาปัญหาต่าง ๆ ตามข้อ ๓.๑ 
ในภาพรวมได้ระดับหนึ่ง และสนับสนุนให้สามารถยืนยันการน าแนวทางการรับราชการของนายทหาร
ประทวนมาปฏิบัติได้จริง ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๓ 
  ๓.๓ จากผลการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการบังคับใช้แนวทางการรับราชการ
ของนายทหารประทวน ตามข้อ ๒.๓.๒ ซึ่งเป็นความเห็นชอบร่วมกันระหว่างหน่วยที่เกี่ยวข้องแล้วนั้น 
เป็นแนวทางการปฏิบัติที่จะช่วยลดปัญหาต่าง ๆ ตามข้อ ๓.๑ ได้อย่างยั่งยืน จึงสมควรให้หน่วยต่าง ๆ 
น าไปด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป สรุปรายละเอียดการปฏิบัติได้ดังนี้ 
   ๓.๓.๑ การบริหารจัดการเกี่ยวกับการเปิดหลักสูตรนายสิบชั้นต้น และหลักสูตร
นายสิบอาวุโส ให้มีจ านวนเพียงพอกับความต้องการ ให้ ยก.ทบ. และ เหล่าสายวิทยาการ รับผิดชอบ 
   ๓.๓.๒ การจัดล าดับความส าคัญหรือความเร่งด่วนให้ก าลังพลเป็นรายบุคคลได้
เข้ารับการศึกษาให้ เหล่าสายวิทยาการ รับผิดชอบ 
   ๓.๓.๓ การจัดการศึกษา หรือการทดสอบวัดผลประเมินความรู้นายทหาร
ประทวนด้วยระบบ E - Learning และการฝึกทดสอบการปฏิบัติเพ่ือคงความเป็นมาตรฐานให้เทียบเท่า
กับหลักสูตรนายสิบชั้นต้น หรือหลักสูตรนายสิบอาวุโส ให้เป็นความรับผิดชอบของ เหล่าสายวิทยาการ 
โดยต้องผ่านความเห็นชอบจาก ยก.ทบ. ด้วย 
   ๓.๓.๔ การบันทึกผลการศึกษา, ผลการทดสอบวัดผลประเมินความรู้ และการ
ควบคุมความถูกต้องในการออกค าสั่งปรับย้ายนายทหารประทวนให้เป็นไปตามแนวทางการรับราชการ 
ให้ เหล่าสายวิทยาการ เป็นผู้รับรอง หรือให้ความเห็นชอบการปรับย้าย 
   ๓.๓.๕ การตรวจสอบคุณสมบัติในการแต่งตั้งยศนายทหารประทวน ให้มีความ
ถูกต้องสอดคล้องกับแนวทางการรับราชการ ให้ สบ.ทบ. เป็นผู้รับผิดชอบ 
 ๔. ข้อเสนอ เห็นควรด าเนินการ ดังนี้ 
  ๔.๑ อนุมัติแนวทางการด าเนินการเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการบังคับใช้แนวทาง    
การรับราชการของนายทหารประทวนตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ต.ค. ๖๓) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
  ๔.๒ ให้ ยก.ทบ. ด าเนินการตามการพิจารณาในข้อ ๓.๓.๑ และ ๓.๓.๓ 
  ๔.๓ ให้ เหล่าสายวิทยาการ ได้แก่ ศร., ศม., ศป., กช., สส., สพ.ทบ., พธ.ทบ., พบ.,     
ขส.ทบ., สห.ทบ., กส.ทบ., กง.ทบ., สบ.ทบ., ดย.ทบ. และ ขว.ทบ. ด าเนินการตามการพิจารณาในข้อ 
๓.๓.๑ - ๓.๓.๔ 
 
 
 

/ ๔.๔ ให้ สบ.ทบ. ... 
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  ๔.๔ ให้ สบ.ทบ. ด าเนินการตามการพิจารณาในข้อ ๓.๓.๕ และส าเนาแจกจ่าย    
อนุมัติแนวทางการด าเนินการในข้อ ๔.๑ ให้ นขต.ทบ. เพื่อยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติต่อไป 
  ๔.๕ ให้ กพ.ทบ. ก ากับดูแลและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามแนวทาง 
การด าเนินการในข้อ ๔.๑ 

 จึงเรียนมาเพ่ือกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔ 
ทั้งนี้ อยู่ในอ านาจของ ผบ.ทบ. 
 
