- สำเนาคูฉ่ บับ -

ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ
กพ.ทบ.
(กองจัดการฯ โทร.๐–๒๒๙๗–๘๐๐๙)
ที่ กห ๐๔๐๑/๒๓๖๑
วันที่ ๑๖ ส.ค. ๖๔
เรื่อง ขออนุมัติใช้ผลการทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ (e-Test) แทนการทดสอบ TOEIC
เรียน ผบ.ทบ.
อ้างถึง ๑. หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๐๑/๕๖๕ ลง ๑๓ ก.พ. ๖๓
๒. วิทยุราชการทหาร กพ.ทบ. ด่วนทีส่ ดุ ที่ กห ๐๔๐๑/๙๑๙ ลง ๑๐ ส.ค. ๖๔
๓. หนังสือ ยศ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ กห ๐๔๖๑/๔๒๙ ลง ๑๓ ส.ค. ๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อกำหนดสำหรับการเตรียมการและจัดการสอบ e-Test
๑. กพ.ทบ. ขออนุมัติใช้ผลการทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ (e-Test) ซึ่งดำเนินการจัด
การสอบโดย ยศ.ทบ. (เกณฑ์ ผ่ าน ๕๐%) แทนการทดสอบ TOEIC เพื่ อนำมาใช้ เป็ นหลั กฐานประกอบ
การปรับย้ายและแต่งตั้งผู้ที่จะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผบ.หน่วยระดับ กรม/กองพัน หรือเทียบเท่า
จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง หรือจนกว่าศูนย์สอบ TOEIC จะเปิดทำการจัดสอบได้
๒. ข้อเท็จจริง
๒.๑ ทบ. มีนโยบายให้การปรับย้ายและแต่งตั้งผู้ที่จะเข้าไปปฏิบัติ หน้าที่ในตำแหน่ง
ผบ.หน่ วยระดับ กรม/กองพัน หรือเทียบเท่า ตั้งแต่วาระ เม.ย. ๖๓ เป็นต้นไป ต้องมีผลการทดสอบ
TOEIC (Test of English International Communication) ได้คะแนน ๒๕๕ - ๔๐๐ ขึ้นไป (๒๖% ๔๐%) โดยให้แนบเอกสารผลการทดสอบฯ ประกอบการปรับย้ายฯ ตามอ้างถึง ๑
๒.๒ ปั จ จุ บั น สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) ซึ่งยังคงมีการแพร่กระจายอย่างกว้างขวาง ศูนย์สอบ TOEIC ได้ประกาศปิดทำการชั่วคราว
ทำให้ ผู้ที่จะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผบ.หน่วยระดับ กรม/กองพัน หรือเทียบเท่า ไม่สามารถ
เข้ารับการทดสอบ เพื่อนำเอกสารมาใช้ประกอบการปรับย้ายตามข้อ ๒.๑ ได้
๒.๓ ตามข้อ ๒.๒ กพ.ทบ. ประสาน ยศ.ทบ. ในการพิ จารณาแนวทางการทดสอบ
ภาษาอังกฤษออนไลน์ (e-Test) แทนการทดสอบ TOEIC ตามอ้างถึง ๒ ซึ่ง ยศ.ทบ. สามารถสนับสนุน
จัดการทดสอบได้ ตามอ้างถึง ๓ โดยมีข้อกำหนดสำหรับการเตรียมการและจัดการสอบ e-Test ตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ทั้งนี้ การทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ (e-Test) ตามข้างต้น มีรายละเอียดมาตรการและ
ข้อจำกัดเพิ่มเติม ดังนี้
๒.๓.๑ การปฏิ บั ติ ข องบุ ค คล/หน่ วยที่ เกี่ย วข้ อ ง ต้ อ งเป็ น ไปตามข้ อ กำหนด
สำหรับการเตรียมการและจัดการสอบ e-Test โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย รวมทั้งหน่วยที่เกี่ยวข้อง
จำเป็นต้องให้การสนับสนุน อำนวยความสะดวก เตรียมการและดำเนินการให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส
ทั้งนี้ หากพบว่ามีการทุจริตอันเกิดจากความเสี่ยงใดๆ หรือไม่ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนการสอบ
จะต้องดำเนินการสอบสวนและรายงานผลตามสายการบังคับบัญชาให้ ทบ. ทราบในทันที
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๒.๓.๒ เนื่ องจากระบบการสอบในปัจจุบันอยู่ ในขั้นการทดลอง ประกอบกับ
มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียข้อสอบซึ่งมีอยู่ในจำนวนจำกัดต่อการสอบแบบออนไลน์ และสามารถรองรับ
ผู้เข้าสอบในจำนวนจำกัด ดังนั้น ในเบื้องต้นจึงเห็นควรจัดการสอบเฉพาะสำหรับผู้ที่หน่วยเสนอแต่งตั้ง
