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ส่วนที่ 3 รายละเอียดสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1.
2.
3.
4.
5.

รหัสหน่วยสมรรถนะ 08111
ชื่อหน่วยสมรรถนะ การรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ รร.สบ.สบ.ทบ.
ทบทวนครั้งที่
สร้างใหม่
คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ความสามารถในการรักษาความปลอดภัยสถานที่ ตั้งแต่การจัดกาลังพล การแต่งตั้งกาลังพล การจัดทาและออก
คาสั่ง การรายงานผลการปฏิบัติ เพื่อสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่
6. กลุ่มตาแหน่งงาน (Target Group)
6.1 หน.รร.สบ.สบ.ทบ. (ชกท.2120) (อัตรา พ.ท.)
6.2 ประจาแผนก รร.สบ.สบ.ทบ. (ชกท.2120) (อัตรา พ.ต.)
6.3 ประจาแผนก รร.สบ.สบ.ทบ. (ชกท.2110) (อัตรา พ.ต.)
6.4 เสมียน รร.สบ.สบ.ทบ.(ชกท.716) (อัตรา จ.(พ.))
6.5 เสมียน รร.สบ.สบ.ทบ. (ชกท.710) (อัตรา ส.อ.)
7. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element of Competence
081111 วางแผนรักษาความ
ปลอดภัย สถานที่ตามระเบียบฯ
กิจกรรม
1. ตรวจสอบ/รวบรวมรายชื่อ
กาลังพลที่ ปฏิบัติหน้าที่ใน รร.สบ.
สบ.ทบ.จริง
2. ยกร่างคาสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่
เวรยามรักษาการณ์ประจาเดือน
3. ออกคาสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร
ยาม รักษาการณ์ประจาเดือน
081112 ทาการปฏิบัติการรักษาเวร
ยาม ตามระเบียบฯ
กิจกรรม
1. ปฎิบัติการรักษาสถานที่
2. ปฏิบัติการตรวจอาคาร
3. ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย
4. ปฏิบัติการตรวจสอบ ด้วยกล้อง
วงจรปิด

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

วิธีการประเมิน
Assessment

1. รายชื่อกาลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม
ถูก ตรวจสอบและรวบรวมไว้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ตามระเบียบ รร.สบ.สบ.ทบ.
2. คาสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ ได้ถูกยกร่าง
โดย ผธพ.รร.สบ.ฯ อย่างถูกต้อง
3. คาสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ ได้ถูกออก คาสั่ง
และผู้บังคับบัญชาได้ลงนาม อย่าง ถูกต้อง

คาสั่งแต่งตั้งเวรยามรักษาการณ์
มีการเก็บรักษาไว้ในแฟ้ม
การรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่
มีการบันทึกในสมุดรายงาน
ประจาวันตามระเบียบ รร.สบ.ฯ

1. การรักษาสถานที่ ได้ถูกตรวจสอบจาก
นายทหารเวร อย่างเรียบร้อย
2. การตรวจอาคาร ได้ถูกตรวจสอบจาก
นายทหารเวร อย่างเรียบร้อย
3. การรักษาความปลอดภัย ได้ถูกตรวจสอบ
จากนายทหารเวร อย่างเรียบร้อย
4. การตรวจสอบด้วยกล้องวงจรปิด ได้ถูก
ตรวจสอบจากนายทหารเวรเรียบร้อย

ผธพ.ได้ตรวจสอบการปฏิบัติ
หน้าที่ประจาวัน
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สมรรถนะย่อย
Element of Competence
081113 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่
ประจาวัน ได้ถูกต้องและครบถ้วน
ตามระเบียบฯ
กิจกรรม
1. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ บันทึกผลการ
ปฏิบัติหน้าที่
2. ผู้บังคับบัญชา ลงนามในสมุด
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

วิธีการประเมิน
Assessment

1. การบันทึกผลการปฏิบัติหน้าที่ ได้มีการ
บันทึก โดยผู้ปฏิบัติหน้าที่ อย่างถูกต้อง
2. สมุดรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ ได้ถูกเสนอ
ให้ผู้บังคับบัญชา ลงนามอย่างเรียบร้อย

ผธพ.ฯ ติดตามการปฏิบัติหน้าที่
และจัดสมุดบันทึกการปฏิบัติ
หน้าที่ โดยมีการลงรายละเอียด
การปฏิบัติงานในสมุดประจาวัน

8. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related)
ระเบียบ รร.สบ.สบ.ทบ. ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสถานที่ พ.ศ.2538
9. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
9.1 การใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
9.2 ทักษะการใช้อาวุธป้องกันตัว
10. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
การติดต่อประสานงานกับหน่วยข้างเคียง หากเกิดเหตุ
และหมายเลขโทรศัพท์ที่สาคัญ
11. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
- การฝึกร่วม การอบรมการป้องกันอัคคีภัย ในพื้นที่ ยศ.ทบ.
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ไม่มี
(ง) วิธีการประเมิน
พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน
12. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คานิยาม
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
13. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
14. หน่วย เหล่า/สายวิทยาการ ที่ร่วมใช้หน่วยสมรรถนะ (ถ้ามี)
15. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
15.1-15.3 เครื่องมือประเมิน
16. คู่มือการปฏิบัติงานที่ใช้สาหรับ UOC
- คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานที่ รร.สบ.สบ.ทบ.
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1.
2.
3.
4.
5.

รหัสหน่วยสมรรถนะ 08112
ชื่อหน่วยสมรรถนะ การรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่ และพื้นที่อื่นๆ ที่รับผิดชอบของ รร.สบ.สบ.ทบ.
ทบทวนครั้งที่
สร้างใหม่
คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ความสามารถในการรัก ษาความสะอาด ตั้ง แต่ การจัด กาลัง พล การแต่ง ตั้ง กาลัง พล การจัดท าและออกคาสั่ ง
การรายงานผลการปฏิบัติ เพื่อสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่
6. กลุ่มตาแหน่งงาน (Target Group)
6.1 หน.รร.สบ.สบ.ทบ. (ชกท.2120) (อัตรา พ.ท.)
6.2 ประจาแผนก รร.สบ.สบ.ทบ. (ชกท.2120) (อัตรา พ.ต.)
6.3 ประจาแผนก รร.สบ.สบ.ทบ. (ชกท.2110) (อัตรา พ.ต.)
6.4 เสมียน รร.สบ.สบ.ทบ.(ชกท.716) (อัตรา จ.(พ.))
6.5 เสมียน รร.สบ.สบ.ทบ. (ชกท.710) (อัตรา ส.อ.)
7. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element of Competence
Performance Criteria
081121 กาหนดพื้นที่และวางแผนทา
ความสะอาดตามนโยบายของ ผบ.รร.
สบ.สบ.ทบ.
กิจกรรม
1. การสารวจและกาหนดพื้นที่
1. การสารวจพื้นที่และแบ่งพื้นที่ได้ถูก กาหนด
ไว้เรียบร้อยและถูกต้อง
2. การแบ่งมอบหน้าที่ความ
2. การแบ่งมอบหน้าที่ความรับผิดชอบ
รับผิดชอบ
ถูกพิจารณาอย่างเรียบร้อย
3. การจัดหาอุปกรณ์ทาความสะอาด 3. การจัดหาอุปกรณ์ทาความสะอาด
ได้ถูกพิจารณาอย่างถูกต้อง เรียบร้อย
4. การดาเนินการออกคาสั่ง จัด
4. คาสั่งจัดกิจกรรม ได้ถูกลงนาม
กิจกรรม
จาก ผู้บังคับบัญชา เรียบร้อย
081122 ดาเนินการรักษาความ
สะอาดตามแผนการทาความสะอาด
กิจกรรม
1. ปฏิบัติการทาความสะอาดทางเดิน 1. การทาความสะอาดทางเดิน ถูกดาเนินการ
โดยกาลังพลที่ได้มอบหมายไว้ อย่างเรียบร้อย
2. ปฏิบัติการทาความสะอาดห้องน้า 2. การทาความสะอาดห้องน้า ถูกดาเนินการ
โดยกาลังพลที่ได้มอบหมาย ไว้อย่างเรียบร้อย
3. ปฏิบัติการตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดแต่ง
3. การตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดแต่งใบไม้ถูกดาเนินการ
ใบไม้
โดยกาลังพลที่ได้มอบหมายไว้อย่างเรียบร้อย

