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ส่วนที่ 3 รายละเอียดสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0711
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตรวจสอบข้อมูลคุณวุฒินายทหารสัญญาบัตร ของ ทบ.ก่อนการปรับย้ายสัญญาบัตร
3. ทบทวนครั้งที่
4. สร้างใหม่
5. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ความสามารถในการตรวจสอบรวบรวมรับรองผลข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ ทบ.
6. กลุ่มตาแหน่งงาน (Target Group)
เสมียน (710)
ประจาแผนก (2210)
หัวหน้าแผนก (2210)
7. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element of Competence
Eoc1 ตรวจสอบข้อมูลคุณวุฒิการ
ศึกษากาลังพล ทบ.ก่อนการปรับย้าย
กิจกรรม
1. รวบรวมข้อมูลคุณวุฒิการศึกษา
นายทหารสัญญาบัตร นขต.ทบ.ตาม
บัญชีขอปรับย้าย
2. ตรวจสอบข้อมูลคุณวุฒิการศึกษา
ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ทบ.
Eoc2 รับรองคุณวุฒิการศึกษาตาม
บัญชีขอปรับย้าย
กิจกรรม
1. รับรองผลข้อมูลคุณวุฒิการศึกษา
นายทหารตามบัญชีปรับย้าย
2. นาเรียนผู้บังคับบัญชาส่งมอบงาน
Eoc3 ส่งมอบข้อมูลคุณวุฒิการศึกษา
หน่วยต่อไป
กิจกรรม
1. ส่งมอบข้อมูลคุณวุฒิตามบัญชี
ขอปรับย้ายของ นขต.ทบ.
2. เก็บรวบรวมการปฏิบัติงานเป็น
ข้อมูลผลงาน

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

วิธีการประเมิน
Assessment

1. ข้อมูลคุณวุฒิการศึกษานายทหารสัญญา
บัตรที่ตรวจสอบแล้วดาเนินการตามบัญชีปรับ

แฟ้มผลงาน

2. ข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาที่ตรวจสอบแล้ว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์

1. ข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาที่รับรองแล้วรอการ
ส่งมอบตามบัญชีขอปรับย้าย
2. ข้อมูลคุณวุฒิที่รอส่งมอบลงทะเบียนหนังสือ
ส่งตามระเบียบ ทบ.

แฟ้มผลงาน

1. ข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาส่งมอบหน่วยอื่น
ดาเนินการต่อ
2. ข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาเก็บเข้าแฟ้ม
ผลการปฏิบัติงาน

แฟ้มผลงาน
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8. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related)
8.1 ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการให้ข้าราชการลาไปศึกษา และการส่งข้าราชการไปศึกษา
ในสถานศึกษาภายในประเทศ นอกสังกัดกระทรวงกลาโหม
8.2 หนังสือ กพ.ทบ.ที่ กห. 0401/1730 ลง 12 มิ.ย.55
9. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ความรู้ในเรื่องของตัวย่อ ของหลักสูตรปริญญาแต่ละหลักสูตร
10. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
10.1 ความต้องการด้านความรู้
- มีความรู้เรื่องของห้วงระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรต่างๆ
- มีความรูในเรื่องของการพิจารณาการจบการศึกษาก่อนและหลังเข้ารับราชการ
10.2 ความต้องการด้านทักษะ
- การวิเคราะห์ภาพรวมของการปฏิบัติงาน
- การสรุปผลความสาเร็จของการปฏิบัติได้
11. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
11.1 หนังสือรับรองการจบการศึกษา กรณีจบก่อนเข้ารับราชการ ส่วนภูมิภาคแม่ทัพรับรอง ส่วนกลาง ยศ.ทบ.
ออกหนังสือรับรอง หรือ ผบ.หน่วยระดับพลโทรับรองแล้วแต่กรณี
เป็นราย ๆ
11.2 หนั ง สื อ รายงานกรณี จ บการศึ ก ษาหลั ง บรรจุ เ ข้ า รั บ ราชการให้ ล าเรี ย นทุ ก ขั้ น ตอนโดยแนบหนั ง สื อ
ภาคผนวก ธ.ท.ป.โดยเฉพาะผนวก ป.ให้รายงาน ยศ.ทบ. และยศ.ทบ. ออกหนังสือ ตอบรับการจบการศึกษา
12. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา/คานิยาม
ข้อมูลคุณวุฒิ หมายถึง ข้อมูลด้านการศึกษาทางพลเรือน และการศึกษาตามแนวทางรับราชการทหาร
เช่น ชั้นนายร้อย ชั้นนายพัน
บัญชีปรับย้าย หมายถึง ข้อมูลลับที่ นขต.ทบ.ขอปรับย้ายกาลังพลของหน่วยเพื่อความ เหมาะสมในการ
ปฏิบัติราชการ
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
12.1 ตรวจสอบข้อมูลคุณวุฒิการศึกษากาลังพล ทบ. ก่อนการปรับย้าย การตรวจสอบต้องรวบรวมข้อมูล
คุณวุฒิ และตรวจสอบข้อมูลคุณวุฒิที่ได้รวบรวมไว้ให้ถูกต้องก่อนที่จะเสนอเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาลงนามรับรอง
12.2 รับรองข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาตามบัญชี ขอปรับย้าย ข้อมูลคุณวุฒิ การศึกษาตามบัญชีปรับย้ายที่ส่ง
มาจาก นขต.ทบ.ที่ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว จะดาเนินการนาเรียนผู้บังคับบัญชาเพื่อลงนามรับรอง และรอส่งมอบ
ให้หน่วยที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป
12.3 ส่งมอบข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาหน่วยต่อไป ข้อมูลคุณวุฒิที่ดาเนินการรับรองแล้วตามบัญ ชีข อปรับ
ย้ายของ นขต.ทบ.ลงรายละเอียดในหนังสือส่งเพื่อนาส่งหน่วยที่เกี่ยวข้อง และเก็บข้อมูลรายการเข้าแฟ้มผลงาน
13. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
14. หน่วย เหล่า/สายวิทยาการที่ร่วมใช้หน่วยสมรรถนะ (ถ้ามี)
-
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15. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
15.1 – 15.2 เครื่องมือประเมิน
แฟ้มผลงาน
16. คูมือการปฏิบัติงานที่ใช้สาหรับ UOC
- คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลคุณวุฒิก่อนการปรับย้าย
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0721
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ รวบรวมและรายงานประเมินค่าการปฏิบัติงานเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดการกาลังพล
และดาเนินการกาลังพลของ ทบ.
3. ทบทวนครั้งที่
4. สร้างใหม่
5. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ดาเนินการรวบรวมและรายงานการประเมินค่าในภาพรวมของ ทบ. ซึ่งครอบคลุมในเรื่องต่างๆ เช่น ความเป็นผู้นา
ค่านิยม, การฝึก/ศึกษา, ความรับผิดชอบ,ผลการปฏิบัติงาน ,ลักษณะนิสัย, ความมีวินัย, ความซื่อสัตย์, คาแนะนาของ
ผู้บังคับบัญชาและความเป็นมืออาชีพเป็นต้น
6. กลุ่มตาแหน่งงาน (Target Group)
7. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element of Competence
Performance Criteria
Eoc1 รวบรวมผลการประเมินค่าจาก
นขต.ทบ. ให้ครบถ้วน
ทุกหน่วย
1. ทาหนังสือแจ้ง นขต.ทบ. ให้ส่งผล
1. หนังสือแจ้งให้ส่งผลการประเมินค่าถูกส่งให้
การประเมินค่า
นขต.ทบ อย่างครบถ้วนถูกต้อง
Eoc2 วิเคราะห์คะแนนการประเมิน
ค่าผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดในระเบียบกองทัพบกว่าด้วย
การประเมินค่าการปฏิบัติงานกาลัง
พลของกองทัพบก พ.ศ. 2556
1. จัดกลุ่มบัญชีแยกตามประเภทตาม
คะแนนประเมินค่าตามหลักเกณฑ์ที่ 1. กลุ่มบัญชีถูกแยกตามประเภทการประเมิน
ทบ. กาหนด
ค่าอย่างถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ ทบ.
กาหนด
Eoc3 สรุปผลการประเมินค่าการ
ปฏิบัติงานให้ครบถ้วน และถูกต้อง
ตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการ
ประเมินค่าการปฏิบัติงานกาลังพล
ของกองทัพบก พ.ศ. 2556
1. ทาหนังสือแจ้งผลให้ นขต.ทบ.
ทราบ ผลการประเมินค่าการ
ปฏิบัติงานทราบ