เป็น ผบ.พัน./กรม ที่จำเป็นต้องใช้ผลสอบในวงรอบ ต.ค. ๖๔ ทดแทนการสอบตามปกติเพื่อแก้ปัญหา
ในห้วงที่มีสถานการณ์แพร่ระบาดฯ เพื่อพลางไปก่อนเท่านั้น
๒.๓.๓ ควรนำข้อสอบ ARELT (Army English Language Test) ที่ได้มาจาก
การทำ MOU ร่วมกันระหว่าง ทบ. และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งถูกออกแบบโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อใช้วัดระดับภาษาอังกฤษของกำลังพล ทบ. เป็นการเฉพาะมาใช้ เนื่องจากข้อสอบ ARELT ได้เคยถูก
นำมาใช้ทดสอบ ผบ.พัน/กรม มาแล้ว (โดยใช้เกณฑ์ผ่านเป็นร้อยละเทียบเคียง ตามอนุมัติหลักการเดิม
ของ กพ.ทบ.)
๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ยังคงแพร่กระจายอย่างกว้างขวาง และมีแนวโน้ม ทวีความรุนแรง
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ศูนย์สอบ TOEIC ประกาศปิดทำการชั่วคราว ดังนั้น เพื่อให้การปรับย้ายและ
แต่งตั้งผู้ที่จะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผบ.หน่วยระดับ กรม/กองพัน หรือเทียบเท่า เป็นไปตามแนวทาง
ที่ ทบ. กำหนด ซึ่งต้องใช้ผลคะแนนจากการสอบภาษาอังกฤษด้วย จึงเห็นควรอนุมัตใิ ห้ใช้ผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษออนไลน์ (e-Test) ทดแทนเพื่ อพลาง สำหรับ การพิ จารณาปรับ ย้ ายฯ วาระ ต.ค. ๖๔
โดยให้ ยศ.ทบ. ดำเนินการจัดการสอบ (ใช้เกณฑ์ผ่าน ๕๐%) ได้ตามข้อ ๑
๔. ข้อเสนอ เห็นควรดำเนินการ ดังนี้
๔.๑ อนุ มัติให้ ใช้ผลการทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ (e-Test) ซึ่งดำเนินการจัด
การสอบโดย ยศ.ทบ. (เกณฑ์ผ่าน ๕๐%) แทนการทดสอบ TOEIC เพื่อนำมาใช้เป็นหลักฐานประกอบ
การปรับ ย้ายและแต่ งตั้ งผู้ ที่ จะเข้ าไปปฏิ บั ติห น้ าที่ ในตำแหน่ ง ผบ.หน่ วยระดั บ กรม/กองพั น หรือ
เทียบเท่า ในวาระการปรับย้ายวงรอบ ต.ค. ๖๔ เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง หรือ จนกว่า
ศูนย์สอบ TOEIC จะเปิดทำการจัดสอบได้
๔.๒ ให้หน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการดังนี้
๔.๒.๑ ให้ ยศ.ทบ. จั ด กลุ่ ม ผู้ เข้ า รั บ การทดสอบ, กำหนดวั น สอบ รวมทั้ ง
ดำเนิ น การจัด การทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ (e-Test) ให้เป็ นไปด้ วยความเรียบร้อย โดยส่งผล
การทดสอบให้ ทบ. (ผ่าน กพ.ทบ.) ภายใน ๓ วัน หลั งเสร็จสิ้นการทดสอบในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ จะต้อง
ดำเนินการทดสอบ และส่งผลการทดสอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วันทำการ หลังจากมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล วาระ ต.ค. ๖๔
๔.๒.๒ ให้ นขต.ทบ. ที่ มี แ ผนการปรั บ ย้ า ยกำลั ง พลเข้ า ไปปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใน
ตำแหน่ง ผบ.หน่วยระดับ กรม/กองพัน หรือเทียบเท่า วาระ ต.ค. ๖๔ ดำเนินการดังนี้
๔.๒.๒.๑ ตรวจสอบและจัดทำข้อมูลผู้เข้าสอบ (ผู้ที่อยู่ในแผนการปรับย้าย
เข้าไปปฏิบัติห น้าที่ในตำแหน่ ง ผบ.หน่วยระดับ กรม/กองพัน หรือเทียบเท่า ) ได้แก่ ยศ ชื่อ – สกุล ,
หมายเลขประจำตัว, ตำแหน่ง, สังกัด, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และภาพถ่ายบัตรประจำตัวข้าราชการ กห.
(เพื่อ การตรวจสอบอัต ลักษณ์ บุค คล) ทั้ งนี้ ให้จัด ทำข้อมู ลโดยมี การควบคุ มชั้น ความลับ ทุก ขั้น ตอน
รวมทั้งกำหนดกรรมการคุมสอบของหน่วยต่าง ๆ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์มือถือ (ตำแหน่งและชั้นยศ