วิธีการประเมิน
Assessment

ผธพ.ดาเนินการตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่
ทาความสะอาด ลงสมุดบันทึก
การปฏิบัติหน้าที่

อ้างตามคาสั่ง รร.สบ.สบ.ทบ.
ที่ 162/2560 เพื่อประกอบการ
ปฏิบัติและคาสั่งอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
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สมรรถนะย่อย
Element of Competence
081123 รายงานผลการทาความ
สะอาดตามแผนการทาความสะอาด
กิจกรรม
1. ดาเนินการรายงานผลการปฏิบัติ
2. สรุปผลการปฏิบัติ
3. จัดการประชุมเพื่อทบทวนการ
ปฏิบัติ

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

วิธีการประเมิน
Assessment

1. การรายงานผลการปฏิบัติ ถูกจัดทาและ
อ้างตามคาสั่ง รร.สบ.สบ.ทบ.
รวบรวมอย่างถูกต้อง
ที่ 162/2560 เพื่อประกอบการ
2. สรุปผลการปฏิบัติถูกจัดทาและรวบรวม
ปฏิบัติและคาสั่งอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
อย่างถูกต้อง
3. การประชุมเพื่อทบทวนการปฏิบัติ ถูกจัดขึ้น
อย่างถูกต้อง

8. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related)
คาสั่ง รร.สบ.สบ.ทบ. เรื่องการแต่งตั้งผู้กากับดูแลและรับผิดชอบความสะอาดอาคาร และคาสั่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
9. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
9.1 การใช้อุปกรณ์รักษาความสะอาดให้ถูกวิธี
9.2 การเก็บรักษาอุปกรณ์ทาความสะอาด ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
10. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
11. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ไม่มี
(ง) วิธีการประเมิน
พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน
12. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คานิยาม
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
13. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
14. หน่วย เหล่า/สายวิทยาการ ที่ร่วมใช้หน่วยสมรรถนะ (ถ้ามี)
15. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
15.1-15.3 เครื่องมือประเมิน
16. คู่มือการปฏิบัติงานที่ใช้สาหรับ UOC
- คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่ และพื้นที่อื่นๆ ที่รับผิดชอบ
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 08113
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ดาเนินการรับ-ส่ง และจัดเก็บเอกสาร/หนัง สือราชการ ตามระเบียบ กองทัพบกว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ. 2555
3. ทบทวนครั้งที่
4. สร้างใหม่
5. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ความสามารถในการ รับ-ส่ง เอกสาร/หนังสือราชการ ได้อย่างถูกต้องตามแบบธรรมเนียม และตามระเบียบ ทบ.
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2555 และสามารถโต้ตอบหนังสือราชการชนิดต่างๆ ได้ถูกต้องรวดเร็ว
6. กลุ่มตาแหน่งงาน (Target Group)
6.1 หน.รร.สบ.สบ.ทบ. (ชกท.2120) (อัตรา พ.ท.)
6.2 ประจาแผนก รร.สบ.สบ.ทบ. (ชกท.2120) (อัตรา พ.ต.)
6.3 ประจาแผนก รร.สบ.สบ.ทบ. (ชกท.2110) (อัตรา พ.ต.)
6.4 เสมียน รร.สบ.สบ.ทบ.(ชกท.716) (อัตรา จ.(พ.))
6.5 เสมียน รร.สบ.สบ.ทบ. (ชกท.710) (อัตรา ส.อ.)
7. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element of Competence
Performance Criteria
081131 รับเอกสาร/หนังสือราชการ
ตามระเบียบ กองทัพบกว่าด้วยงาน
สารบรรณ พ.ศ.2555
กิจกรรม
1. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่สาหรับรับเอกสาร 1. เจ้าหน้าที่สาหรับรับเอกสารถูกแต่งตั้งอย่าง
ถูกต้องตามคาสั่ง รร.สบ.สบ.ทบ.
2. จัดยานพาหนะเพื่อเดินทางไปรับ 2. ยานพาหนะสาหรับใช้เดินทางไปรับ
เอกสาร
เอกสาร/หนังสือราชการ ได้ถูกตรวจสอบ
ให้พร้อมใช้งาน อย่างถูกต้อง ตามคาสั่ง
รร.สบ.สบ.ทบ.
3. ดาเนินการบันทึก เอกสาร
3. เอกสาร/หนังสือราชการ ที่ได้รับมา
ราชการ/หนังสือราชการ
ถูกบันทึกไว้ในสมุดควบคุมเอกสารเข้า
อย่างถูกต้องและครบถ้วน
4. คัดแยกเอกสารให้ แผนกอื่นๆ
4. เอกสาร/หนังสือราชการ ที่ รร.สบ.สบ.ทบ.
ที่เกี่ยวข้องไปดาเนินการ
รับเข้า ได้ถูกแยกให้แผนกอื่นๆ ดาเนินการ
ต่อไป
081132 ส่งและเก็บเอกสาร/หนังสือ
ราชการตามระเบียบ กองทัพบกว่า
ด้วยงาน สารบรรณ พ.ศ.2555
กิจกรรม
1. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่สาหรับส่งเอกสาร 1. เจ้าหน้าที่สาหรับส่งเอกสาร/หนังสือ

วิธีการประเมิน
Assessment

ผธพ.ฯ ดาเนินการตรวจสอบ
การ บันทึกควบคุมเอกสารเข้า

ผธพ.ฯ ดาเนินการตรวจสอบ
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สมรรถนะย่อย
Element of Competence
2. ดาเนินการบันทึก เอกสาร
ราชการ/หนังสือราชการ ที่
ผู้บังคับบัญชา ลงนามเรียบร้อยแล้ว
3. จัดยานพาหนะสาหรับ เดินทางไป
ส่งเอกสาร/หนังสือราชการ

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
ราชการ ได้ถูกแต่งตั้ง อย่างถูกต้อง ตามคาสั่ง
รร.สบ.สบ.ทบ.
2. เอกสาร/หนังสือราชการ ได้ถูกลงนาม
เรียบร้อยแล้ว

วิธีการประเมิน
Assessment
การบันทึกควบคุมเอกสารออก

3. ยานพาหนะสาหรับใช้ดาเนินการส่ง
เอกสาร/หนังสือราชการ ถูกตรวจสอบ
ให้พร้อมใช้งาน

8. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related)
ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2555 และระเบียบอื่นๆ หรือคาสั่งที่เกี่ยวข้อง
9. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
9.1 ความสามารถ ในการลงทะเบียนเอกสาร ลงในสมุดควบคุมเอกสาร เข้า-ออก
9.2 ความสามารถ ในการคัดแยกเอกสาร และจัดชั้นความลับของเอกสาร
10. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
10.1 การจัดส่งกาลังพลเข้าอบรม หลักสูตรเสมียนสารบรรณ
10.2 การจัดส่งกาลังพลเข้าอบรมหลักสูตร เสมียนชั้นต้น เหล่า สบ.
11. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

12.
13.
14.
15.
16.