1. ผลการประเมินค่าถูกแจ้งให้
นขต.ทบ. ทราบอย่างครบถ้วน

วิธีการประเมิน
Assessment

1. แนะนาการจัดทาและส่ง
รายงานประเมินค่าการ
ปฏิบัติงานประจาปี ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
2. วิเคราะห์และประเมินผลการ
ประเมินค่าการปฏิบัติงาน เพื่อ
เป็นข้อมูลประกอบการจัดการ
กาลังพลของ ทบ.
3. สรุปผลและดาเนินกรรมวิธี
จัดคะแนน เพื่อรายงาน ทบ.
4. บันทึกคะแนนรายงาน
ประเมินค่าการปฏิบัติงาน ไว้ใน
ระบบสารสนเทศ
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8. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
- ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการประเมินค่าการปฏิบัติงานกาลังพลของกองทัพบก พ.ศ. 2556
- ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ พ.ศ. 2555
9. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
10. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านความรู้
- การประเมินและวิเคราะห์ข้อมูล
- พื้นฐานการใช้ฐานข้อมูล
(ข) ความต้องการด้านทักษะ
- การคิดวิเคราะห์และประเมินผลเชิงคณิตศาสตร์
11. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลั ก ฐานที่ ต้ อ งการจะก าหนดข้ อ แนะน าเกี่ ย วกั บ การประเมิ น และควรที่ จ ะใช้ ป ระกอบร่ ว มกั น กั บ เกณฑ์
การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
- ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการประเมินค่าการปฏิบัติงานกาลังพลของกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๕๖
- ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
- การประเมินการปฏิบัติงานกาลังพลของ ทบ. สามารถนาไปใช้ในการบริหารงานกาลังพลได้จริง และมี
ความสอดคล้องกับความเป็นจริง โดยต้องไม่ประเมินในลักษณะช่วยเหลือกัน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
- ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันจัดทาข้อตกลงการประเมินในแต่ละวงรอบ โดยระบุภารกิจให้
ผู้รับการประเมินทราบ และรับผิดชอบดาเนินการ พร้อมทั้ง กาหนดเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละ
ภารกิจ กิจกรรม/โครงการ/งาน ให้มีความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ โดยการะประเมินจะต้องกระทาอย่างโปร่งใส
และเป็นธรรม แก่ผู้รับการประเมิน
(ง) วิธีการประเมิน
- เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินค่าแล้ว ให้แจ้งผลการประเมินค่าผ่านตามสายการบังคับ
บัญชาจนถึงผู้รับการประเมินทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
12. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
- ห้วงเวลาที่จะต้องรับการประเมินค่าการปฏิบัติงานของกาลังพลกองทัพบก ปีละ 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 1 ต.ค. – 31 มี.ค. ของปีถัดไป
ครั้งที่ 2 1 เม.ย. – 30 ก.ย. ของปีเดียวกัน
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
- ขอให้ ห น่ ว ย ตั้ ง แต่ ร ะดั บ หรื อ เที ย บเท่ า ขึ้ น ไป รั บ ผิ ด ชอบ รวมรวมรายงานผลการประเมิ น ค่ า การ
ปฏิบัติงานนายทหารสัญญาบัตรจากหน่วยรองทุกหน่วย ส่ง ให้ ทบ.(สบ.ทบ.) ภายในห้วงระยะเวลาที่ ทบ.กาหนด
อย่างเคร่งครัด คือ ครั้งที่ ๑ ภายใน ๑ ก.พ. และครั้งที่ ๒ ภายใน ๑ ส.ค. ของทุกปี
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- สาหรับกรณีที่หน่วยส่งผลการประเมินค่าฯ ล่าช้า จนเกินห้วงเวลาที่ ทบ. กาหนดดังกล่าว ขอให้ชี้แจ้ง
สาเหตุความล่าช้าเพื่อเป็นข้อมูลสรุปรายงาน ทบ. ต่อไป
13. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
14. หน่วย เหล่า/สายวิทยาการ ที่ร่วมใช้หน่วยสมรรถนะ (ถ้ามี)
15. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
- คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง รวบรวมรายงานประเมินค่าการปฏิ บัติง านเพื่อเป็นข้อมู ลประกอบการจัดการ
กาลังพลและดาเนินการกาลังพลของ ทบ.
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0722
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ดาเนินการเกี่ยวกับรายงานการทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจาปีของกาลังพล ทบ.
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดาเนินการด้านกาลังพลของ ทบ.
3. ทบทวนครั้งที่
4. สร้างใหม่
5. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
การบันทึกและรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย หน่วยตั้งแต่ระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป เมื่อทา
การทดสอบฯ เสร็จ เรียบร้อยแล้ว และรวบรวมรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพร่า งกายของหน่ว ยจากระบบ
ฐานข้อมูล PDX ของ ทบ.รายงาน ทบ. ต่อไป
6. กลุ่มตาแหน่งงาน (Target Group)
7. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element of Competence
Performance Criteria
Eoc1 รวบรวมผลการทดสอบ
สมรรถภาพร่างกาย จากนขต.ทบ.
ให้ครบถ้วยทุกหน่วย
1. ทาหนังสือแจ้งเตือน นขต.ทบ.ให้ 1. แจ้งเตือน นขต.ทบ. ให้ส่งผลการทดสอบ
ส่งผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย สมรรถภาพร่างกายนายทหารสัญญาบัตรให้
ถูกต้องครบถ้วน ตามเวลาที่กาหนด
นายทหารสัญญาบัตรให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ตามเวลาที่กาหนด
Eoc2 ตรวจสอบผลการทดสอบ
สมรรถภาพร่างกายในฐานข้อมูล
PDX
1. จัดกลุ่มบัญชีแยกประเภทตาม
เกณฑ์ ที่ทบ.กาหนด

1. ทาบัญชีแยกประเภทตามเกณฑ์ที ทบ.
กาหนด

Eoc3 สรุปผลยอดกาลังพลนายทหาร
1. แจ้งผล นขต.ทบ. ให้ทราบผลการทดสอบ
สัญญาบัตร
สมรรถภาพร่างกายทราบ
1. ทาหนังสือแจ้งผลให้ นขต.ทบ.
ทราบผลการทดสอบสมรรถภาพ
ร่างกายทราบ

