
(สำเนา)           
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ         กพ.ทบ.   (กองการศึกษาฯ โทร. ๐ ๒๒๙๗ ๗๐๑๑, โทร.ทบ. ๙๘๓๒๘)   
ที ่     กห ๐๔๐๑/๔๔๘๑                             วันที่         ๔ ส.ค. ๖๕                                                               
เรือ่ง  ขออนุมตัิแผนการทดสอบความรู้ในการปฏบิัตงิานของผูป้ฏบิัติงานดา้นกำลงัพลผ่านระบบออนไลน ์  
 ประจำปงีบประมาณ ๒๕๖๖ 

เรียน ผบ.ทบ. (ผา่น ผช.ผบ.ทบ.(๑)) 

  - เห็นควรอนุมตัิตามที ่กพ.ทบ. เสนอในขอ้ ๔ 

 
 
                                   พล.ท. สุรศักดิ์  ฉตัรกุล ณ อยธยา 
             รอง เสธ.ทบ.(๑) 
                 ๘ ส.ค. ๖๕ 
- อนมุัตติามเสนอในข้อ ๔ 
 รับคำสัง่ ผบ.ทบ. 
 
 
  พล.อ. เจริญชัย  หินเธาว ์
         ผช.ผบ.ทบ.(๑) 
  ๘ ส.ค. ๖๕ 
 

ด่วน 

สำเนาถูกต้อง 

  (ลงชือ่)  พ.อ.หญงิ อรยา   พูลทรัพย์ 
      (อรยา   พูลทรัพย์) 
              นายทหารปฏิบตัิการ ประจำ กพ.ทบ. 
                            ๑ ส.ค. ๖๕ 
 



 
(สำเนา)              

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ         กพ.ทบ.   (กองการศึกษาฯ โทร. ๐ ๒๒๙๗ ๗๐๑๑, โทร.ทบ. ๙๘๓๒๘)   
ที ่     กห ๐๔๐๑/๔๔๘๑                            วันที่         ๔ ส.ค. ๖๕                                                               
เรือ่ง  ขออนุมตัิแผนการทดสอบความรู้ในการปฏบิัตงิานของผูป้ฏบิัติงานดา้นกำลงัพลผ่านระบบออนไลน ์  
 ประจำปงีบประมาณ ๒๕๖๖ 

เรียน ผบ.ทบ. (ผา่น ผช.ผบ.ทบ.(๑)) 

อ้างถึง ๑. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๓๑๓๑ ลง ๓ พ.ย. ๖๔ 
 ๒. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๑๗๙๐ ลง ๙ มิ.ย. ๖๕ 
 ๓. คำสัง่ ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๑๔๑๓/๖๔ ลง ๑๓ ธ.ค. ๖๔ 

สิง่ที่ส่งมาด้วย แผนการทดสอบความรู้ฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  จำนวน ๑ ชุด 

 ๑. กพ.ทบ. ขออนุมัติแผนการทดสอบความรู้ในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้านกำลังพล
ผ่านระบบออนไลน์ ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดตามสิง่ที่ส่งมาด้วย สรุปได้ดังนี้ 
  ๑.๑ กระบวนการทดสอบความรู้ฯ ประกอบด้วย ๙ ขั้นตอน (จากเดิม ๘ ขั้นตอน)          
โดยเพ่ิมขั้นตอนการพิมพ์บัตรประจำตัว/หนังสือรับรองความรู้จากระบบออนไลน์ สำหรับผู้ท่ีผ่านการทดสอบ
ความรู้ฯ ตามเกณฑ์ที่ ทบ. กำหนด 
  ๑.๒ ขอบเขตเนื้อหาบทเรียนความรู้ฯ ในระบบ E-Learning ประกอบด้วย ๕ หมวดวิชา : 
   ๑.๒.๑ หมวดวิชาระเบียบงานกำลังพลด้านการกำหนดความต้องการ และการคัดสรร
กำลังพล 
   ๑.๒.๒ หมวดวิชาระเบียบงานกำลังพลด้านการใช้และการควบคุมกำลังพล 
   ๑.๒.๓ หมวดวิชาระเบียบงานกำลังพลด้านการพัฒนากำลงัพล 
   ๑.๒.๔ หมวดวิชาระเบียบงานกำลังพลด้านอนุรักษ์กำลังพล 
   ๑.๒.๕ หมวดวิชาระเบียบงานกำลังพลด้านการพ้นราชการ 
  ๑.๓ ขอบเขตการทดสอบความรู้ฯ : ครอบคลุมเนื้อหาบทเรียนความรู้ฯ ตามข้อ ๑.๒         
โดยกำหนดเกณฑ์คะแนนผ่านการทดสอบ คือ นายทหารสัญญาบัตร ร้อยละ ๗๐ และนายทหารประทวน 
ร้อยละ ๖๐  
  ๑.๔ กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ปฏิบัติงานด้านกำลังพลของ นขต.ทบ. ชั้นยศ ส.ต. - พ.อ. (พ.) 
  ๑.๕ แผนการปฏิบัติในการทดสอบความรู้ฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ดังนี้ 
 