(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ไม่มี
(ง) วิธีการประเมิน
พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน
ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คานิยาม
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
หน่วย เหล่า/สายวิทยาการ ที่ร่วมใช้หน่วยสมรรถนะ (ถ้ามี)
รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
15.1-15.3 เครื่องมือประเมิน
คู่มือการปฏิบัติงานที่ใช้สาหรับ UOC
- คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การรับ-ส่ง และจัดเก็บเอกสาร/หนังสือราชการตามระเบียบกองทัพบก
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 08114
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริการกาลังพล ด้านสิทธิและสวัสดิการตามหลักเกณฑ์หรือข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์
สลก.ทบ. หรือระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ทบทวนครั้งที่
4. สร้างใหม่
5. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ความสามารถในการบริการสิทธิกาลังพล และการสวัสดิการกาลังพลประเภทต่างๆ ที่อยู่ในความดูแลของ สหกรณ์
ออมทรัพย์ สลก.ทบ.
6. กลุ่มตาแหน่งงาน (Target Group)
6.1 หน.รร.สบ.สบ.ทบ. (ชกท.2120) (อัตรา พ.ท.)
6.2 ประจาแผนก รร.สบ.สบ.ทบ. (ชกท.2120) (อัตรา พ.ต.)
6.3 ประจาแผนก รร.สบ.สบ.ทบ. (ชกท.2110) (อัตรา พ.ต.)
6.4 เสมียน รร.สบ.สบ.ทบ.(ชกท.716) (อัตรา จ.(พ.))
6.5 เสมียน รร.สบ.สบ.ทบ. (ชกท.710) (อัตรา ส.อ.)
7. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element of Competence
081141 วางแผนงานสวัสดิการ/
ธุรการกาลังพลตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
กิจกรรม
1. จัดเตรียมข้อมูล หรือข่าวสาร
เผยแพร่ให้กาลังพลรับทราบ
2. สารวจความต้องการกาลังพลที่
ประสงค์ขอสมัครเป็นสมาชิก สอ.
สลก.ทบ.
081142 ดาเนินการตามแผนงาน
สวัสดิการ/ธุรการกาลังพลตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม
1. จัดการอบรมให้ความรู้ และชี้แจง
ข่าวสารให้กาลังพลทราบ
2. ติดประกาศข่าวสารตามจุดที่
กาหนด หรือเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อ
ออนไลน์

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

วิธีการประเมิน
Assessment

1. ข่าวสารและข้อมูลถูกจัดเตรียมไว้ อย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน
2. ข้าราชการรร.สบ.สบ.ทบ.ที่ประสงค์ จะเข้า
เป็นสมาชิกสอ.สลก.ทบ.ถูกสารวจ และ
รวบรวมเก็บไว้แล้ว ตามระเบียบ การเป็น
สมาชิก สอ.สลก.ทบ.

ผธพ.ฯจัดเก็บเอกสารไว้ในแฟ้ม
หลักฐานการขอรับสิทธิ
เกี่ยวกับ สอ.สลก.ทบ.
คาร้องการเป็นสมาชิก และ
แบบฟอร์มตัวอย่าง ถูกรวบรวม
เก็บไว้

1. กาลังพล รร.สบ.สบ.ทบ. ถูกอบรม และ
ได้รับความรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง ตามหลัก เกณฑ์
หรือข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ สลก.ทบ.
หรือระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ถูกเผยแพร่ ตาม
จุดที่กาหนด และในระบบสารสนเทศ ได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน

ผธพ.ฯจัดเก็บเอกสารไว้ในแฟ้ม
หลักฐานการขอรับสิทธิ
เกี่ยวกับ สอ.สลก.ทบ.
คาร้องการเป็นสมาชิก และ
แบบฟอร์มตัวอย่าง ถูกรวบรวม
เก็บไว้
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สมรรถนะย่อย
Element of Competence
081143 รายงานผลการดาเนินการ
ตามแผนงานสวัสดิการ/ธุรการกาลัง
พลตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม
1. ดาเนินการรวบรวมหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา
2. ดาเนินการเสนอคาร้องขอ ให้ สอ.
สลก.ทบ. เพื่อดาเนินการ
3. ผธพ.ฯ ดาเนินการติดตาม
กระบวนการพิจารณา และประสาน
กับ สอ.สลก.ทบ.
4. ดาเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้
สมาชิกทราบ

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

วิธีการประเมิน
Assessment

1. หลักฐานประกอบการพิจารณา ถูกรวบรวม
อย่างถูกต้องและครบถ้วน
2. เอกสารประกอบคาร้องขอ ถูกดาเนินการ
และส่งพิจารณาไปให้ สอ.สลก.ทบ.
อย่างถูกต้องครบถ้วน
3. การพิจารณาคาร้องขอ ถูกแจ้งกลับมาให้
รร.สบ.สบ.ทบ. ทราบอย่างครบถ้วน
4. ผลการพิจารณา ถูกพิจารณาและแจ้งให้
รร.สบ.สบ.ทบ. ทราบ

8. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related)
8.1 ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพบก
9. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
- ความรู้เกี่ยวกับการสวัสดิการกาลังพล
10. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
10.1 การจัดส่งกาลังพลเข้าอบรม หลักสูตร เสมียนสวัสดิการ
10.2 การจัดส่งกาลังพลเข้าอบรมหลักสูตร นายทหารสวัสดิการ
11. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ไม่มี
(ง) วิธีการประเมิน
พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน
12. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คานิยาม
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
13. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
14. หน่วย เหล่า/สายวิทยาการ ที่ร่วมใช้หน่วยสมรรถนะ (ถ้ามี)
15. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
15.1-15.3 เครื่องมือประเมิน–
16. คู่มือการปฏิบัติงานที่ใช้สาหรับ UOC
- คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง บริการกาลังพลด้านสิทธิและสวัสดิการตามหลักเกณฑ์หรือข้อบังคับ สหกรณ์ออม
ทรัพย์ สลก.ทบ. หรือระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 08121
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.สบ.สบ.ทบ. ให้เป็นไปตามคู่มือแนวทาง
การดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนหน่วยและเหล่าสายวิทยาการของกองทัพบก ประจาปี 2561
3. ทบทวนครั้งที่
4. สร้างใหม่
5. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
การประกั น คุ ณภาพการศึ ก ษาเป็ น การด าเนิ น การตามนโยบายของกองทั พ บก ให้ โ รงเรี ย นหน่ ว ยและเหล่ า
สายวิทยาการของกองทัพบก ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ และหลักสูตร
เพิ่มพูนความรู้ของ รร.สบ.สบ.ทบ. ที่ได้รับอนุมัติจาก ทบ. ตามที่ ยศ.ทบ. กาหนด และการพัฒนาการศึกษาหลักสูตร
ต่าง ๆ ของ รร.สบ.สบ.ทบ. ตามนโยบายของกองทัพบก
6. กลุ่มตาแหน่งงาน (Target Group)
6.1หัวหน้าแผนก (2501) และประจาแผนก (2501)
7. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element of Competence
081211 เตรียมการรับตรวจประกัน
คุณภาพศึกษาประจาปีตามคู่มือ
มาตรฐานการศึกษา
กิจกรรม
1. รับแนวทางการดาเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา โรงเรียนหน่วย
และเหล่าสายวิทยาการของ
กองทัพบกประจาปีจาก ยศ.ทบ.
2. รับและมอบหมายความรับผิดชอบ
แต่ละมาตรฐานตามคาสั่ง ผบ.รร.สบ.
ฯ ในการให้แก่ผู้รับผิดชอบ
3. ดาเนินการตรวจประกันประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน รร.สบ.ฯ
081212 ดาเนินการรับตรวจประกัน
คุณภาพศึกษาประจาปีตามคู่มือ
มาตรฐานการศึกษา
กิจกรรม
1. รับทราบกาหนดการตรวจประกัน
คุณภาพศึกษาประจาปีของ
กองทัพบก จาก ยศ.ทบ.
2. เตรียมห้องประชุมรับการตรวจทาง
เอกสารจากคณะกรรมการตรวจ
ประกันของ ยศ.ทบ.ประจาปี