วิธีการประเมิน
Assessment

1. แนะนาการจัดทาและส่ง
รายงานทดสอบสมรรถภาพ
ร่างกายประจาปี
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. วิเคราะห์และประเมินผล
คะแนนทดสอบสมรรถภาพ
ร่างกาย เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการจัดการกาลังพล
ของ ทบ.
3. สรุปผลการวิเคราะห์
สมรรถภาพร่างกายประจาปี
เพื่อรายงาน ทบ.
4. บันทึกคะแนนทดสอบ
สมรรถภาพร่างกาย ไว้ในระบบ
สารสนเทศ
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8. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
8.1 คาสั่ง ทบ.ที่ 823/2530 ลง 1 ก.ย. 30เรื่อง กาหนดแนวทางรับราชการของนายทหารสัญญาบัตร
8.2 คาสั่ง ทบ.ที่ 74/2535 ลง 29 ม.ค. 35เรื่อง แก้ไขการบันทึกและการรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพ
ร่างกาย
8.3 คาสั่ง ทบ.ที่ 1/2559 ลง 5 ม.ค.59 เรื่อง ปรับปรุงแก้ไขการบันทึกและการรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพ
ร่างกาย
9. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
10. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านความรู้
- การประเมินและวิเคราะห์ข้อมูล
- พื้นฐานการใช้ฐานข้อมูล
(ข) ความต้องการด้านทักษะ
- การคิดวิเคราะห์และประเมินผลเชิงคณิตศาสตร์
11. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ป ระกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. คาสั่ง ทบ.ที่ 823/2530 ลง 1 ก.ย. 30เรื่อง กาหนดแนวทางรับราชการของนายทหารสัญญาบัตร
2. คาสั่ง ทบ.ที่ 74/2535 ลง 29 ม.ค. 35เรื่อง แก้ไขการบันทึกและการรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพ
ร่างกาย
3. คาสั่ง ทบ.ที่ 1/2559 ลง 5 ม.ค.59 เรื่อง ปรับปรุง แก้ไ ขการบั นทึกและการรายงานผลการทดสอบ
สมรรถภาพร่างกาย
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. การทดสอบสมรรถภาพร่างกายฯ หน่วยต้นสังกัดต้องระบุระดับการทดสอบให้ถูกต้องว่าอยู่ในระดับใด
ซึ่งจะมีผลในการคิดคะแนน เป็นร้อยละเพื่อนามาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับย้ายฯ
2. การทดสอบสมรรถภาพร่างกายฯ ของผู้ที่ ไ ม่ผ่านและไม่เข้าทดสอบ หน่วยต้นสัง กัดเสนอรายงานผล
การทดสอบฯ จะต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
การบันทึกและรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย หน่วยตั้ง แต่ระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป
เมื่อทาการทดสอบฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องบันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ลงในระบบฐานข้อมูล PDX
ของ ทบ.
ส าหรั บ เอกสารสรุ ป ผลการทดสอบฯ (อนุ ผ นวก 6) และบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ข้ า รั บ การทดสอบฯ
(อนุผนวก 7) ไม่ต้องรวบรวมนาส่ง สบ.ทบ. แต่ต้องเก็บรักษาไว้ที่หน่วย ให้พร้อมรับการตรวจสอบความถูกต้องได้
ถ้าจาเป็นสบ.ทบ. จะนาข้อมูลที่หน่วยบันทึกผ่านระบบ PDX มาสรุปผลในภาพรวมและรายงานไปยัง ทบ.
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(ง) วิธีการประเมิน
1. การทดสอบสมรรถภาพร่างกายฯ หน่วยต้นสังกัดต้องระบุระดับ การทดสอบให้ถูกต้องว่าอยู่ในระดับใด
ซึ่งจะมีผลในการคิดคะแนน เป็นร้อยละเพื่อนามาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับย้ายฯ
2. การทดสอบสมรรถภาพร่างกายฯ ของผู้ที่ ไ ม่ผ่านและไม่เข้าทดสอบ หน่วยต้นสัง กัดเสนอรายงานผล
การทดสอบฯ จะต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจน
3. กรณีไม่ผ่านการทดสอบฯ หรือไม่เข้าทดสอบติดต่อกัน 2 ครั้งจะถูกปรับตาแหน่งประจา
4. ปรับตาแหน่งประจาแล้วยัง ไม่ผ่าน และไม่เข้าทดสอบ อีก 2 ครั้ง ติดต่อกัน ให้ปลดออกจากตาแหน่ง
โดยปฏิบัติตามคาสั่ง ทบ.ว่าด้วยการทดสอบฯ
5. การทดสอบร่างกายฯ ส่งรายงานผลทบ. เฉพาะนายทหารสัญ ญาบัตรเท่านั้น โดยการทดสอบร่างกาย
พนักงานราชการให้หน่วยต้นสังกัดเก็บรักษาไว้ 5 ปี
12. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
- ห้วงเวลาที่จะต้องรับการประเมินค่าการปฏิบัติงานของกาลังพลกองทัพบก ปีละ 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1
1 ต.ค. –31 มี.ค. ของปีถัดไป
ครั้งที่ 2
1 เม.ย. –30 ก.ย. ของปีเดียวกัน
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
- ขอให้หน่วย ตั้งแต่ระดับหรือเทียบเท่าขึ้นไป รับผิดชอบ รวบรวมส่งผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ในระบบ PDX ส่งให้ ทบ.(สบ.ทบ.) ภายในห้วงระยะเวลาที่ ทบ.กาหนดอย่างเคร่งครัด
13. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
14. หน่วย เหล่า/สายวิทยาการ ที่ร่วมใช้หน่วยสมรรถนะ (ถ้ามี)
15. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
- คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การดาเนินการเกี่ยวกับรายงานการทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจาปีของ
กาลังพล ทบ. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดาเนินการด้านกาลังพลของ ทบ.
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1.
2.
3.
4.
5.

รหัสหน่วยสมรรถนะ 0731
ชื่อหน่วยสมรรถนะ ดาเนินการบรรจุนักเรียนทหาร เข้ารับราชการ
ทบทวนครั้งที่
สร้างใหม่
คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ความสามารถในการจัดเตรียมข้อมูลการดาเนินการเกี่ยวกับการบรรจุนักเรียนทหาร เข้ารับราชการและเสนอให้ผู้มี
อานาจออกคาสั่งบรรจุ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
6. กลุ่มตาแหน่งงาน (Target Group)
การบรรจุนักเรียนทหาร (ระบุตาแหน่งงานที่ใช้หน่วยสมรรถนะนี้)
7. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element of Competence
Eoc1 เตรียมการบรรจุนักเรียนทหาร
เข้ารับราชการให้ถูกต้องตามกฎ
กระทรวง
กิจกรรม
1. รวบรวมหลักฐานการบรรจุ
นักเรียนทหารให้ตรงตามสังกัด
2. ตรวจสอบหลักฐานการบรรจุ
นักเรียนทหารให้ถูกต้องครบถ้วนตาม
กฎกระทรวง
3. ตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียนทหาร
ให้ถูกต้องตามระเบียบการบรรจุ
ของ ทบ.
Eoc2 ออกคาสั่งบรรจุนักเรียนทหาร
ให้ถูกต้องตามกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม
1. ตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียนทหาร
ให้ถูกต้องตามระเบียบการบรรจุของ
ทางราชการที่กาหนด
2. เสนอผู้บังคับบัญชาลงนามคาสั่ง
บรรจุได้ถูกต้องและทันตามห้วงเวลา
ที่กาหนด
Eoc3 แจ้งผลการอนุมัติบรรจุนักเรียน
ทหารเข้ารับราชการ
กิจกรรม
1. แจกจ่ายคาสั่งบรรจุให้หน่วยต้น
สังกัดและหน่วยที่เกี่ยวข้องของ
นักเรียนทหารได้ถูกต้องและครบถ้วน

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

1. หลักฐานการขอบรรจุนักเรียนทหารถูก
รวบรวมอย่างถูกต้องครบถ้วนตรงตามสังกัด
2. หลักฐานการขอบรรจุนักเรียนทหารได้รับ
การตรวจสอบอย่างถูกต้องตามกฎกระทรวง

วิธีการประเมิน
Assessment

พิจารณาผลงานหรือชิ้นงานที่ทา
สาเร็จแล้ว

3. คุณสมบัตินักเรียนทหารได้รับการตรวจสอบ
อย่างถูกต้องตาม การบรรจุของ ทบ.

