






 การทดสอบวัดผลประเมินความรู้นายทหารประทวน 

หลักการและเหตุผล 
   นโยบายการปฏิบัติงาน ทบ. ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้านก าลังพล ก าหนดให้หน่วย
ส่งเสริมและสนับสนุนก าลังพลทุกระดับ ผบ.ทบ. กรุณามอบนโยบายการปฏิบัติงาน ทบ. ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ โดยในส่วนด้านการพัฒนาก าลังพล ก าหนดให้หน่วยส่งเสริมและสนับสนุนก าลังพล
ทุกระดับให้ได้รับการพัฒนาและยกระดับศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง ตามโอกาสอันควร เพื่อให้มี
สมรรถนะตามต าแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยการส่งเข้ารับการศึกษา อบรม ประชุม สัมมนา ศึกษา     
ดูงาน ฯลฯ  ในสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 
รวมทั้งพัฒนาทักษะอื่น ๆ เช่น ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษและ
ภาษาประเทศเพื่อนบ้านที่สอดคล้องกับพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
  เนื่องจาก ทบ. มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ในการเปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบชั้นต้น และ
นายสิบอาวุโส กอปรกับหน่วยของ ทบ. ค่อนข้างจะได้รับมอบภารกิจจ านวนมากทั้งในที่ตั้งปกติและงานสนาม  
เป็นอุปสรรคต่อการเข้ารับการศึกษาของก าลังพล ท าให้ก าลังพลระดับนายทหารประทวนจ านวนมาก  
ไม่มีโอกาสในการเข้ารับการศึกษา ท าให้การพัฒนาไม่ต่อเนื่อง ส่งผลต่อประสิทธิภาพของก าลังพลและ ทบ. 
ในภาพรวม  
 ก าลังพลนายทหารประทวน ถือว่าเป็นก าลังหลัก เสมือนกระดูกสันหลังของกองทัพ เป็นตัวจักรส าคัญ
ที่จะรับช่วงและขับเคลื่อนงานของกองทัพจากผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือ ในการที่จะปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ 
ของ ทบ. ให้ส าเร็จลุล่วงตามที่ได้รับมอบ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาก าลังพลดังกล่าว
โดยต่อเนื่องภายใต้สภาวะข้อจ ากัดด้านต่าง ๆ ของ ทบ. ดังนั้น  การทดสอบวัดผลประเมินความรู้ 
นับว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาก าลังพลให้มีศักยภาพตามที่หน่วยต้องการได้   

วิธีการด าเนินการทดสอบวดัผลประเมินความรู้นายทหารประทวน 

 ๑. ให้ด าเนินการปีละ ๒ ครั้ง ภายใน มี.ค. และ ก.ย. ของปีงบประมาณ  โดยเริ่มด าเนินการ
ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป (ส าหรับการทดสอบครั้งแรก ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑       
จะด าเนินการสอบในห้วง ก.ย. ๖๑ โดยมีหน่วยน าร่อง จ านวน ๖ หน่วย ได้แก่ รร.ร.ศร., รร.ม.ศม., 
รร.ป.ศป., รร.ช.กช., รร.ส.สส. และรร.สบ.สบ.ทบ. 
 ๒. ผลการทดสอบใหม้ีผลระยะเวลา ๒ ปีนับแต่วนัทีท าการทดสอบ 
 ๓. กพ.ทบ. รายงานผลการทดสอบ ฯ ให ้ผบ.ทบ. ทราบ  หลังจากการด าเนินการแต่ละครั้ง 
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ขั้นตอนการทดสอบวดัผลประเมินความรู้นายทหารประทวน 