 

              (ลงชื่อ)  พล.ท.  อยุทธ์  ศรีวิเศษ 
                (อยุทธ ์ ศรวีิเศษ)  
      จก.กพ.ทบ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- อนมุัตติามเสนอในข้อ ๔ 
 
(ลงชื่อ)  พล.อ. อภิรชัต ์ คงสมพงษ ์
                  (อภริัชต ์ คงสมพงษ์) 
                          ผบ.ทบ. 
                         ๑๗ ก.พ. ๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียน ผบ.ทบ. 
   - เห็นควรอนุมตัติามที ่กพ.ทบ.  
เสนอในข้อ ๔ 
 
(ลงชื่อ)  พล.ท. คธายุทธ์  เสาวคนธ ์
                  (คธายุทธ์  เสาวคนธ์) 
                       รอง เสธ.ทบ.(๑) 
                         ๑๓ ก.พ. ๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ลงชื่อ)  พล.อ. ธีรวฒัน์  บณุยะวฒัน์  
                  (ธีรวัฒน์  บณุยะวฒัน์) 
                          เสธ.ทบ. 
                         ๑๓ ก.พ. ๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ลงชื่อ)  พล.อ. สนุัย  ประภชูะเนย ์
                  (สนุัย  ประภูชะเนย์) 
                      ผช.ผบ.ทบ.(๑) 
                         ๑๓ ก.พ. ๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ลงชื่อ)  พล.อ. ณฐัพล  นาคพาณิชย์ 
                  (ณฐัพล  นาคพาณิชย์) 
                       รอง ผบ.ทบ. 
                         ๑๔ ก.พ. ๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการบังคับใช้แนวทางการรับราชการ 
ของนายทหารประทวนตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ต.ค. ๖๓) 

 
 ๑. การบริหารจัดการการเปิดหลักสูตรนายสิบชั้นต้น และหลักสูตรนายสิบอาวุโส ให้มีจ านวน
เพียงพอกับความต้องการ อยู่ในการก ากับดูแลของ ยก.ทบ. โดยก าหนดให้หน่วยที่เกี่ยวข้องพิจารณาการ
จัดล าดับความเร่งด่วนให้กับนายทหารประทวน ดังนี้ 
 ๑.๑ หน่วยต้นสังกัด พิจารณาการจัดล าดับความเร่งด่วนให้กับนายทหารประทวนในสังกัด 
ดังนี้ 
  ๑.๑.๑ ความเร่งด่วนล าดับที่ ๑ ได้แก่ นายทหารประทวนที่มีศักยภาพสูง โดยหน่วย
วางแผนให้ปฏิบัติงานในต าแหน่งหลักของหน่วย และมีแผนให้ปรับย้ายเลื่อนขึ้นครองอัตราสูงขึ้น (อัตรา 
จ. และ จ.(พ.)) ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับเหล่าให้หน่วยเสนอรายชื่ อให้เหล่า
สายวิทยาการพิจารณาเข้ารับการศึกษาหลักสูตรหลักของโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ 
    ๑.๑.๒ ความเร่งด่วนล าดับที่ ๒ ได้แก่ นายทหารประทวนนอกเหนือจากข้อ ๑.๑.๑        
ซึ่งเป็นก าลังพลที่ปฏิบัติงานทั่วไป อาทิ งานธุรการ, การสนับสนุนการปฏิบัติงานให้กับผู้บังคับบัญชา 
ฯลฯ ให้หน่วยเสนอรายชื่อให้ เหล่าสายวิทยาการพิจารณาเข้ารับการศึกษาหลักสูตรผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักสูตรผ่านไปรษณีย์ ฯลฯ 
    ๑.๑.๓ ความเร่งด่วนล าดับที่ ๓ ได้แก่ นายทหารประทวนที่มีคุณสมบัติการครองยศ
พร้อม  ที่จะเลื่อนขึ้นครองอัตราสูงขึ้น (อัตรา จ. และ จ.(พ.)) แต่ยังไม่สามารถเข้ารับการศึกษาหลักสูตร
ตาม     แนวทางการรับราชการที่เป็นหลักสูตรหลัก, หลักสูตรผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์, หลักสูตรผ่าน
ไปรษณีย์ ของโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ ตามข้อ ๑.๑.๑ และ ๑.๑.๒ ได้ ให้หน่วยเสนอรายชื่อให้เหล่า
สายวิทยาการพิจารณาแนวทางการด าเนินการอื่น ๆ ที่ก าหนดโดยเหล่าสายวิทยาการ และให้การรับรอง
ว่ามีความรู้เทียบเท่ากับการศึกษาหลักสูตรตามแนวทางการรับราชการ 
  ๑.๒ เหล่าสายวิทยาการ พิจารณาการจัดล าดับความเร่งด่วนตามที่หน่วยต้นสังกัดได้
พิจารณาในข้อ ๑.๑ ให้กับนายทหารประทวนในเหล่าของตน เพ่ือประสานให้หน่วยต้นสังกัดส่งตัว
นายทหารประทวนเขา้รับการศึกษาหลักสูตรเรียงล าดับตามความเรง่ด่วน ได้แก่ หลักสูตรหลัก, หลักสูตร
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์, หลักสูตรผ่านสื่อไปรษณีย์ และการด าเนินการอื่น ๆ ที่ก าหนดโดยเหล่าสาย
วิทยาการที่ให้การรับรองว่ามีความรู้ เทียบเท่า/เทียบเคียง กับการศึกษาหลักสูตรตามแนวทางการรับ
ราชการ เพ่ือให้นายทหารประทวน มีคุณสมบัติครบถ้วนส าหรับการปรับย้ายเลื่อนขึ้นครองอัตราสูงขึ้น 
(อัตรา จ. และ จ.(พ.)) 
 