  ห้วงการปฏิบัติ กิจกรรม 
ภายในวันที่ ๘ ส.ค. ๖๕ ๑. หนว่ยจัดส่งรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบความรู้ฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
วันที่ ๑๑ ส.ค. ๖๕ ๒. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ฯ  ทางเว็บไซต์ กพ.ทบ.        

    และ LINE กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านกำลังพล 
วันที่ ๑๕ ส.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๕ ๓. ผู้เข้ารับการทดสอบความรู้ฯ ศึกษาบทเรียนผ่านระบบ E-Learning  

๔. การทดสอบทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน (สอบครั้งที่ ๑) สามารถดำเนินการได้ 
     ไม่จำกัดครั้ง (ผู้ที่มีคะแนนการทดสอบทำแบบฝึกหัดฯ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป 
      จึงจะสามารถเข้ารับการทดสอบความรู้ฯ ครั้งที่ ๒) 

วันที่ ๓ ต.ค. ๖๕ ๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ฯ ครั้งที่ ๒ ทางเว็บไซต์  
    กพ.ทบ. และ LINE กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านกำลังพลของ ทบ. 

 

ด่วน 



 
 

- ๒ - 
 

ห้วงการปฏิบัติ กิจกรรม 
วันที่ ๖ - ๑๒ ต.ค. ๖๕ ๖. ทำการสอบประเมินผลจริง (สอบครั้งที่ ๒) 

    (เกณฑผ์่านการทดสอบความรู้ฯ ครั้งที่ ๒ นายทหารสัญญาบัตร : ร้อยละ ๗๐,    
    นายทหารประทวน : รอ้ยละ ๖๐) 

วันที่ ๒๕ ต.ค. ๖๕ ๗. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ฯ ครั้งที่ ๒ ทางเว็บไซต์ กพ.ทบ.        
    และ LINE กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านกำลังพลของ ทบ. 

วันที่ ๑ พ.ย. ๖๕ เป็นต้นไป ๘. ผู้ผ่านการทดสอบความรู้ฯ ครั้งที่ ๒ พิมพ์บัตรประจำตัว/หนังสือรับรองความรู ้
    จากระบบออนไลน์ (เฉพาะผู้ที่มีคะแนนการทดสอบความรู้ฯ ครั้งที่ ๒  
    ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด) 

 