1. คุณสมบัตินักเรียนทหารได้รับการตรวจสอบ พิจารณาผลงานหรือชิ้นงานที่ทา
อย่างถูกต้องตามระเบียบการบรรจุที่ทาง
สาเร็จแล้ว
ราชการกาหนด
2. คาสั่งเลื่อนบรรจุเสนอบังคับบัญชาได้รับ
การตรวจสอบความถูกต้องทันตามห้วงเวลา
ที่กาหนด

1. คาสั่งบรรจุนักเรียนทหารได้รับการ
ตรวจสอบอย่างถูกต้องและครบถ้วนก่อนการ
แจกจ่ายให้หน่วยต้นสังกัดและหน่วย

พิจารณาผลงานหรือชิ้นงานที่ทา
สาเร็จแล้ว
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สมรรถนะย่อย
Element of Competence
2. บันทึกผลการอนุมัติบรรจุนักเรียน
ทหาร ลงในแฟ้มปฏิบัติงาน

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
ที่เกี่ยวข้อง
2. ผลการอนุมัติบรรจุนักเรียนทหารถูกบันทึก
ลงในแฟ้มปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง

วิธีการประเมิน
Assessment

8. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
1. ระเบียบ กห. ว่าด้วย การบรรจุ การโอน และการบรรจุกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2529
2. กฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร และการให้ได้รับ
เงินเดือน พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
3. คาสั่ง กห. ที่ ๒๒๗/๒๕๕๖ ลง 25 มี.ค. 56 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ได้รับเงินเดือนแรก
บรรจุสาหรับข้าราชการทหารที่มีคุณสมบัติตามปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของสานักงาน
รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพบก และกองทัพเรือ
4. หนัง สือ สม. ที่ (ฉบับ สม. เลขรับ 5879/34) ลง 8 ก.ค. 34 เรื่อง กาหนดแนวทางการบรรจุบุคคลประเภท
ต่างๆ เข้ารับราชการใน กห.
9. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
- การกาหนดชั้นเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ หรือปัจจัยที่ได้รับตามคุณวุฒิ
- ความรู้เรื่องระเบียบ ทบ. ว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้และทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
10. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
ทักษะการสื่อสารและประสานงาน
ทักษะการให้บริการที่ดี (Service mind)
(ข) ความต้องการด้านความรู้
- ความสามารถที่รู้ถึงชั้นเงินเดือนแรกบรรจุ ตามปัจจัยที่กาหนด
- สามารถถามตอบหน่วยได้หากเกิดข้อโต้แย้ง
11. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลั ก ฐานที่ ต้ อ งการจะก าหนดข้ อ แนะน าเกี่ ย วกั บ การประเมิ น และควรที่ จ ะใช้ ป ระกอบร่ ว มกั น กั บ เกณฑ์
การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก.) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) หลักฐานการบรรจุนักเรียนทหารตามหลักเกณฑ์
การบรรจุ
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ระเบียบ กห. ว่าด้วย การบรรจุ การโอน และการบรรจุกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2529
2. กฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร และการให้
ได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
(ค) คาแนะนาในการประเมิน (ใช้หลักของ สบ.ทบ.)
- นักเรียนทหารที่จะบรรจุเข้ารับราชการ ควรมีความพร้อมทางด้านคุณสมบัติ และหน่วยควรรวบรวม
หลักฐานการบรรจุให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อยื่นเรื่องการบรรจุต่อ กคว.สบ.ทบ.
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(ง) วิธีการประเมิน
- เมื่อแผนกบรรจุกาลั งตรวจสอบหลักฐานที่หน่วยเสนอแล้วถู ก ต้องครบถ้วน จึง ยกร่างคาสั่ง นาเรีย น
ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน จนถึงปลัดกระทรวงกลาโหมลงนาม
12. ขอบเขต (Range Statement)
(ก.) คาแนะนา/คานิยาม
1. นักเรียนทหาร หมายถึง นักเรียนที่เข้าศึกษาโรงเรียนของทางราชการที่กระทรวงกลาโหมกาหนด
2. หลักฐานการบรรจุประกอบด้วย
- ทะเบียนบ้าน(เจ้าตัว ), ทะเบียนบ้านพ่อและแม่, ทะเบียนกองประจาการ, สาเนาบัตรประชาชน
(เจ้าตัว), บัญชีรายระเอียดตาแหน่งนักเรียนทหาร
3. คุณสมบัติของนักเรียนทหารที่จะบรรจุเข้ารับราชการใน ทบ. ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
- ผ่านการเข้าศึกษาตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกาหนด
4. ผู้มีอานาจลงนามในคาสั่งบรรจุนักเรียนทหารเข้ารับราชการ
- นักเรียนนายร้อย, นักเรียนแพทย์ ปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ลงนาม
- นักเรียนช่างฝีมือทหาร รอง เสธ.ทบ.(๑) ลงนาม
(ข.) คาอธิบายรายละเอียด
12.1 การเตรียมการบรรจุนักเรียนทหารเข้ารับราชการให้ถูกต้องตามกฎกระทรวง ครอบคลุมกิจกรรม
ตั้งแต่การรวบรวมหลักฐานการบรรจุนักเรียนทหารให้ตรงตามสังกัด การตรวจสอบหลักฐานการบรรจุนักเรียนทหาร
ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎกระทรวงและการตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียนทหารให้ถูกต้องตามร ะเบียบการบรรจุ
ของ ทบ.
12.2 ออกค าสั่ง บรรจุนั ก เรี ย นทหารให้ ถู กต้ องตามกฎกระทรวงที่เ กี่ย วข้อ งครอบคลุม กิ จกรรมตั้ง แต่
การตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ นั ก เรี ย นทหารให้ ถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บการบรรจุ ข องทางราชการก าหนดและเสนอ
ผู้บังคับบัญชา ลงนามคาสั่งบรรจุได้ถูกต้องและทันตามห้วงเวลาที่กาหนด
12.3 แจ้งผลการอนุมัติบรรจุนักเรียนทหารเข้ารับราชการ ครอบคลุมกิจกรรมตั้ง แต่การแจกจ่ายคาสั่ง
บรรจุให้หน่วยต้นสังกัดและหน่วยที่เกี่ยวข้องของนักเรียนทหารได้ถูกต้องครบถ้วนและบันทึกผลการอนุมัติบรรจุ
นักเรียนทหาร ลงในแฟ้มปฏิบัติงาน
13. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
14. หน่วย เหล่า/สายวิทยาการ ที่ร่วมใช้หน่วยสมรรถนะ (ถ้ามี)
15. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
16. คู่มือการปฏิบัติงานที่ใช้สาหรับ UOC
- คู่มือการบรรจุนักเรียนทหารเข้ารับราชการในกองทัพบก
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1.
2.
3.
4.
5.