-๓-

ต้องสูงกว่าผู้เข้าสอบ) ลงในฐานข้อมูล excel โดยส่งถึง กพ.ทบ. (กองการศึ กษาฯ) ภายใน ส.ค. ๖๔
เพื่อรวบรวมส่งให้ ยศ.ทบ. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๔.๒.๒.๒ กำหนดสถานที่สอบ และเตรียมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการสอบ
โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สามารถประสานการปฏิบัติเพิ่มเติมได้ที่ พ.อ.หญิง ศรัณยา
พันธ์เพิ่มศิริ หก./อจ.หก.ภาษา ศภษ.ยศ.ทบ. โทร ๐๙-๘๖๒๔-๒๖๙๒
๔.๒.๓ ให้ สปช.ทบ. สนับสนุนงบประมาณ ให้กั บ ยศ.ทบ. และหน่วยต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องตามที่ใช้จ่ายจริง
๔.๓ ให้ นขต.ทบ. อื่น ๆ สนับสนุนการปฏิบัติเมื่อได้รับการประสาน
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔
ทั้งนี้ อยูใ่ นอำนาจของ ผบ.ทบ.
พล.ท. มานัสชัย ศรีประจันทร์
(มานัสชัย ศรีประจันทร์)
จก.กพ.ทบ.
- อนุมัตติ ามเสนอในข้อ ๔
พล.อ. ณรงค์พนั ธ์ จิตต์แก้วแท้
ผบ.ทบ.
๒๐ ส.ค. ๖๔

เรียน ผบ.ทบ.
- เห็ น ควรอนุ มั ติ ต ามที่ กพ.ทบ.
เสนอในข้อ ๔
พล.ท. อยุทธ์ ศรีวิเศษ
รอง เสธ.ทบ.(๑)
๑๖ ส.ค. ๖๔
พล.อ. วรเกียรติ รัตนานนท์
เสธ.ทบ.
๑๗ ส.ค. ๖๔
พล.อ. พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์
ผช.ผบ.ทบ.(๑)
๑๗ ส.ค. ๖๔

พล.อ. ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์
รอง ผบ.ทบ.
๑๘ ส.ค. ๖๔
สำเนาถูกต้อง

พ.อ. เฉลิมพล ปรีชา
(เฉลิมพล ปรีชา)
นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทบ.
๒๓ ส.ค. ๖๔