  ๑.๖ ตัวชี้วัดการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
   ๑.๖.๑ ร้อยละของ นขต.ทบ. ที่จัดส่งผู้ปฏิบัติงานด้านกำลังพลเข้ารับการทดสอบ
ความรู้ เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ 
   ๑.๖.๒ ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานด้านกำลังพลของแต่ละหน่วยที่เข้ารับการทดสอบ
ความรู้ เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ ๕๐ จากจำนวนผู้ปฏิบัติงานด้านกำลังพลทั้งหมดของหน่วย  
   ๑.๖.๓ ร้อยละของ ผู้ปฏิบัติงานด้านกำลังพลที่เข้ารับการทดสอบความรู้และผ่าน
เกณฑ์การทดสอบความรู้ฯ ครั้งที่ ๒ เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ ๗๐  
 ๒. ข้อเท็จจริง 
  ๒.๑ ผบ.ทบ. (ผช.ผบ.ทบ.(๑) รับคำสั่งฯ) ได้กรุณาอนุมัติหลักการทดสอบความรู้           
ในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้านกำลังพลผ่านระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานด้านกำลังพลได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และเป็นการวัดระดับความรู้
ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานด้านกำลังพล เพ่ือนำผลไปใช้ในการวางแผนพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านกำลังพล
ของ ทบ. ให้มีทักษะ ความรู้ ความชำนาญในตำแหน่งหน้าที่ ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานด้านกำลังพล
ของหน่วย และ ทบ. มีมาตรฐาน คุณภาพ และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยแบ่งการดำเนินการเป็น ๓ ระยะ 
ระยะท่ี ๑ เปน็การนำร่องและทดสอบระบบ เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระยะที่ ๒ ปรับปรุงแก้ไข
กระบวนการและขั้นตอนที่ผ่านการปฏิบัติในระยะที่ ๑ และขยายผล ระยะที่ ๓ ทบทวนปัญหาข้อขัดข้องใน
การปฏิบัติระยะที่ ๒ ซึ่งการดำเนินการในระยะที่ ๑ ได้เสร็จสิ้นแล้ว โดย ผบ.ทบ. (ผช.ผบ.ทบ. (๑) รับคำสั่งฯ) 
ได้กรุณาอนุมัติให้ดำเนินการในระยะที่ ๒ โดยขยายผลการทดสอบไปยังผู้ปฏิบัติงานด้านกำลังพลของ 
นขต.ทบ. ทุกหน่วย รายละเอียดตามอ้างถึง ๑ และ ๒ 
  ๒.๒ คณะทำงานจัดทำแบบทดสอบความรู้ ในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้าน
กำลังพลของ ทบ. ตามอ้างถึง ๓ ซึ่งมี ผอ.สพบ.กพ.ทบ. เป็น หน.คณะทำงาน, รอง ผอ.สพบ.กพ.ทบ. 
เป็น รอง หน.คณะทำงาน, ผู้แทน นขต.สำนักฯ กพ.ทบ., ผอ.กศ.รร.สบ.สบ.ทบ. เป็น คณะทำงานฯ และ 
ผอ.กกศ.สพบ.กพ.ทบ. เป็นคณะทำงานและเลขานุการ ได้ร่วมประชุมทบทวนการดำเนินการทดสอบ
ความรู้ฯ ระยะที่ ๑ และร่วมพิจารณากำหนดแผนงานและขั้นตอนการปฏิบัติในการทดสอบความรู้ฯ 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๕ ก.ค. ๖๕ โดยที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการดังนี้ 
   ๒.๒.๑ ปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอเนื้อหาบทเรียนความรู้ฯ โดยยึดถือแนวคิด
การบริหารทรัพยากรบุคคลของ ทบ. ๕ ด้าน 
   ๒.๒.๒ แนวทางการสร้างแรงจูงใจให้กำลังพล ทบ. ได้พัฒนาความรู้ในการ
ปฏิบัติงานด้านกำลังพล ดงันี้ 
    ๒.๒.๒.๑ กำลังพลท่ีผ่านการทดสอบความรู้ฯ ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
สามารถนำผลการทดสอบความรู้ฯ ไปใชเ้ป็นหลักฐานประกอบในการปรับย้ายผิดหมายเลขความชำนาญ
การทางทหาร (ชกท.) ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกำลังพล ประกอบด้วย ชกท.๒๒๖๐, ชกท.๒๒๑๐ และ 
ชกท.๗๑๖ โดยอนุโลมไม่ต้องฝึก ชกท. ก่อนการปรับย้าย  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