รหัสหน่วยสมรรถนะ 0732
ชื่อหน่วยสมรรถนะ ดาเนินการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร
ทบทวนครั้งที่
สร้างใหม่
คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ความสามารถในการเตรียมรวบรวมหลักฐาน การบรรจุ แจ้ง ผล การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นนายทหาร
สัญญาบัตรตามนโยบายที่ ทบ.กาหนด
6. กลุ่มตาแหน่งงาน (Target Group)
(ระบุตาแหน่งงานที่ใช้หน่วยสมรรถนะนี้)
7. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element of Competence
Eoc1 เตรียมการบรรจุบุคคลเข้ารับ
ราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร
กิจกรรม
1. รวบรวมหลักฐานการบรรจุบุคคล
ได้ครบถ้วนตามระเบียบกห.ว่าด้วย
การบรรจุบุคคลให้ตรง เหล่า/สาย
วิทยาการต่างๆ
ในทบ.
2. ตรวจสอบหลักฐานการบรรจุ
บุคคลให้ถูกต้องตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นนายทหารสัญญาบัตร และการ
ได้รับเงินเดือนพ.ศ. 2555 และ
(ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557)
Eoc2 ดาเนินการบรรจุบุคคลพลเรือน
ประเภททหารกองหนุนเป็นนายทหาร
สัญญาบัตร
กิจกรรม
1. ตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลให้
ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กาหนดตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยการบรรจุบุคคล
เข้ารับราชการเป็นเป็นนายทหาร
สัญญาบัตร และการได้รับเงินเดือน
2. นาข้อมูลหลักฐานมาใช้ในการนา
เรียน ผบช. หรือผู้มีอานาจลงนาม
ในรายงานขออนุมัติอย่างถูกต้อง

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

1. หลักฐานการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ให้ตรง เหล่า/สายวิทยาการต่างๆ ใน ทบ.
ถูกรวบรวมอย่างถูกต้องครบถ้วนตาม
กฎกระทรวง ว่าด้วยการบรรจุบุคคล

วิธีการประเมิน
Assessment

พิจารณาผลงานหรือชิ้นงานที่ทา
สาเร็จแล้ว

2. หลักฐานการบรรจุบุคคล ได้รับการ
ตรวจสอบอย่างถูกต้อง

1. คุณสมบัติบุคคลให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่
กาหนดตามกฎกระทรวงฯ ถูกนามาใช่อย่าง
ถูกต้องตามกฎกระทรวงฯ
2. ข้อมูลหลักฐานถูกนามาใช้ในการนาเรียน
ผบช. หรือผู้มีอานาจลงนามอย่างถูกต้อง

พิจารณาผลงานหรือชิ้นงานที่ทา
สาเร็จแล้ว
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สมรรถนะย่อย
Element of Competence
Eoc3 แจ้งผลการอนุมัติบรรจุบุคคล
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
กิจกรรม
1. ตรวจสอบความถูกต้องของคาสั่ง
บรรจุบุคคล เป็นนายทหารสัญญา
บัตรตามคาสั่ง ทบ.
2. แจกจ่ายคาสั่งบรรจุบุคคล
เป็นนายทหารสัญญาบัตรให้กาลังพล
และหน่วยที่เกี่ยวข้องของ ทบ.
อย่างครบถ้วน
3. เผยแพร่คาสั่งบรรจุบุคคลทาง
WWW. อย่างครบถ้วน

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

1. คาสั่งบรรจุบุคคลพลเรือนฯ ได้รับการ
ตรวจสอบอย่างถูกต้องตามกฎกระทรวง

วิธีการประเมิน
Assessment

พิจารณาผลงานหรือชิ้นงานที่ทา
สาเร็จแล้ว

2. คาสั่งบรรจุบุคคล ถูกแจ้งให้กาลังพล
และหน่วยของ ทบ. อย่างครบถ้วน
3. คาสั่งบรรจุบุคคล ถูกบันทึกไว้ใน WWW.
อย่างครบถ้วน

8. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
1. กฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร และการให้ได้รับ
เงินเดือน พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
2. ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ. 2507 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2519
3. คาสั่ง กห. ที่ 227/2256 ลง 25 มี.ค. 56 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุ
สาหรับข้าราชการทหารที่มีคุณสมบัติตามปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของ สานักงาน
รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพบก และกองทัพเรือ
4. ระเบียบ กห. ว่าด้วยการบรรจุ การโอน และการบรรจุกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2529
5. หนัง สือ สม. ที่ (ฉบับ สม. เลขรับ 5879/34) ลง 8 ก.ค. 34 เรื่อง กาหนดแนวทางการบรรจุบุคคลประเภท
ต่างๆ เข้ารับราชการใน กห.
6. หนัง สื อ กพ.ทบ. ลับ ด่วนมาก ที่ กห 0401/098 ลง 14 มี .ค. 60 เรื่ อง การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือ น
ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร
9. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
- ความรู้ เรื่อง ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้และทักษะ การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
10. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
- ทักษะการสื่อสารและประสานงาน
- ทักษะการให้บริการที่ดี (Service mind)
ผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น ในเชิงคุ ณภาพของผลงาน ความรวดเร็ว หรือความตรงต่อ เวลา และการใช้
ทรัพยากรเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กาหนดไว้ รวมถึงความรู้ความสามารถ
(ข) ความต้องการด้านความรู้
- ความสามารถที่รู้ถึงชั้นเงินเดือนแรกบรรจุ ตามปัจจัยที่กาหนด
- สามารถถามตอบหน่วยได้หากเกิดข้อโต้แย้ง
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11. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลั ก ฐานที่ ต้ อ งการจะก าหนดข้ อ แนะน าเกี่ ย วกั บ การประเมิ น และควรที่ จ ะใช้ ป ระกอบร่ ว มกั น กั บ เกณฑ์
การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
- เอกสารของทางราชการที่ใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติประกอบการบรรจุ
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
- ใบทรานสคริปผลการศึกษาจนจบปริญญา
- สาเนาใบปริญญาบัตรตามสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา
- หนังสือรับรองใบปริญญาบัตร
- หนังสือรับรองผลการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องมีประสบการณ์มาไม่น้อยกว่า 2 ปี
- หลักฐานที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษาและหลักฐานตอบรับบันทึกผลการศึกษาจาก ยศ.ทบ. ในทุกระดับ
การศึกษาจนถึงคุณวุฒิปริญญา ในกรณีเป็นนายทหารประทวน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
(ง) วิธีการประเมิน
12. ขอบเขต (Range Statement)
(ก.) คาแนะนา/คานิยาม
1. ทหารกองหนุน หมายถึง ทหารที่ปลดออกจากประจาการ หรือที่ปลดออกจากกองเกินเมื่ออายุครบ
กาหนด
2. หลักฐานการบรรจุประกอบด้วย
- ทะเบี ย นบ้า น (เจ้ าตั ว ), ทะเบี ย นบ้ านพ่ อ และแม่ , สด.8,/สด.3, ปริญ ญาบั ต รระเบี ย นแสดงผล
การศึกษารายวิชา (TRANSCRIPT), หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (กรณีการเปลี่ยน)
3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สอบบรรจุบุคคลเป็นนายทหารสัญญาบัตร มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบการ
รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นนายทหารสัญญาบัตรของ ทบ.
4. ผู้มีอานาจลงนามในคาสั่งบุคคลเป็นนายทหารสัญญาบัตร รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม มอบอานาจให้
ปลัดกระทรวงเป็นผู้ลงนามแทน
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
12.1 เตรียมการบรรจุบุคคลเป็นนายทหารสัญ ญาบัตรครอบคลุมกิจกรรมตั้ง แต่ การรวบรวมหลักฐาน
การบรรจุบุคคลได้ครบถ้วนตามระเบียบการบรรจุตาม เหล่า/สาย วิทยาการต่างๆ ใน ทบ. และตรวจสอบหลักฐาน
การบรรจุให้ถูกต้องตามกฎกระทรวงว่าด้วยการบรรจุเป็นข้าราชการทหาร และการรับเงินเดือน พ .ศ. 2555 และ
(ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557)
12.2 ดาเนินการบรรจุบุคคลเป็นนายหารสัญ ญาบัตรครอบคลุมกิจกรรมตั้ง แต่การตรวจสอบคุณสมบัติ
บุคคลให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กาหนดตามกฎกระทรวงว่าด้วยการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร
และนาข้อมูลหลักฐานมาใช้ในการนาเรียน ผบช.หรือผู้มีอานาจลงนามในรายงานขออนุมัติอย่างถูกต้อง
12.3 แจ้งผลการอนุมัติบรรจุบุคคลเป็นนายทหารสัญญาบัตรครอบคลุมกิจกรรมตั้งแต่การตรวจสอบความ
ถูกต้องของคาสั่ งบรรจุบุคคลพลเรือนฯ เป็นนายทหารสัญ ญาบัต รตามคาสั่ง ทบ. แจกจ่ายคาสั่ ง บรรจุบุคคลเป็ น
นายหารสั ญ ญาบั ต รให้ ก าลั ง พลและหน่ ว ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งของ ทบ. อย่ า งครบถ้ ว นและเผยแพร่ ค าสั่ ง บรรจุ บุ ค คล
ทาง WWW. อย่างครบถ้วน
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13. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
หน่วย นขต.ทบ.
14. หน่วย เหล่า/สายวิทยาการ ที่ร่วมใช้หน่วยสมรรถนะ (ถ้ามี)
15. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure
16. คู่มือการปฏิบัติงานที่ใช้สาหรับ UOC
- คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง ดาเนินการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1.
2.
3.
4.
5.