 
 
 
 
 
 

/ ๒. การปรับปรุง ... 
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 ๒. การปรับปรุงการด าเนินการทดสอบวัดผลประเมินความรู้นายทหารประทวน  เพ่ือให้
นายทหารประทวนมีคุณสมบัติ เทียบเท่า/เทียบเคียง กับการส าเร็จหลักสูตรตามแนวทางการรับราชการ
ของนายทหารประทวน ให้เป็นความรับผิดชอบของ เหล่าสายวิทยาการ โดยต้องผ่านความเห็นชอบจาก 
ยก.ทบ. ก าหนดแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  ๒.๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้เหล่าสายวิทยาการที่มีความพร้อมจ านวน ๓ เหล่า ได้แก่      
พธ.ทบ., กส.ทบ. และ กง.ทบ. ด าเนินการสอบวัดผลประเมินความรู้นายทหารประทวนในเหล่าของตน 
ส าหรับเหล่าสายวิทยาการอื่น ๆ จ านวน ๑๒ เหล่า ได้แก่ ศร., ศม., ศป., กช., สส., ขส.ทบ., สพ.ทบ.,     
สห.ทบ., ขว.ทบ., พบ., สบ.ทบ. และ ดย.ทบ. ยังคงด าเนินการสอบวัดผลประเมินความรู้นายทหาร
ประทวนตามระบบที่ ทบ. ด าเนินการในภาพรวม โดยให้ทุกเหล่าสายวิทยาการทั้ง ๑๕ เหล่า ด าเนินการ
ออกเอกสารรับรองให้กับผู้ที่สอบผ่าน มีผลตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด ๒ ปี ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๓  - ๓๐ 
ก.ย. ๖๕     เพื่อเป็นเอกสารประกอบการปรับย้ายเลื่อนขึ้นครองอัตราสูงขึ้น (อัตรา จ. และ จ.(พ.)) 
  ๒.๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้เหล่าสายวิทยาการทั้ง ๑๕ เหล่า ก าหนดการด าเนินการ          
ที่เหมาะสม อาทิ การจัดการศึกษา หรือ การทดสอบวัดผลประเมินความรู้นายทหารประทวนด้วยระบบ     
E - Learning และการฝึกทดสอบการปฏิบัติเพ่ือคงความเป็นมาตรฐานให้เทียบเท่ากับหลักสูตรนายสิบ
ชั้นต้น หรือหลักสูตรนายสิบอาวุโส  
  ๒.๓ พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตร นนส.ทบ. (หลักสูตร ๑ ปี ๖ เดือน) โดยในห้วง ๖ เดือน
หลังที่ นนส.ทบ. เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ ให้เพ่ิมเติมหรือปรับปรุงเนื้อหาวิชาของ
แต่ละเหล่า โดยเมื่อ นนส.ทบ. ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสายวิทยาการ ให้ถือว่ามีคุณสมบัติเทียบเท่า
กับการส าเร็จการศึกษาหลักสูตรนายสิบชั้นต้นของเหล่า  
 