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

วิธีการประเมิน
Assessment

1. คู่มือแนวทางการดาเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา โรงเรียนหน่วยและเหล่าสาย
วิทยาการของกองทัพบก ประจาปี ได้ถูกส่งมา
จาก ยศ.ทบ.
2. แต่ละมาตรฐานถูกกาหนดผู้รับผิดชอบ
ในการปฏิบัติตามแนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษาฯ
3. การดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ของ รร.สบ.ฯ ถูกดาเนินการตามแนวทางการ
ประกันคุณภาพการศึกษาฯ

แฟ้มสะสมเอกสาร/คาสั่ง/
ระเบียบและหลักฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของ
รร.สบ.ฯ แบบ Checklist,
การสัมภาษณ์ และการสังเกตุ

1. กาหนดการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนหน่วยและเหล่าสายวิทยาการของ
กองทัพบก ประจาปี ถูกกาหนดโดย ยศ.ทบ.
2. ห้องประชุมสาหรับรับการตรวจทางเอกสาร
ถูกจัดเตรียมตามที่คณะ กรรมการตรวจ
ประกันของ ยศ.ทบ.ประจาปีแจ้ง

แฟ้มสะสมเอกสาร/คาสั่ง/
ระเบียบและหลักฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของ
รร.สบ.ฯ แบบ Checklist,
การสัมภาษณ์ และการสังเกตุ
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สมรรถนะย่อย
Element of Competence
3. เตรียมเอกสาร/คาสั่ง/ระเบียบ/
หลักฐานของการประกันคุณภาพ
การศึกษาแต่ละมาตรฐานที่ได้ปฏิบัติ
ในปีงบฯที่ผ่านมา

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
3. เอกสาร/คาสั่ง/ระเบียบ/หลักฐานของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแต่ละมาตรฐานที่ได้
ปฏิบัติในปีงบฯที่ผ่านมา จากกิจกรรมที่ 3
ของ UOC ที่ 081211 ถูกรวบรวมและจัดเก็บ
ในแฟ้มเอกสารของแต่ละมาตรฐาน
4. รับการตรวจประกันคุณภาพศึกษา 4. เอกสาร/คาสั่ง/ระเบียบ/หลักฐานจากข้อ 3
ประจาปีของกองทัพบก จาก ยศ.ทบ. รับการตรวจจากคณะกรรมการฯ
081213 รายงานผลการตรวจประกัน
คุณภาพศึกษาประจาปีตามคู่มือ
มาตรฐานการศึกษา
กิจกรรม
1. รับสรุปผลการตรวจประกัน
1. ผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา
คุณภาพศึกษาประจาปี จาก
ประจาปี ถูกสรุปโดย ยศ.ทบ.
คณะกรรมการของ ยศ.ทบ.
2. นาเรียนสรุปผลการตรวจประกัน 2. สรุปผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา
คุณภาพศึกษาประจาปี ต่อ ผบ.รร.
ประจาปี ถูกนาเรียน ผบ.รร.สบ.ฯ
สบ.ฯ เพื่อกรุณาทราบ
3. นาสรุปผลการตรวจประกัน
3. สรุปผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา
คุณภาพศึกษาประจาปี เสนอต่อที่
ประจาปี ถูกนาเสนอต่อที่ประชุมกรรมการ
ประชุมกรรมการประกันฯของ รร.
ประกันฯของ
สบ.ฯ เพื่อการปรับปรุงตามคาแนะนา รร.สบ.ฯ