- ๓ - 
 

    ๒.๒.๒.๒ เพิ่มเติมในหัวข้อการตรวจกิจการทั่วไปของ จบ. โดยกำหนดให้
เป็นจำนวนผู้ปฏิบัติงานด้านกำลังพลของหน่วยท่ีมีผลคะแนนการทดสอบความรู้ฯ ผ่านตามเกณฑ์ท่ี
กำหนด เป็นหนึ่งในหัวข้อการตรวจประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการกำลังพล
ของหน่วย 
 ๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้วดังนี้ 
  ๓.๑ การขออนุมัติแผนการทดสอบความรู้ฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามข้อ ๑ 
เพ่ือให้หน่วยที่เกี่ยวข้องยึดถือปฏิบัติในการดำเนินการขยายผลการทดสอบความรู้ฯ ไปยังกำลังพลของ 
นขต.ทบ. ตามอนุมัติหลักการของ ทบ. ในข้อ ๒.๑ ซึ่งการทดสอบประเมินความรู้ในการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านกำลังพลดังกล่าว เป็นการส่งเสริมให้กำลังพลมีโอกาสพัฒนาตนเองให้มีขีดความสามารถ
ตามตำแหน่งหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยกระดับศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นผลดีต่อ
หน่วย และ ทบ. ในภาพรวม ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติ  
  ๓.๒ เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้กำลังพลได้พัฒนาความรู้ด้านสายงานกำลังพล จึงเห็นควรให้
ผู้ท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ฯ สามารถนำผลคะแนนไปใช้ประกอบการปรับย้ายผิดหมายเลข  
ความชำนาญการทางทหาร (ชกท.) ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกำลังพล ประกอบด้วย ชกท.๒๒๖๐, ชกท.๒๒๑๐ 
และ ชกท.๗๑๖ โดยอนุโลมไม่ต้องฝึก ชกท. ก่อนการปรับย้าย และนำไปเป็นเกณฑ์ในการประเมิน
ประสิทธิภาพหน่วยในด้านการบริหารจัดการกำลังพลของแต่ละหน่วย โดยกำหนดเป็นร้อยละของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านกำลังพลท่ีผ่านตามเกณฑ์การทดสอบความรู้ฯ และนำไปเพ่ิมเติมในหัวข้อการตรวจกิจการ
ท่ัวไปของ จบ. ตามข้อเสนอของคณะทำงานฯ ในข้อ ๒.๒.๒  
 ๔. ข้อเสนอ เห็นควรดำเนินการดังนี้ 
  ๔.๑ อนุมัติแผนการทดสอบความรู้ในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้านกำลังพล
ผ่านระบบออนไลน์ ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามข้อ ๑ 
  ๔.๒ ให้ กพ.ทบ. กำหนดรายละเอียดการปฏิบัติในการนำผลคะแนนการทดสอบความรู้ฯ 
ไปใช้ประกอบการปรับย้ายผิดหมายเลขความชำนาญการทางทหาร (ชกท.) ท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้านกำลังพล 
ประกอบด้วย ชกท.๒๒๖๐ (นายทหารฝ่ายการกำลังพล), ชกท.๒๒๑๐ (นายทหารดำเนินการกำลังพล) และ 
ชกท.๗๑๖ (นายสิบกำลังพล) โดยอนุโลมไม่ต้องฝึก ชกท. ก่อนการปรับย้าย  
  ๔.๓ ให้ จบ. กำหนดเพ่ิมเติมหัวข้อการตรวจกิจการทั่วไป ในเรื่อง ร้อยละของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านกำลังพลของหน่วยที่ผ่านเกณฑก์ารทดสอบความรู้ฯ โดยประสานการปฏิบัติกับ กพ.ทบ. 
  ๔.๔ สำเนาให้ นขต.ทบ. ทราบ เพ่ือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

   จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔ 
ท้ังนี้ อยู่ในอำนาจของ ผบ.ทบ. ซึ่งมอบให้ ผช.ผบ.ทบ.(๑) อนุมัติ ตามคำสั่ง ทบ. ที่ ๑๓๒/๒๕๖๓ ลง ๒๖ มี.ค. ๖๓ 
และคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๑๐๗๔/๖๔ ลง ๒๗ ก.ย. ๖๔ 
 
 
 พล.ท. นุกูล  โลห่์ประเสริฐ  
          (นุกูล  โลห่์ประเสริฐ) 
                จก.กพ.ทบ. 
 