รายละเอียดการปฏิบัติ 
 ๑. ให้ รร.เหล่า/สายวิทยาการ จัดท าบทเรียนแล้วน าไปลงเว็บไซต์ของ รร.เหล่า/สายวิทยาการ 
เพ่ือให้ก าลังพลสามารถเข้าไปอ่านได้ด้วยตนเอง  พร้อมทั้งด าเนินการจัดท าข้อสอบในลักษณะเป็นคลงัขอ้สอบ
ในแต่ละรายวิชาสามารถด าเนินการสุ่มเลือกข้อสอบได้ เพ่ือป้องกันการรั่วไหลของข้อสอบรวมทั้งให้มี
เนื้อหาครอบคลุมทุกรายละเอียดที่ส าคัญในการน าความรู้ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และ
ด าเนินการจัดส่งข้อสอบให้กับ กพ .ทบ.  
 ๒. นขต.ทบ. เตรียมพร้อมในสถานที่สอบ พร้อมนายทหารควบคุม โดยอาจจัดสถานท่ีสอบ 
แบบรวมการหรือกระจาย โดยหน่วยที่เล็กที่สุดในการจัดการสอบ คือ ระดับกองพันหรือกองร้อยอิสระ
หรือเทียบเท่า รวมสอบเป็นศูนย์ใหญ่ เช่น ศูนย์การศึกษาของในแต่ละพ้ืนที่ค่ายทหารเป็นศูนย์ทดสอบ 
โดยให้แต่ละหน่วยจัดเตรียมอุปกรณ์ในการทดสอบให้พร้อม เช่น โน้ตบุ๊ก, คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หรือ สมาร์ทโฟน 
(ก าลังพลที่เข้าสอบสามารถจัดหาหรือเตรียมการมาเองได้) 
 ๓. ก าลังพลที่จะเข้ารับการทดสอบ พร้อม ณ พ้ืนที่ที่ก าหนดก่อนเวลาสอบอย่างน้อย ๒๐ นาที 
เพ่ือเตรียมการฟังค าชี้แจง  ระหว่างท าการสอบห้ามใช้โปรแกรมติดต่อสื่อสารอื่น ๆ นอกเหนือจากการ
ท าข้อสอบ ส่วนการรายงานผลนั้น ก าลังพลสามารถตรวจสอบคะแนน และสามารถพิมพ์ใบประกาศได้ 
ในกรณีที่สอบผ่าน 
 ๔. ส าหรับก าลังพลที่สอบผ่านข้อเขียนแล้ว รร.เหล่า/สายวิทยาการ สามารถจัดการสอบ
ภาคปฏิบัติเพ่ิมเติมได้ตามระยะเวลาและสถานที่ที่ความเหมาะสม 

ก าหนดการปฏิบัติในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

วัน เดือน ป ี การปฏิบตั ิ หนว่ยรับผดิชอบ 

ภายใน พ.ค. ๖๑ หน่วยจัดท าบทเรียนเผยแพร่ทางเว็บไซต์
ของหน่วยและเตรียมจัดท าคลังข้อสอบ 

รร.ร.ศร., รร.ม.ศม., รร.ป.ศป., 
รร .ช. กช., รร.ส.สส. และรร.สบ.สบ.ทบ. 

๑๕ มิ.ย. ๖๑ - หน่วยจดัส่งข้อสอบให้ กพ.ทบ.  
เพื่อเตรียมการสอบออนไลน ์

กพ.ทบ., รร.ร.ศร., รร.ม.ศม., รร.ป.ศป., 
รร .ช. กช., รร.ส.สส. และรร.สบ.สบ.ทบ. 

๑๕ ส.ค. ๖๑ - นขต.ทบ.จัดส่งรายชื่อก าลังพลที่เข้ารับ
การทดสอบให้ กพ.ทบ. 
- หน่วยจัดเตรียมและก าหนดสถานที่ที่ใช้
เป็นห้องสอบพร้อมสิ่งอ านวยความสะดวก 

กพ.ทบ. และนขต.ทบ. ที่ส่งก าลังพล
เข้ารับการทดสอบ 

๔ ก.ย. ๖๑ วันทดสอบ ครั้งแรก  กพ.ทบ., รร.ร.ศร., รร.ม.ศม., รร.ป.ศป., 
รร .ช. กช., รร.ส.สส., รร.สบ.สบ.ทบ. 
และ นขต.ทบ. 

หมายเหตุ การสอบวดัความรู้ ๒ ระดบั คอื  เทียบเท่าหลักสูตรนายสิบชั้นตน้ และนายสิบอาวุโส 
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