วิธีการประเมิน
Assessment

สรุปผลการตรวจประกัน
คุณภาพการศึกษาประจาปี

8. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
1. คู่มือแนวทางการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนหน่วยและเหล่าสายวิทยาการของกองทัพบก
ประจาปี
2. หลักสูตรการศึกษาของ รร.สบ.สบ.ทบ. ปัจจุบันที่ได้รับอนุมัติแล้ว
9. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ความเข้าใจโครงสร้างหลักสูตรการศึกษา องค์ประกอบของการศึกษา รูปแบบการศึกษา การบริหารการศึกษา
และการบริการการศึกษา
10. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
การวางแผน/การจัดการที่มีความละเอียดรอบครอบในการจัดเก็บข้อมูล เอกสารหลักฐานและระเบียบต่างๆ
(ข) ความต้องการด้านความรู้
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
11. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
เอกสาร/ระเบียบ/คาสั่ง/หลักฐานและข้อมูลของแต่ละมาตรฐาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
เอกสารรับรองการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ ยศ.ทบ.
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(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ประเมินโดยยึ ดถือตามคู่มือแนวทางการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนหน่วยและเหล่า
สายวิทยาการของกองทัพบก ประจาปี ๒๕๖๑ หากพบข้อบกพร่องให้ใช้การตาหนิเพื่อก่อให้เกิดการกระตุ้น
(ง) วิธีการประเมิน
โดยการตรวจเอกสารหลักการการปฏิบัติ การสังเกตุและการสัมภาษณ์หรือผลงานที่ทาสาเร็จแล้ว
12. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คานิยาม
การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ และ มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา จากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษานั่นเอง หรือโดย หน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ กากับ
ดูแลสถานศึกษานั้น
การประกันคุณภาพการศึกษา (QUALITY ASSURANCE) หมายถึง การทากิจกรรม หรือ การปฏิบัติภารกิจ
หลักอย่างมีระบบตามแบบแผนที่กาหนดไว้ โดยมีการควบคุมคุณภาพ (QUALITY CONTROL) การตรวจสอบคุณภาพ
(QUALITY AUDITING) และการประเมิน คุณภาพ (QUALITTY ASSESSMENT) จนทาให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพ
และมาตรฐานของดัชนี ชี้วัด ระบบและกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลลัพธ์ ของการจัดการศึกษา ประกอบด้วย
การ ประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก
การประเมินคุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลการ ดาเนิ นงานของ
สถาบันว่า ส่งผลต่อคุณภาพตามดัชนีบ่งชี้
องค์ประกอบคุณภาพ หมายถึง ปัจจัยหลักในการดาเนินงานของสถาบันที่มีผลต่อ คุณภาพ การศึกษา
ดัชนี บ่ง ชี้คุ ณภาพ หมายถึง ตัว บ่ง ชี้ว่ าการด าเนิน งานในแต่ ละองค์ ประกอบคุ ณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์
และมาตรฐานการศึกษาที่กาหนด
การควบคุมคุณภาพการศึกษา หมายถึง การมีระบบและกลไกในแต่ละองค์ประกอบ คุณภาพเพื่อกากับ
การดาเนินงานของสถาบันให้ได้ผลตามดัชนีบ่งชี้คุณภาพที่กาหนด
การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการในการศึกษาวิเคราะห์ว่าสถาบันมี ระบบ และกลไก
ควบคุมคุณภาพ และได้ปฏิบัติ ตลอดจนมีผลการปฏิบัติตามระบบ และกลไก ดังกล่าว
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
การประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.สบ.ฯ เป็นการดาเนินการตามนโยบายของกองทัพบก เพื่อการควบคุม
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนหน่วยและเหล่าสายวิทยาการสังกัดกองทัพบก เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
13. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
08122 – 08127
14. หน่วย เหล่า/สายวิทยาการ ที่ร่วมใช้หน่วยสมรรถนะ (ถ้ามี)
โรงเรียนหน่วยและเหล่าสายวิทยาการของกองทัพบก
15. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
1. ศึกษาคู่มือแนวทางการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนหน่วยและเหล่าสายวิทยาการของ
กองทัพบก ประจาปี ๒๕๖๑
2. ปรึกษาผู้บังคับบัญชาในการมอบหมายผู้รับผิดชอบมาตรฐานต่างๆของการประกันคุณภาพการศึกษา
3. ประชุมชี้แจงแนวทางในการการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาให้ผู้รับผิดชอบมาตรฐานต่าง ๆ ทราบ
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4. กาหนดการตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ รร.สบ.ฯ โดยการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ต่างให้ค รบถ้วน คู่ มือแนวทางการดาเนิน การประกั นคุณ ภาพการศึก ษา โรงเรียนหน่ว ยและเหล่ าสายวิ ทยาการ
ของกองทัพบก ประจาปี 2561 พร้อมทั้งให้คาแนะนา (ถ้ามี)
5. เตรียมการรับการตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาโดยคณะกรรมการของ ทบ.
6. รับการตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาโดยคณะกรรมการของ ทบ.
7. รายงานผลการตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการของ ทบ.
8. ขออนุมัติปรับปรุง/พัฒนาการศึกษาตามคาแนะนาของคณะกรรมการของ ทบ.
16. คู่มือการปฏิบัติงานที่ใช้สาหรับ UOC
- คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.สบ.สบ.ทบ.
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 08122
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดทางบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบงบประมาณของกองทัพบก
สปช.ทบ. และกระทรวงการคลัง
3. ทบทวนครั้งที่
4. สร้างใหม่
5. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
งบประมาณสนับสนุนการศึกษาของ รร.สบ.สบ.ทบ. เป็นหนึ่งในปัจจัยหลัก ที่จะช่วยให้การศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ
ของ รร.สบ.สบ.ทบ. บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่หน่วยเหนือกาหนดได้อย่างมีคุณภาพ อย่างไรก็ตามงบประมาณเกี่ยวข้อง
กับกฎหมายและกฎระเบียบหลายฉบับ จึงจาเป็นอย่างยิ่งในการยึดถือปฏิบัติ
6. กลุ่มตาแหน่งงาน (Target Group)
6.1 หัวหน้าแผนก (2501) และประจาแผนก (2501)
7. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element of Competence
081221 วางแผนการของบประมาณ
ตามแผนการศึกษาที่ได้รับอนุมัติ
กิจกรรม
1. ประมาณการความต้องการ
งบประมาณสนับสนุนหลักสูตร
การศึกษาประจาปีของ รร.สบ.ฯ
โดยยึดวงเงินงบฯจากปีที่ผ่านมา
2. เสนอความต้องการงบประมาณ
สนับสนุนหลักสูตรการศึกษาประจาปี
ของ รร.สบ.ฯ ไปยัง กผค.สบ.ทบ.
081222 ดาเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณตามระเบียบงบประมาณ
กิจกรรม
1. ตั้งเรื่องขอเบิกเงินงบประมาณ
หมวดต่างๆ ตามหมวดงบฯใน EOC
ที่ 081221 โดยใช้หลักฐานการจ่าย
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. ตั้งเรื่องขอยืมเงินงบประมาณ
หมวดต่างๆ ตามหมวดงบฯใน EOC
ที่081221 ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. ทาการจ่ายเงินงบประมาณหมวด
ต่างๆ ให้ผู้รับตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
พร้อมทั้งรวบรวมหลักฐานการจ่าย
4. ทารายงานการใช้หนี้ใบยืมด้วย
หลักฐานการจ่ายเงิน

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

วิธีการประเมิน
Assessment

1. งบประมาณสนับสนุนหลักสูตรการศึกษา
ประจาปีตามแบบฟอร์ม ทบ. 500-121 ถึง
126 ของ รร.สบ.ฯ ถูกใช้ในการประมาณการ

คาของบประมาณถูกจัดทาอย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน

2. งบประมาณสนับสนุนหลักสูตรการศึกษา
ประจาปีของ รร.สบ.ฯ ตามข้อ 1 ถูกเสนอไป
ยัง กผค.สบ.ทบ.

1. เงินงบประมาณหมวดต่างๆ ตามหมวดงบฯ
ใน EOC ที่ 081221ถูกเบิกโดยใช้ใบ กง. 2
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. เงินงบประมาณหมวดต่างๆ ตามหมวดงบฯ
ใน EOC ที่ 081221 ถูกยืมโดยใช้ใบยืมตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. หลักฐานการจ่ายถูกรวบรวมอย่างครบถ้วน
ตามระเบียบ
4. ใบยืมถูกใช้หนี้ด้วยรายงานการใช้หนี้

หลักฐานการเบิก การยืม
การจ่ายและการใช้หนี้
เงินงบประมาณเป็นไปตาม
ระเบียบที่กาหนดอย่างถูกต้อง
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สมรรถนะย่อย
Element of Competence
081223 รายงานผลการใช้
งบประมาณตามระเบียบงบประมาณ
กิจกรรม
1. ทาการสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปี ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด
2. นาเรียนสรุปการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปี ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด ต่อ ผบ.รร.สบ.ฯ
เพื่อกรุณาทราบ
3. เสนอสรุปการใช้จ่ายงบประ
มาณประจาปี ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อ กปช.สบ.ทบ.

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

1. สรุปการใช้จ่ายงบประมาณประจา
ปี ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดถูกจัดทา

วิธีการประเมิน
Assessment

ระเบียบงบประมาณปัจจุบัน
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

2. สรุปการใช้จ่ายงบประมาณประจา
ปี ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดถูกนาเรียน
ผบ.รร.สบ.ฯ
3. สรุปการใช้จ่ายงบประมาณประจา
ปี ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดถูกนาเสนอ
ต่อที่ กปช.สบ.ทบ.

8. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
8.1 ระเบียบการเงินของกองทัพบกที่บังคับใช้ในปัจจุบัน
8.2 ระเบียบของ สปช.ทบ. ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน
8.3 ระเบียบของกระทรวงการคลังที่บังคับใช้ในปัจจุบัน
9. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ความเข้าใจเรื่องขั้นตอนของงบประมาณ และระเบียบต่าง ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
10. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
การคอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรม Microsoft Office
(ข) ความต้องการด้านความรู้
วงรอบของงบประมาณ
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ
11. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
หลักฐานการเสนอขอความต้องการงบประมาณ หลักฐานการได้รับงบประมาณตามที่เสนอขอ หลักฐาน
การเบิก หลักฐานการยืม หลักฐานการจ่าย หลักฐานการใช้หนี้ และหลักฐานสรุปการใช้งบประมาณประจาปี
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
เอกสารรับรองการอบรม/ศึกษาเรื่องงบประมาณ
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
งบประมาณมีความสาคัญและเปนประโยชนตอการบริหารหนวยงานสามารถนาเอางบประมาณมาใชเป็น
เครื่องมือในการบริหารหนวยงานใหเจริญกาวหนา
(ง) วิธีการประเมิน
การตรวจเอกสารหลักการการปฏิบัติที่ทาสาเร็จแล้ว
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12. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คานิยาม
งบประมาณ หมายถึง แผนเบ็ดเสร็จ ซึ่งแสดงออกในรูปตัวเงินแสดงโครงการดาเนินงานทั้งหมดในระยะหนึ่ง
รวมถึ ง การประมาณการบริห ารกิ จกรรม โครงการและค าใชจาย ตลอดจนทรั พยากรที่จ าเปนในการสนั บสนุ น
การดาเนินงานใหบรรลุตามแผนนี้ประกอบดวยการทางาน 3 ขั้นตอน คือ (1) การจัดเตรียม (2) การอนุมัติและ
(3) การบริหาร
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
การท างบประมาณผู ท างบประมาณตองเขาใจกระบวนการที่ เ กี่ ย วของกั บ การด าเนิ น งานจั ด เตรี ย ม
งบประมาณรายรับ การจัดตั้งงบประมาณรายจาย การอนุมัติและบริหารงบประมาณ การรายงานผลการใช้จ าย
งบประมาณซึ่งจะเกี่ยวพันกับทุกหนวยงาน กระบวนการดาเนินงานในเรื่องงบประมาณแบงออกเปน 3 ขั้นตอน คือ
1) การจัดเตรียมงบประมาณ
2) การอนุมัติงบประมาณ
3) การบริหารงบประมาณ
การจัดเตรียมงบประมาณหมายถึง การจัดเตรียมงบประมาณทั้ง 2 ดาน คือ วงเงินงบประมาณรายรับและ
วงเงินงบประมาณรายจาย
การอนุมัติงบประมาณหมายถึง การพิจารณางบประมาณที่หนวยงานเสนอขึ้นมาโดยผูมีอานาจในการอนุมัติ
งบประมาณมีอานาจที่จะวิเคราะหตัดและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณได แตตองอยู ภายในวงเงินงบประมาณที่
เสนอมา
13. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
08121, 08123 – 08127
14. หน่วย เหล่า/สายวิทยาการ ที่ร่วมใช้หน่วยสมรรถนะ (ถ้ามี)
โรงเรียนหน่วยและเหล่าสายวิทยาการของกองทัพบก
15. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
1. เสนอความต้องการงบประมาณ ตามวงรอบงบประมาณตามที่ สปช.ทบ. กาหนด สาหรับการจัดเตรียม
งบประมาณ
2. ดาเนินการบริหารงบประมาณตาม EOC 081222 – 081223 ตามระเบียบงบประมาณปัจจุบันทั้งหมดที่
เกี่ยวข้อง
16. คู่มือการปฏิบัติงานที่ใช้สาหรับ UOC
- คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง จัดทางบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 08123
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดทาตารางเรียนหลักสูตรต่างๆของ รร.สบ.ฯ ให้ เป็นไปตามแถลงหลักสูตรการศึกษาที่
ทบ. อนุมัติ
3. ทบทวนครั้งที่
4. สร้างใหม่
5. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ดาเนินการจัดทาตารางเรียนประจาเดือนของหลักสูตรต่ าง ๆ ของ รร.สบ.สบ.ทบ. ให้เป็นไปตามแถลงหลักสูตร
การศึกษาที่ ทบ. อนุมัติ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
6. กลุ่มตาแหน่งงาน (Target Group)
6.1 หัวหน้าแผนก (2501) และประจาแผนก (2501)
7. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element of Competence
081231 วางแผนการจัดตารางเรียน
ตามหลักสูตรการศึกษา
กิจกรรม
1. รับคาสั่งเปิดการศึกษาหลักสูตร
ต่างๆ
2. ศึกษาเวลาเรียนและห้วงการศึกษา
ของหลักสูตรการศึกษาหลักสูตรที่
ได้รับอนุมัติ
3. จัดทาร่างตารางสอนขั้นต้น และส่ง
ให้ กศ.รร.สบ.ฯ
4. รับร่างตารางสอนขั้นต้นคืนจาก
กศ.ฯ
5. จัดทาตารางสอนฉบับสมบูรณ์
6. ขออนุมัติใช้ตารางสอน
081232 อานวยการการสอนตาม
ตารางสอน
กิจกรรม
1. ประสานการจัดทาเอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชาของ
หลักสูตรต่าง ๆ
2. อานวยการสอนประจาวันของ
หลักสูตรต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม
ตารางสอน
3. อานวยการสอบรายวิชาของ
หลักสูตรต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

วิธีการประเมิน
Assessment

1. คาสั่งเปิดการศึกษาหลักสูตรการศึกษาถูกส่ง ตารางสอนฉบับสมบูรณ์ของ
จากฝ่ายแผนของ ผตก.ฯ
หลักสูตรต่าง ๆ ถูกต้องตาม
2. จานวนชั่วโมงการศึกษารายวิชาและห้วง
คาสั่งและแถลงหลักสูตร
การศึกษาถูกนามาเป็นแนวทางการจัด
ตารางสอน
3. ร่างตารางสอนถูกส่งให้ กศ.ฯ พิจารณาจัด
อาจารย์สอนรายวิชา
4. อาจารย์ถูกมอบหมายให้ทาการสอนรายวิชา
ในร่างตารางสอน
5. ตารางสอนฉบับสมบูรณ์ถูกจัดทา
6. ตารางสอนฉบับสมบูรณ์ถูกอนุมัติให้นามาใช้
สาหรับหลักสูตรนั้น ๆ

1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาของ
รายงานการเรียนการสอน
หลักสูตรต่างๆ ถูกจัดทาก่อนการเรียนการสอน ประจาวัน และการสอบตาม
ตารางสอน
2. การสอนรายวิชาของหลักสูตรต่าง ๆ
ดาเนินการสอนตามตารางสอนในประจาวัน
3. รายวิชาของหลักสูตรต่าง ๆ ถูกดาเนินการ
สอบตามตารางสอน
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สมรรถนะย่อย
Element of Competence
ตารางสอน
081233 รายงานผลการเรียนตาม
ตารางการสอน
กิจกรรม
1. ตรวจและสรุปรายงานการเรียน
การสอนประจาวัน
2. นาเรียนสรุปรายงานการเรียนการ
สอนประจาวันต่อ ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ.

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

1. รายงานการเรียนการสอนประจาวันถูก
ตรวจสอบและสรุป
2. สรุปรายงานการเรียนการสอนประจาวันถูก
นาเสนอต่อผบ.รร.สบ.สบ.ทบ.