 
 
 

พ.อ.หญิง                        ร่าง/ตรวจ       ส.ค. ๖๕ 
จ.ส.อ.หญิง วริศราฯ           พิมพ์/ทาน       ส.ค. ๖๕ 
พ.อ.............................................ตรวจ.............ส.ค. ๖๕ 
พ.อ.............................................ตรวจ.............ส.ค. ๖๕ 
พ.อ.............................................ตรวจ.............ส.ค. ๖๕ 
พล.ต. ตรวจ          ส.ค.. ๖๕ 
พล.ต. ตรวจ          ส.ค.. ๖๕ 



๑ 
 

แผนการทดสอบความรู้ในการปฏิบตัิงานของผู้ปฏิบัตงิานด้านกำลังพล ผ่านระบบออนไลน์ 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

      
๑. กระบวนการทดสอบความรู้ ประกอบดว้ย ๙ ขัน้ตอน ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กรณไีม่ผา่นเกณฑ ์

กรณผี่านเกณฑ ์

กรณผี่านเกณฑ ์

กรณไีม่ผา่นเกณฑ ์

๙. ผู้ผ่านการทดสอบฯ ตามเกณฑ์พิมพ์บัตรประจำตวั/
หนังสือรับรองความรู้ จากระบบออนไลน์ 
 

๗. ประเมินผลการสอบ/จัดทำ 
บัตรประจำตัว/หนังสือรับรองความรู้ 

 

๘. รับรองผล/ประกาศผลการทดสอบความรู ้

 

จบ 

๑. ออกข้อสอบ/นำข้อสอบเข้าระบบ 

๒. หน่วยส่งรายชื่อผู้เข้ารบัการทดสอบ 

เริ่มต้น 

๓. ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบ 

๔. ศึกษาบทเรียนผา่นระบบ e-learning 

๕. การทดสอบทำแบบฝึกหัดทา้ยบทเรียน (สอบคร้ังที่ ๑) 
สามารถดำเนินการได้ไม่จำกัดครั้ง (ผู้ที่มีคะแนนการทดสอบทำแบบฝึกหัดฯ 
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไปจึงจะสามารถเข้ารับการทดสอบความรู้ฯ คร้ังที่ ๒) 

๖. การทดสอบประเมินผลจริง (สอบคร้ังที่ ๒) 
(ตามเกณฑ์ที่กำหนด) 
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๒. การแบ่งหมวดหมูบ่ทเรยีนความรู้ในระบบ E-Learning  
 ๒.๑ หมวดวิชาระเบยีบงานกำลงัพลด้านการกำหนดความต้องการ และการคัดสรรกำลังพล 
ประกอบด้วยบทเรียนเกี่ยวกับ 
  ๒.๑.๑ ความรูเ้บือ้งตน้เกี่ยวกบังานดา้นกำลังพล นโยบายและวงรอบการปฏิบตัิงานดา้นกำลงัพล 
ของ ทบ. 
  ๒.๑.๒ การกำหนดความต้องการกำลังพลของ ทบ. และการคัดสรรกำลงัพลของ ทบ. 
 ๒.๒ หมวดวิชาระเบยีบงานกำลงัพลด้านการใช้และการควบคุม ประกอบด้วยบทเรียนเกี่ยวกบั 
  ๒.๒.๑ การนบัอายุราชการ การครองยศ  
  ๒.๒.๒ การบรรจุ/เลื่อน/ลด/ย้าย/เปลี่ยนเหล่า 
  ๒.๒.๓ การพักราชการ/การชว่ยราชการ 
  ๒.๒.๔ การเลื่อนปลดทหารกองประจำการ 
  ๒.๒.๕ การรบัรองเวลาตอนเปน็ทหาร  
  ๒.๒.๖ การบนัทึกและการรายงานสถานภาพกำลงัพลประจำเดือน 
  ๒.๒.๗ การประเมินคา่กำลงัพล 
  ๒.๒.๘ ระบบสารสนเทศด้านกำลงัพล 

• ระบบงานทำเนียบกำลงัพล (PDX) 
• ระบบงานนำเข้าข้อมูลบำเหน็จประจำปี 
• ระบบงานปรบัย้าย 
• ระบบงานยกร่างคำสัง่บรรจแุละเลื่อนฐานะ 