 ๓. การบันทึกผลการส าเร็จหลักสูตรตามแนวทางการรับราชการของนายทหารประทวนหรือ
เทียบเท่า ได้แก่ หลักสูตรหลัก, หลักสูตรผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์, หลักสูตรผ่านสื่อไปรษณีย์ และการ
ด าเนินการที่เหมาะสม ตามข้อ ๒.๒  
  - ให้เหล่าสายวิทยาการเป็นผู้รับรอง โดยบันทึกผลในระบบ PDX และออกเอกสารรับรอง
การส าเร็จหลักสูตรตามแนวทางการรับราชการของนายทหารประทวนหรือเทียบเท่า 
 

 ๔. การออกค าสั่งปรับย้ายฯ ให้เป็นไปตามแนวทางการรับราชการของนายทหารประทวน 
   ๔.๑ เอกสารส าคัญประกอบการปรับย้ายเลื่อนขึ้นครองอัตราสูงขึ้น (อัตรา จ. หรือ จ.(พ.)) 
ได้แก่ 
   ๔.๑.๑ ประวัติย่อก าลังพล แบบ พ.๓ 
   ๔.๑.๒ เอกสารรับรองการส าเร็จหลักสูตรตามแนวทางการรับราชการของนายทหาร
ประทวนหรือเทียบเท่า 
   ๔.๑.๓ หนังสือความเห็นชอบการปรับย้ายจากเหล่าสายวิทยาการ 
 

/ ๔.๒ ก าหนดให้ ... 
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  ๔.๒ ก าหนดให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของนายทหารประทวนก่อนการปรับย้าย 
โดยเฉพาะคุณสมบัติการส าเร็จหลักสูตรตามแนวทางการรับราชการของนายทหารประทวน ตั้งแต่หน่วย
ระดับกองพันหรือเทียบเท่า ที่เสนอเรื่องขออนุมัติปรับย้ายนายทหารประทวนเลื่อนขึ้นครองอัตราสูงขึ้น 
(อัตรา จ. หรือ  จ.(พ.)) ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากเหล่าสายวิทยาการ 
 
 ๕. การก าหนดมาตรการควบคุมและการก ากับดูแลการออกค าสั่งปรับย้ายฯ ให้มีความถูกต้อง 
  ๕.๑ การปรับย้ายเลื่อนขึ้นครองอัตราสูงขึ้น (อัตรา จ.) เมื่อหน่วยเสนอเรื่องขอเลื่อนยศ
สูงขึ้นเป็น จ.ส.ต. ให้ สบ.ทบ. ตรวจสอบเอกสารประกอบการปรับย้ายของนายทหารประทวนว่ามีความ
ครบถ้วนและถูกต้องหรือไม่ โดยเฉพาะหลักฐานการส าเร็จหลักสูตรตามแนวทางการรับราชการของ
นายทหารประทวนหรือเทียบเท่า กรณีที่ สบ.ทบ. ตรวจพบว่าเอกสารไม่ครบถ้วน ให้ส่งเรื่องคืนหน่วย
เพื่อด าเนินการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ ทบ. ก าหนดต่อไป 
  ๕.๒ การปรับย้ายเลื่อนขึ้นครองอัตราสูงขึ้น (อัตรา จ. และ จ.(พ.)) จะมีการตรวจเยี่ยมทาง  
ฝ่ายอ านวยการ เพ่ือตรวจสอบเอกสารประกอบการปรับย้ายให้มีความครบถ้วนและถูกต้อง รวมถึงการ
ให้ค าแนะน าการด าเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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