วิธีการประเมิน
Assessment

รายงานการเรียนการสอน
ประจาวัน

8. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
คาสั่งเปิดการศึกษาหลักสูตรการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ และหลักสูตรการศึกษาที่ ทบ. อนุมัติ
9. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
การใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office
10. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
การใช้คอมพิวเตอร์
(ข) ความต้องการด้านความรู้
หลักสูตรการศึกษาที่ ทบ. อนุมัติและคู่มือการศึกษาของ รร.สบ.ฯ
11. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
คาสั่งเปิดการศึกษาของแต่ละหลักสูตรการศึกษาหลักสูตรต่างๆ, หลักสูตรการศึกษาที่ ทบ. อนุมัติ และ
ตารางสอนของแต่ละหลักสูตร
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
เอกสารรับรองความรู้หรือผลสัมฤทธิ์ของงาน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
การปรับตารางสอนของแต่ละหลักสูตร ในกรณีที่ผู้สอนไม่สามารถทาการสอนตามตารางสอนได้ หรือผู้เรียน
ส่วนใหญ่ติดภารกิจที่สาคัญ สามารถกระทาได้โดยไม่กระทบต่อภาพรวมของหลักสูตร
(ง) วิธีการประเมิน
การตรวจรายงานการศึกษาประจาเดือน และผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน
12. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คานิยาม
ไม่มี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
การจัดทาตารางสอนเป็นแผนการดาเนินการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามลาดับขั้นตอนและเป็นไปตาม
หลักสูตรที่ได้รับอนุมัติ
13. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
08121 - 2 และ08124 - 7
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14. หน่วย เหล่า/สายวิทยาการ ที่ร่วมใช้หน่วยสมรรถนะ (ถ้ามี)
โรงเรียนหน่วยและเหล่าสายวิทยาการของกองทัพบก
15. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
1. วางแผนการจัดตารางการเรียน โดยการใช้คาสั่งเปิดการศึกษาของหลักสูตร และศึกษารายละเอียดของแต่ละ
หลักสูตร เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทาร่างตารางเรียน
2. ส่งร่างตารางเรียนให้ กศ.รร.สบ.ฯ ทาการจัดผู้สอนในวิชาต่างๆ
3. เมื่อได้รับร่างกลับคืนจาก กศ.รร.สบ.ฯ ดาเนินการจัดทาตารางเรียนฉบับสมบูรณ์
4. ทาหนังสือเชิญวิทยากรภายนอกทาการสอนในวิชาที่ใช้อาจารย์ภายนอก
5. อานวยความสะดวกในการจัดทาเอกสารประกอบการสอน และทางธุรการอื่นๆ
6. ตรวจรายงานการศึกษาประจาวัน
7. รายงานผลการตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการของ ทบ.
8. ขออนุมัติปรับปรุง/พัฒนาการศึกษาตามคาแนะนาของคณะกรรมการของ ทบ.
16. คู่มือการปฏิบัติงานที่ใช้สาหรับ UOC
- คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทาตารางเรียนหลักสูตรต่าง ๆ ของ รร.สบ.สบ.ทบ.
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 08124
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปกครองผู้ เ ข้ า รั บ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รต่ า ง ๆ ของ รร.สบ.สบ.ทบ. ให้ เ ป็ น ไปตามคู่ มื อ
การศึกษาของ รร.สบ.สบ.ทบ.
3. ทบทวนครั้งที่
4. สร้างใหม่
5. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
การปกครองบังคับบัญชาผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของ รร.สบ.สบ.ทบ. เพื่อเป็นการกากับดูแลให้ผู้เข้ารับ
การศึกษา มีระเบียบวินัยในระหว่างเข้ารับการศึกษา ตามคู่มือการศึกษาของ รร.สบ.สบ.ทบ.
6. กลุ่มตาแหน่งงาน (Target Group)
ประจาแผนก (2501)
7. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element of Competence
081241 ปกครองบังคับบัญชาผู้เข้า
รับการศึกษา ตามระเบียบของ
โรงเรียน
กิจกรรม
1. รับรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาจาก
ผตก.รร.สบ.สบ.ทบ.
2. ชี้แจงระเบียบและแจกคู่มือ
การศึกษาของ รร.สบ.สบ.ทบ. ให้ผู้
เข้ารับการศึกษารายบุคคล
3. ตรวจยอดผู้เข้ารับการศึกษา
ประจาวัน
081242 ปลูกฝังอุดมการณ์และแบบ
ธรรมเนียมทหาร ให้แก่ผู้เข้ารับ
การศึกษาตามนโยบายและระเบียบ
กิจกรรม
1. อบรมเรื่องอุดมการณ์แก่ผู้เข้ารับ
การศึกษา
2. ชี้แจงแบบธรรมเนียมทหาร ให้ผู้
เข้ารับการศึกษา
081243 อานวยการประกอบเลี้ยง
และจัดที่พักอาศัยให้ผู้เข้ารับ
การศึกษาตามระเบียบ
กิจกรรม
1. คัดเลือกผู้ประกอบการสาหรับการ
จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้เข้ารับ
การศึกษา

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

วิธีการประเมิน
Assessment

1. รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาถูกส่งจาก ผตก.
1. แฟ้มรายงานยอดผู้เข้ารับ
รร.สบ.สบ.ทบ.
การศึกษาประจาวัน
2. ระเบียบและคู่มือการศึกษาของ รร.สบ.
2. การตรวจประจาชั่วโมง
สบ.ทบ. ถูกชี้แจงและแจกให้ผู้เข้ารับการศึกษา
รายบุคคล
3. จานวนผู้เข้ารับการศึกษาประจาวันถูก
ตรวจสอบ

1. ผู้เข้ารับการศึกษาถูกอบรมอุดมการณ์
2. ผู้เข้ารับการศึกษาถูกชี้แจงแบบธรรมเนียม
ทหาร

1. การสังเกตและ/หรือการ
พบปะ
2. แบบประเมิณความพึงพอใจ

1. ผู้ประกอบการสาหรับการจัดเลี้ยงอาหาร
1. การสังเกตและ/หรือการ
กลางวันแก่ผู้เข้ารับการศึกษาได้รับการคัดเลือก พบปะ
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สมรรถนะย่อย
Element of Competence
2. กากับดูแลการจัดเลี้ยงอาหาร
กลางวันแก่ผู้เข้ารับการศึกษา
3. จัดที่พักอาศัยให้ผู้เข้ารับการศึกษา
ตามระเบียบ
081244 อานวยการจัดกิจกรรมต่างๆ
ระหว่างการศึกษาตามระเบียบ
กิจกรรม
1. ดาเนินพิธีปิดและเปิดการศึกษา
ของหลักสูตรต่างๆ
2. ดาเนินพิธีไหว้ครูของหลักสูตร
ต่างๆ
3. อานวยการการแข่งกีฬาสัมพันธ์
ระหว่างผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตร
ต่าง ๆ

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
2. การจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้เข้ารับ
การศึกษาถูกกากับทั้งคุณภาพและปริมาณ
3. ที่พักอาศัยถูกจัดสรรให้ผู้เข้ารับการศึกษา
เข้าพักตามระเบียบ

วิธีการประเมิน
Assessment
2. แบบประเมิณความพึงพอใจ

1. พิธีปิดและเปิดการศึกษาของหลักสูตรต่าง ๆ
ถูกกาหนดในแผนการศึกษา
2. พิธีไหว้ครูของหลักสูตรต่างๆถูกกาหนดใน
แผนการศึกษา
3. การแข่งกีฬาสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้ารับ
การศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ถูกกาหนดในแผน
การศึกษา