  ๒.๒.๙ กฎหมาย วินัยทหารและการปกครอง 
  ๒.๒.๑๐ การจดักองรักษาการณ์/กองทหารเกียรติยศและแถวต้อนรับ 
 ๒.๓ หมวดวิชาระเบยีบงานกำลงัพลด้านการพัฒนา ประกอบดว้ยบทเรียนเกี่ยวกบั 
  ๒.๓.๑ ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกบัการพัฒนากำลังพลของ ทบ. (ระบบการศกึษาของ ทบ./     
การแบ่งประเภทหลักสตูรการศึกษา/หนว่ยรับผดิชอบและบทบาทหน้าที่) 
  ๒.๓.๒ การลาศึกษาหลักสูตรทางพลเรือนภายในประเทศ และต่างประเทศ   
 ๒.๔ หมวดวิชาระเบยีบงานกำลงัพลด้านอนุรกัษ์กำลังพล ประกอบด้วยบทเรียนเกี่ยวกับ 
  ๒.๔.๑ เงินประจำตำแหน่ง 
  ๒.๔.๒ บำเหน็จประจำป ี
  ๒.๔.๓ เครื่องราชอิสริยาภรณ ์
  ๒.๔.๔ การลา เวน้ ลาศึกษา 
  ๒.๔.๕ การปนูบำเหน็จพิเศษ 
  ๒.๔.๖ เงินเพ่ิมพิเศษ สำหรับการสูร้บ (พ.ส.ร.) และเงินรางวัลสำหรบัการสูร้บ 
  ๒.๔.๗ สินไหมทดแทนในการประกนัชีวติ 
  ๒.๔.๘ การบรรจุทายาททดแทน 
  ๒.๔.๙ การขอรับสิทธิประโยชนต์ามระเบียบ บ.ท.ช. 
  ๒.๔.๑๐ การขอพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน 
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  ๒.๔.๑๑ การรบัรองการนับเวลาราชการเป็นทวีคูณ 
  ๒.๔.๑๒ งบประมาณการกำลังพล 
 ๒.๕ หมวดวิชาระเบยีบงานกำลงัพลด้านการพ้นราชการ ประกอบดว้ยบทเรียนเกี่ยวกบั 
  ๒.๕.๑ การปลดออกจากราชการ/การถอดยศทหาร/การลาออกจากราชการ 
  ๒.๕.๒ เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ 
๓. ขอบเขตหัวข้อการทดสอบความรู้ฯ : ครอบคลมุเนื้อหาความรู้ ตามข้อ ๒ โดยกำหนดเกณฑ์คะแนน
ผ่านการทดสอบความรู้ฯ ดงันี้ 
 ๓.๑ นายทหารสัญญาบตัร เกณฑ์ผ่านการทดสอบความรูฯ้ ร้อยละ ๗๐ 
 ๓.๒ นายทหารประทวน เกณฑ์ผา่นการทดสอบความรู้ฯ ร้อยละ ๖๐  
๔. กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ปฏิบตัิงานด้านกำลงัพลของ นขต.ทบ.  
๕. คุณสมบัติของกำลังพลที่มสีิทธิเขา้รับการทดสอบความรู้ คือ 
 ๕.๑ ผู้ปฏิบัติงานด้านกำลังพลของ นขต.ทบ.  
 ๕.๒ ต้องมปีระวตัิการเขา้ไปทบทวนบทเรียนผา่นระบบ e-learning ของ กพ.ทบ.  
 ๕.๓ จะต้องมีการเขา้ทำแบบฝกึหัดท้ายบทเรียน จนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (การทดสอบทำแบบฝึกหดัฯ 
(สอบครัง้ที่ ๑) สามารถดำเนินการได้โดยไม่จำกดัจำนวนครัง้) โดยมีเกณฑ์ผ่านร้อยละ ๕๐ ขึน้ไป) 
๖. แผนการปฏิบตัิในการทดสอบความรู้ฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  

ห้วงการปฏิบัต ิ กิจกรรม ผู้รับผดิชอบดำเนินการ 
ก.ค. - ส.ค. ๖๕ ๑. จดัทำ/ปรบัปรุงบทเรยีน แบบฝกึหดั และข้อสอบ

เพ่ิมเตมิ 
๒. นำบทเรียน แบบฝึกหัด ข้อสอบเข้าสู่ระบบ 

E-Learning 

คณะทำงานฯ/ผู้แทน
หนว่ยที่รับผดิชอบ 

ภายใน ๘ ส.ค. ๖๕ ๓. แจง้หน่วยจดัส่งรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบความรูฯ้ 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

กกศ.สพบ.กพ.ทบ. 
 