รหัสหน่วยสมรรถนะ 0733
ชื่อหน่วยสมรรถนะ ดาเนินการเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร
ทบทวนครั้งที่
สร้างใหม่
คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
การเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรกรณีใช้คุณวุฒิ เพื่อให้ได้คุณวุฒิตรงตาม ทบ. ต้องการ
และการเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร กรณีไม่ใช้คุณวุฒิ เพื่อให้ได้นายทหารประทวนที่มี
คุณสมบัติตรงตามเกฯฑ์ที่ ทบ. กาหนด
6. กลุ่มตาแหน่งงาน (Target Group)
(ระบุตาแหน่งงานที่ใช้หน่วยสมรรถนะนี้)
7. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element of Competence
Eoc1 ดาเนินการตรวจสอบหลักฐาน
การขอเลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
กิจกรรม
1. รวบรวมหลักฐานจาแนกตาม
เหล่าสายวิทยาการให้ครบถ้วน
ตามระเบียบ ทบ.
2. ตรวจสอบหลักฐานการขอเลื่อน
ฐานะนายทหารประทวนเป็น
นายทหารสัญญาบัตรให้ครบถ้วน
ตามระเบียบ ทบ.
3. ตรวจสอบตาแหน่งว่างที่จะบรรจุ
ในทาเนียบและฐานข้อมูลกาลังพล
ตามหลักเกณฑ์การบรรจุ
Eoc2 ขออนุมัติเลื่อนฐานะนายทหาร
ประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร
กิจกรรม
1. ยกร่างคาสั่งเลื่อนฐานะนาย ทหาร
ประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร
2. นาเรียน ผบช. หรือผู้มีอานาจ
ลงนามในรายงานขออนุมัติอย่าง
ถูกต้อง
Eoc3 แจ้งผลการการอนุมัติเลื่อน
ฐานะฯ นายทหารประทวนเป็น
นายทหารสัญญาบัตร

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

1. หลักฐานจาแนกตามเหล่าสายวิทยาการ
ถูกรวบรวมอย่างถูกต้องครบถ้วน

วิธีการประเมิน
Assessment

พิจารณาผลงานหรือชิ้นงานที่ทา
สาเร็จแล้ว

2. หลักฐานการตรวจสอบเลื่อนฐานะฯ
ได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้อง
3. ตาแหน่งที่จะบรรจุถูกตรวจสอบในทาเนียบ
และฐานข้อมูลกาลังพลอย่างถูกต้องครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์การบรรจุ

1. คาสั่งเลื่อนฐานะฯ ถูกจัดทาโดยใช้ข้อมูล
หลักฐานอย่างครบถ้วน
2. คาสั่งเลื่อนฐานะฯ ได้รับการลงนาม
โดย ผบช. หรือผู้มีอานาจลงนามอย่างถูกต้อง

พิจารณาผลงานหรือชิ้นงานที่ทา
สาเร็จแล้ว
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สมรรถนะย่อย
Element of Competence
กิจกรรม
1. ตรวจสอบความถูกต้องของคาสั่ง
เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็น
นายทหารสัญญาบัตร ตามคาสั่ง ทบ.
2. แจ้งผลการอนุมัติเลื่อนฐานะฯ
ให้กาลังพลและหน่วยของ ทบ.
อย่างครบถ้วน

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1. คาสั่งเลื่อนฐานะฯ ได้รับการตรวจสอบ
อย่างถูกต้องตามกฎกระทรวง