ภายใน ๑๑ ส.ค. ๖๕ ๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ฯ 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ทางเวบ็ไซต ์กพ.ทบ. 
และ LINE กลุ่มผูป้ฏิบตัิงานด้านกำลังพลของ ทบ. 

กกศ.สพบ.กพ.ทบ. 
 

๑๕ ส.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๕ ๕. กำลงัพลศึกษาบทเรียนผา่นระบบ E-Learning  
๖. การทดสอบทำแบบฝกึหดัท้ายบทเรียน (สอบครั้งที ่๑) 
สามารถดำเนนิการได้ไม่จำกัดครั้ง (ผูท้ี่มีคะแนนการ
ทดสอบทำแบบฝึกหัดฯ ผา่นเกณฑ์ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
จึงจะสามารถเข้ารับการทดสอบความรูฯ้ ครั้งที ่๒) 

นขต.ทบ. 

วันที ่๓ ต.ค. ๖๕ ๗. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรูฯ้    
ครั้งที ่๒ ทางเว็บไซต์ กพ.ทบ. และ LINE กลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานด้านกำลังพลของ ทบ. 

กกศ.สพบ.กพ.ทบ. 
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ห้วงการปฏิบัต ิ กิจกรรม ผู้รับผดิชอบดำเนินการ 
ห้วง ๖ - ๑๒ ต.ค. ๖๕ ๘. การทดสอบประเมินผลจริง (สอบครัง้ที่ ๒) 

หมายเหตุ  
    (๑) เฉพาะผู้ที่มีคะแนนการทดสอบทำแบบฝกึหดัท้าย
บทเรียน (สอบครัง้ที่ ๑) ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๕๐ ขึน้ไป 
    (๒) เกณฑ์ผ่านการทำการสอบประเมินผลจริง 
(สอบครัง้ที่ ๒) 
         - นายทหารสญัญาบตัร เกณฑ์ผ่านร้อยละ ๗๐ 
         - นายทหารประทวน เกณฑ์ผ่านรอ้ยละ ๖๐ 

กกศ.สพบ.กพ.ทบ. 
 

๒๕ ต.ค. ๖๕ ๙. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรูฯ้ ครั้งที่ ๒  กกศ.สพบ.กพ.ทบ. 
วันที่ ๑ พ.ย. ๖๕  
เป็นตน้ไป 

๑๐. ผู ้ผ่านการทดสอบความรู ้ฯ ครั ้งที ่ ๒ พิมพ์บัตร 
ประจำตัว/หนังสือรับรองความรู้ จากระบบออนไลน์ 
(เฉพาะผู้ที ่มีคะแนนการทดสอบความรู ้ฯ ครั ้งที ่ ๒  
ผ่านเกณฑต์ามที่กำหนด) 

กกศ.สพบ.กพ.ทบ. 
กสท.สพบ.กพ.ทบ. 
 

 
๗. ตัวชี้วดัการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
 ๗.๑ ร้อยละของ นขต.ทบ. ที่จัดส่งผู้ปฏิบตัิงานด้านกำลงัพลเข้ารบัการทดสอบความรู้ 
  เกณฑ์เป้าหมาย รอ้ยละ ๘๐ จากจำนวน นขต.ทบ. ทั้งหมด 
 ๗.๒ ร้อยละของผู้ปฏิบตัิงานด้านกำลังพลของแต่ละหนว่ยที่เข้ารับการทดสอบความรู้ 
  เกณฑ์เป้าหมาย รอ้ยละ ๕๐ จากจำนวนผู้ปฏิบตัิงานด้านกำลังพลทัง้หมดของหน่วย 
 ๗.๓ ร้อยละของ ผูป้ฏิบัตงิานด้านกำลังพลที่เข้ารบัการทดสอบความรูแ้ละผา่นเกณฑ์การทดสอบ
ความรู้ฯ ครั้งที่ ๒ 
  เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ ๗๐ จากจำนวนกำลงัพลที่เข้ารบัการทดสอบความรูฯ้ 
  

  
ตรวจถูกต้อง 

          พ.อ.หญิง อรยา   พูลทรัพย์ 

    (อรยา   พูลทรัพย์) 
             นายทหารปฏิบตักิาร ประจำ กพ.ทบ. 
                          ๑ ส.ค. ๖๕ 
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