วิธีการประเมิน
Assessment
พิจารณาผลงานหรือชิ้นงานที่ทา
สาเร็จแล้ว

2. คาสั่งเลื่อนฐานะฯ ถูกแจ้งให้กาลังพลและ
หน่วยของ ทบ. อย่างครบถ้วน

8. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
1. ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ. 2507 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2519
2. หนัง สือ สม. ที่ (ฉบับ สม. เลขรับ 5879/34) ลง 8 ก.ค. 34 เรื่อง กาหนดแนวทางการบรรจุบุคคลประเภท
ต่างๆ เข้ารับราชการใน กห.
3. คาสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ กห 177/34 ลง 31 ต.ค. 34 เรื่อง การเลื่อนฐานะข้าราชการทหารต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร
เป็นข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร
4. หนัง สือ สม. ที่ ต่อ กห 0201/2640 ลง 13 ต.ค. 47 เรื่อง กาหนดวันบรรจุเข้ารับราชการและวันแต่ง ตั้ ง
ยศทหาร
5. ข้อบังคับ กห. ว่าด้วย การแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ. 2507 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2556
6. ข้อบังคับ กห. ว่าด้วย การแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ. 2507 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2556
7. หนัง สือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห 0401/766 ลง 13 มี .ค. 56 เรื่อง แนวทางการเลื่อ นฐานะ จ.ส.อ. (พ.)
อายุ 55 ปีขึ้นไป เป็นนายทหารสัญญาบัตร
8. กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารและการให้ได้รับ
เงินเดือน พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
9. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
- ต้องมีความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของการเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร ในทุกกรณี
10. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
- ผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นในเชิงปริมาณงาน คุณภาพของผลงาน ความรวดเร็ว หรือความตรงต่อเวลา
และการใช้ทรัพยากรเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กาหนดไว้ รวมถึงความรู้ความสามารถ
(ข) ความต้องการด้านความรู้
- ดาเนินการตามนโยบายของ ผบ.ทบ.
11. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลั ก ฐานที่ ต้ อ งการจะก าหนดข้ อ แนะน าเกี่ ย วกั บ การประเมิ น และควรที่ จ ะใช้ ป ระกอบร่ ว มกั น กั บ เกณฑ์
การปฏิบตั ิงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ. 2507 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2519
2. หนังสือ สม. ที่ (ฉบับ สม. เลขรับ 5879/34) ลง 8 ก.ค. 34 เรื่อง กาหนดแนวทางการบรรจุบุคคล
ประเภทต่างๆ เข้ารับราชการใน กห.
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3. คาสั่ ง กห. (เฉพาะ) ที่ กห 177/34 ลง 31 ต.ค. 34 เรื่ อง การเลื่ อนฐานะข้ าราชการทหารต่ากว่ า
ชั้นสัญญาบัตรเป็นข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร
4. หนังสือ สม. ที่ ต่อ กห 0201/2640 ลง 13 ต.ค. 47 เรื่อง กาหนดวันบรรจุเข้ารับราชการและวันแต่งตั้ง
ยศทหาร
5. ข้อบังคับ กห. ว่าด้วย การแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ. 2507 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2556
6. ข้อบังคับ กห. ว่าด้วย การแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ. 2507 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2556
7. หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห 0401/766 ลง 13 มี.ค. 56 เรื่อง แนวทางการเลื่อนฐานะ จ.ส.อ.(พ.)
อายุ 55 ปีขึ้นไป เป็นนายทหารสัญญาบัตร
8. กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารและการให้
ได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
- ใบทรานสคริปสาหรับนายทหารประทวนเลื่อนฐานะฯ กรณีใช้คุณวุฒิ
- สาเนาประกาศนียบัตรผลการอบรมนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร
- สาเนาผลการอบรมหลักสูตรนายสิบอาวุโส หรือหลักสูตรนายทหารประทวนเลื่อนฐานะฯ
- หนังสือรับรองผลการปฏิบัติหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
(ง) วิธีการประเมิน
12. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา/คานิยาม
1. การเลื่อนฐานะนายกทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร แบ่งเป็น 3 กรณี
1.1 กรณีใช้คุณวุฒิ – ต้องเป็นนายทหารประทวน (ไม่จากัดชั้นยศ), มีเวลารับราชการ 6 ปี และสาเร็จ
การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป กรณีมีคุณวุฒิปริญ ญาภายหลัง เข้ารับราชการแล้วต้องมีหลักฐานขออนุญ าตลาศึกษา
ถูกต้อง
1.2 กรณีไม่ใช้วุฒิ – ต้องเป็นนายหารประทวนยศ จ.ส.อ. โดยผู้สาเร็จจาก นนส. หรือผู้บรรจุตรงตาม
คุณวุฒิ ปวช. ต้องมีเวลารับราชการเป็นนายหารประทวนไม่น้อยกว่า 8 ปี และต้องทาหน้าที่นายทหารสัญญาบัตรหลัง
การอบรบ 1 ปี ได้ผลดีสาหรับผู้บรรจุ ม.6 หรือ ม.3 ต้องมีเวลารับราชการเป็นนายทหารประทวนไม่น้อยกว่า 12 ปี
เป็น จ.ส.อ. มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และต้องทาหน้าที่ 1 ปี ได้ผลดี
1.3 กรณี เกษี ย ณ – ต้อ งเป็น จ.ส.อ. ที่ไ ดรั บการคัด เลือ กจากหน่ว ยมี ความประพฤติ ดีรั บ ราชการ
มาด้วยดีมาโดยตลอด, มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ กห. กาหนด, ได้รับการศึกษาหลัก สูตรนายสิบอาวุโสหรืออบรม
มาแล้วและเมื่อบรรจุในตาแหน่งแล้วต้องมีเวลารับราชการเป็นนายหารสัญญาบัตรครบ 1 ปี
2. ผู้มีอานาจลงนามในคาสั่งเลื่อนฐานะกรณีใช้วุฒิและไม่ใช้วุฒิ
- ผช.ผบ.ทบ.(1)
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
12.1 การตรวจสอบหลักฐานการเลื่อนฐานะนายหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรครอบคลุมกิจกรรม
ตั้งแต่การรวบรวมหลักฐานจาแนกตามเหล่าสายวิทยาการให้ครบถ้วนตามระเบียบ ทบ. การตรวจสอบหลักฐานการ
เลื่อนฐานะฯ ให้ครบถ้วนตามระเบียบ ทบ. และตรวจสอบตาแหน่งว่างที่จะบรรจุในทาเนียบและฐานข้อมู ลกาลังพล
ตามหลักเกณฑ์การบรรจุ
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12.2 การอนุมัติเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรครอบคลุมกิจกรรมตั้งแต่ การยก
ร่างคาสั่งเลื่อนฐานะฯ เป็นนายทหารสัญญาบัตรและการนาเรียน ผบช.หรือผู้มีอานาจลงนามในรายงานขออนุมัติอย่าง
ถูกต้อง
12.3 การแจ้งผลอนุมัติเลื่อนฐานะฯ เป็นนายทหารสัญญาบัตรครอบคลุมกิจหรรมตั้งแต่ การตรวจสอบ
ความถูกต้องของคาสั่งเลื่อนฐานะฯ ตามคาสั่ง ทบ. และ แจ้งผลการอนุมัติเลื่อนฐานะฯ ให้กาลังพลและหน่วยของ
ทบ. อย่างครบถ้วน
13. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
หน่วย นขต.ทบ.
14. หน่วย เหล่า/สายวิทยาการ ที่ร่วมใช้หน่วยสมรรถนะ (ถ้ามี)
15. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
16. คู่มือการปฏิบัติงานที่ใช้สาหรับ UOC
- คู่มือการเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร กรณีใช้คุณวุฒิและไม่ใช้คุณวุฒิ
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1.
2.
3.
4.
5.

รหัสหน่วยสมรรถนะ 0734
ชื่อหน่วยสมรรถนะ ดาเนินการปรับชั้นเงินเดือนตรงตามคุณวุฒิ
ทบทวนครั้งที่
สร้างใหม่
คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency
ความสามารถในการตรวจสอบหลัก ฐาน การรายงานขออนุ มัติ และแจ้ ง ผลการการอนุมั ติ ปรั บ ชั้น เงิ น เดื อ น
ตามคุณวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้นของกาลังพล ให้ได้รับเงินเดือนที่ถูกต้องตามกฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
บรรจุบุคคลเข้ารับรับราชการเป็นข้าราชการทหารและการให้ได้รับเงินเดือน
6. กลุ่มตาแหน่งงาน (Target Group)
(ระบุตาแหน่งงานที่ใช้หน่วยสมรรถนะนี้)
7. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element of Competence
Eoc1 ตรวจสอบหลักฐานการขอปรับ
ชั้นเงินเดือนให้ถูกต้องตามกฎระทรวง
กิจกรรม
1. รวบรวมหลักฐานการขอปรับชั้น
เงินเดือนได้อย่างครบถ้วนตามคุณวุฒิ
ของกาลังพลได้อย่างครบถ้วน
2. ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐาน
การขอปรับชั้นเงินเดือนตามคุณวุฒิ
ให้ถูกต้องตามกฎกระทรวง
Eoc2 ขออนุมัติเลื่อนชั้นเงินเดือน
กิจกรรม
1. จัดทารายงานขออนุมัติเลื่อนชั้น
เงินเดือนให้ตรงตามคุณวุฒิ
2. นาเรียน ผบช. หรือผู้มีอานาจลง
นามในรายงานขออนุมัติอย่างถูกต้อง
3. จัดส่งรายงานขออนุมัติปรับชั้น
เงินเดือนตามคุณวุฒิให้ สม. ทราบ
ได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กฎกระทรวง
กาหนด
Eoc3 แจ้งผลการอนุมัติปรับชั้น
เงินเดือน
กิจกรรม
1. ตรวจสอบผลการอนุมัติปรับชั้น
เงินเดือนตามคุณวุฒิของกาลังพล

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

วิธีการประเมิน
Assessment

1. หลักฐานการขอปรับชั้นเงินเดือนให้ตรงตาม พิจารณาผลงานหรือชิ้นงานที่ทา
คุณวุฒิถูกรวบรวมอย่างถูกต้องครบถ้วน
สาเร็จแล้ว
2. หลักฐานและคุณสมบัติการขอปรับชั้น
เงินเดือน ได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้อง
ตามกฎกระทรวง
1. รายงานขออนุมัติเลื่อนชั้นเงินเดือน ให้ตรง
ตามคุณวุฒิถูกจัดทาโดยใช้ข้อมูลหลักฐาน
อย่างครบถ้วน
2. รายงานขออนุมัติเลื่อนชั้นเงินเดือนให้ตรง
ตามคุณวุฒิได้รับการลงนามโดย ผบช.
หรือผู้มีอานาจลงนามอย่างถูกต้อง
3. รายงานขออนุมัติปรับชั้นเงินเดือน
ตามคุณวุฒิถูกตรวจสอบความถูกต้อง
ตามกฎกระทรวงกาหนดก่อนส่งให้ สม.

พิจารณาผลงานหรือชิ้นงานที่ทา
เสร็จแล้ว

1. ผลการอนุมัติปรับชั้นเงินเดือนตามคุณวุฒิ
ของกาลังพลได้รับการตรวจสอบครบถ้วน

พิจารณาผลงานหรือชิ้นงานที่ทา
สาเร็จแล้ว
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สมรรถนะย่อย
Element of Competence
อย่างครบถ้วนทุกนาย
2. แจ้งผลการอนุมัติของ กห. ให้
กาลังพลและหน่วยของ ทบ.
ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างครบถ้วน

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

วิธีการประเมิน
Assessment

ทุกนาย
2. ผลการอนุมัติของ กห. ถูกแจ้งให้กาลังพล
และหน่วยของ ทบ. อย่างครบถ้วน

8. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
- ข้อบังคับ กห. ว่าด้วย การเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารตามคุณวุฒิ พ.ศ. 2522
- หนังสือ สม. ที่ (ฉบับ กห เลขรับ 5050/39) ลง 21 มิ.ย. 39 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ข้าราชการทหาร
ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ
- กฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารและการให้ได้รับ
เงินเดือน
- ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการให้ข้าราชการกลาโหมไปศึกษา และการส่งข้าราชการไปศึกษาในสถานศึกษา
ภายในประเทศ นอกสังกัดกระทรวงกลาโหม
9. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
- ต้องมีความรู้ความเข้าใจ ในหลักเกณฑ์ของการเลื่อนชั้นเงินเดือนตามคุณวุฒิ
10. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
- ดาเนินการเลื่อนชั้นเงินเดือนตามคุณวุฒิโดยใช้กฎกระทรวงกลาโหมเป็นที่ตั้งในการพิจารณา
11. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลั ก ฐานที่ ต้ อ งการจะก าหนดข้ อ แนะน าเกี่ ย วกั บ การประเมิ น และควรที่ จ ะใช้ ป ระกอบร่ ว มกั น กั บ เกณฑ์
การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
- ข้อบังคับ กห. ว่าด้วย การเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารตามคุณวุฒิ พ.ศ. 2522
- หนังสือ สม. ที่ (ฉบับ กห เลขรับ 5050/39) ลง 21 มิ.ย. 39 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ข้าราชการ
ทหารได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ
- กฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารและการให้
ได้รับเงินเดือน
- ระเบี ยบกองทัพ บก ว่า ด้ ว ยการให้ ข้า ราชการกลาโหมไปศึ ก ษา และการส่ ง ข้า ราชการไปศึก ษ าใน
สถานศึกษาภายในประเทศ นอกสังกัดกระทรวงกลาโหม
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
- ใบทรานสคริปที่กาลังพลสาเร็จการศึกษาสูงขึ้น
- หนังสือขออนุญาตลาศึกษาโดยผู้บังคับบัญชาระดับกองพลหรือเทียบเท่าลงนาม
- หนังสือรายงานการจบการศึกษา
- หนังสือรับรองจากหน่วยว่าสามารถนาความรู้มาปฏิบัติในตาแหน่งหน้าที่หลักได้
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
(ง) วิธีการประเมิน
-
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12. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา/คานิยาม
1. การปรับชั้นเงินเดือนให้ตรงตามคุณวุฒิ หมายถึง ข้าราชการทหารซึ่งสาเร็จการศึ กษาวิชาชีพมีคุณวุฒิ
สูงขึ้น หรือเพิ่มขึ้นโดยทางราชการส่งไปศึกษาหรือได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา
2. หลักฐานการปรับชั้นเงินเดือนให้ตรงตามคุณวุฒิประกอบด้วย
- คาสั่งบรรจุ, คาสั่งให้รับราชการ, รับรอง 15 หน่วยกิต, ทรานสคริปการศึกษา, คาสั่งบาเหน็จ, คาสั่ง
อนุมัติให้ลาไปศึกษา, รายงานจบ, (ยศ), รายงานจบ (กรม), อฉก. (กรม)
3. ผู้มีอานาจลงนามในคาสั่งปรับชั้นเงินเดือนให้ตรงตามคุณวุฒิ
- รอง เสธ.ทบ.(1)
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
12.1 การตรวจสอบหลักฐานการขอปรับชั้นเงินเดือนให้ถูกต้องตามกฎกระทรวงครอบคลุมกิจกรรมตั้งแต่
การรวบรวมหลั ก ฐานการขอปรั บชั้ น เงิน เดือ นได้ อ ย่า งครบถ้ วนตามคุ ณวุ ฒิ ข องก าลั ง พลได้อ ย่ า งครบถ้ ว น และ
ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานการขอปรับชั้นเงินเดือนตามคุณวุฒิให้ถูกต้องตามกฎกระทรวง
12.2 ขออนุมัติเลื่อนชั้นเงินเดือนครอบคลุมกิจกรรมตั้งแต่จัดทารายงานขออนุมัติเลื่ อนชั้นเงินเดือนให้ตรง
ตามคุณสมบัติ นาเรียน ผบช. หรือผู้มีอานาจลงนามในรายงานขออนุมัติอย่างถูกต้องและจัดส่งรายงานขออนุมัติ
ปรับชั้นเงินเดือนตามคุณวุฒิให้ สม. ทราบได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กฎกระทรวงกาหนด
12.3 แจ้งผลการอนุมัติปรับชั้นเงินเดือนครอบคลุมกิจกรรมตั้งแต่ตรวจสอบผลการอนุมัติปรับชั้นเงินเดือน
ตามคุณ วุฒิ ของก าลั งพลอย่า งครบถ้ วนทุก นาย และแจ้ง ผลการอนุ มัติ ของ กห. ให้ กาลั ง พลและหน่ วยของ ทบ.
ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างครบถ้วน
13. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
- หน่วย นขต.ทบ.
14. หน่วย เหล่า/สายวิทยาการ ที่ร่วมใช้หน่วยสมรรถนะ (ถ้ามี)
15. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
16. คู่มือการปฏิบัติงานที่ใช้สาหรับ UOC
- คู่มือการปรับชั้นเงินเดือนให้ตรงตามคุณวุฒิ