1. การสังเกตและ/หรือการ
พบปะ
2. แบบประเมิณความพึงพอใจ

3. ผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม

3. ผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม

8. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
คู่มือการศึกษาของ รร.สบ.สบ.ทบ.
9. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
คู่มือมือการศึกษาของ รร.สบ.สบ.ทบ.
10. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
คุณลักษณะของผู้นา และทักษะของผู้นา
(ข) ความต้องการด้านความรู้
คู่มือมือการศึกษาของ รร.สบ.สบ.ทบ.
11. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
คาสั่งของ รร.สบ.ฯ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมต่างของแต่ละหลักสูตรการศึกษา
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
เอกสารรับรองความรู้หรือผลสัมฤทธิ์ของงาน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ไม่มี
(ง) วิธีการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน และการสังเกตุ
12. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คานิยาม
ไม่มี
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(ข) คาอธิบายรายละเอียด
การปกครองบังคับบัญชาผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของ รร.สบ.สบ.ทบ. ให้มีระเบียบวินัยในระหว่าง
เข้ารับการศึกษา และกากับการปฏิบัติและการมีส่วนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้เข้ารับการศึกษา ตามคู่มือการศึกษา
ของ รร.สบ.สบ.ทบ.
13. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
08121 - 3 และ 08125 – 7
14. หน่วย เหล่า/สายวิทยาการ ที่ร่วมใช้หน่วยสมรรถนะ (ถ้ามี)
โรงเรียนหน่วยและเหล่าสายวิทยาการของกองทัพบก
15. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
15.1 การชี้แจงการระเบียบที่เกี่ยวข้อง
15.2 การสังเกตการณ์มีส่วนร่วมและการซักซ้อม รวมทั้งผลการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
15.3 ผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมต่าง ๆ
16. คู่มือการปฏิบัติงานที่ใช้สาหรับ UOC
- คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การปกครองผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของ รร.สบ.สบ.ทบ.
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1.
2.
3.
4.
5.

รหัสหน่วยสมรรถนะ 08125
ชื่อหน่วยสมรรถนะ อานวยการให้ครูอาจารย์ภายนอกที่มาสอนหลักสูตรต่าง ๆ
ทบทวนครั้งที่
สร้างใหม่
คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หลักสูตรการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของ รร.สบ.สบ.ทบ. ประกอยด้วยวิชาต่าง ๆ หลายหมวดวิชา ซึ่งจาเป็นต้องใช้
อาจารย์ภายนอก รร.สบ.สบ.ทบ. ที่มีความชานาญเฉพาะทาการสอน
6. กลุ่มตาแหน่งงาน (Target Group)
6.1 หัวหน้าแผนก (2501) และประจาแผนก (2501)
7. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element of Competence
081251 ประสานการขอรับการ
สนับสนุนวิทยากรนอกหน่วยตาม
แผนการเรียน
กิจกรรม
1. ตรวจสอบรายวิชาที่สอนโดย
อาจารย์ภายนอกจากตารางสอน
2. ทาหนังสือเชิญอาจารย์ภายนอกให้
ทาการสอนตามตารางสอน
3. ตรวจสอบอาจารย์ภายนอกที่
สามารถทาการสอนตามตารางสอนได้
081252 อานวยความสะดวกให้
วิทยากรภายนอกตามระเบียบ
กิจกรรม
1. อานวยความสะดวกในการเดินทาง
ของอาจารย์ภายนอก
2. อานวยความสะดวกในการเตรียม
เอกสารการสอนของอาจารย์ภายนอก
3. จ่ายค่าตอบแทนอาจารย์ภายนอก
ตามระเบียบกองทัพบก
081253 รายงานผลการปฏิบัติของ
วิทยากรภายนอกตามระเบียบ
กิจกรรม
1. รายงานการสอนของอาจารย์
ภายนอกต่อ ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ.
2. รายงานการจ่ายค่าตอบแทน
อาจารย์ภายนอกต่อ ผบ.รร.สบ.ฯ

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

วิธีการประเมิน
Assessment

1. รายวิชาที่สอนโดยอาจารย์ภายนอกจาก
ตารางสอนถูกรวบรวม
2. หนังสือเชิญถูกส่งให้อาจารย์ภายนอกให้ทา
การสอนตามตารางสอน
3. อาจารย์ภายนอกที่สามารถทาการสอนตาม
ตารางสอนได้ถูกยืนยัน

สาเนาหนังสือเชิญและหนังสือ
ตอบรับ

1. การเดินทางของอาจารย์ภายนอกถูกรับรอง 1. สาเนาหนังสือเชิญและ
หนังสือตอบรับ
2. เอกสารการสอนของอาจารย์ภายนอกถูก
2. หลักฐานการรับจ่ายเงิน
จัดเตรียม
3. ค่าตอบแทนอาจารย์ภายนอกถูกจ่ายตาม
ระเบียบกองทัพบก

1. การสอนของอาจารย์ภายนอกถูกรายงานต่อ 1. บันทึกรายงานการสอน
ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ.
ประจาชั่วโมง
2. การจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์ภายนอกถูก
2. หลักฐานการรับจ่ายเงิน
รายงานต่อ ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ.
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8. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
หลักสูตรการศึกษาที่ ทบ. อนุมัติ และคู่มือการศึกษาของ รร.สบ.สบ.ทบ.
9. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ไม่มี
10. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
การคอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรม Microsoft Office
(ข) ความต้องการด้านความรู้
ไม่มี
11. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
หลักฐานการเสนอขอความต้องการงบประมาณ หลักฐานการได้รับงบประมาณตามที่เสนอขอ หลักฐาน
การเบิก หลักฐานการยืม หลักฐานการจ่าย หลักฐานการใช้หนี้ และหลักฐานสรุปการใช้งบประมาณประจาปี
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
ไม่มี
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ไม่มี
(ง) วิธีการประเมิน
การตรวจสาเนาเอกสารหนังสือเชิญและหนังสือตอบรับ, บันทึกรายงานการสอนประจาชั่วโมง และหลักฐาน
การรับจ่ายเงิน
12. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คานิยาม
ไม่มี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
ไม่มี
13. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
08121 - 4 และ 08125 - 7
14. หน่วย เหล่า/สายวิทยาการ ที่ร่วมใช้หน่วยสมรรถนะ (ถ้ามี)
โรงเรียนหน่วยและเหล่าสายวิทยาการของกองทัพบก
15. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
15.1 ตรวจสอบรายวิชา วันและเวลาที่ทาการสอนโดยอาจารย์ภายนอก จากตารางสอน
15.2 ทาหนังสือเชิญอาจารย์ภายนอกทาการสอนตามรายวิชา วันและเวลาที่ระบุในตารางสอน
15.3 ตรวจสอบหนังสือตอบรับการสอนจากอาจารย์ภายนอก
15.4 อานวยความสะดวกในการเดินทางและการจัดเตรียมเอกสารการสอนให้อาจารย์ภายนอก
15.5 จ่ายค่าตอบแทนให้อาจารย์ภายนอก
16. คู่มือการปฏิบัติงานที่ใช้สาหรับ UOC
- คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การอานวยการให้ครูอาจารย์ภายนอกที่มาสอนหลักสูตรต่าง ๆ
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1.
2.
3.
4.
5.

รหัสหน่วยสมรรถนะ 08126
ชื่อหน่วยสมรรถนะ อานวยการการศึกษาดูงานของผู้เข้ารับการศึกษาตามระเบียบ
ทบทวนครั้งที่
สร้างใหม่
คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ หลักสูตรชั้นนายพันกาหนดให้มีการทัศนศึกษา ศึกษาสภาพภูมิประเทศ สภาพ
สังคมจิตวิทยาของกองทัพภาคต่าง ๆ จานวน 35 ชั่วโมง เพื่อเป็นการเปิดวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการศึกษา และเพิ่มพูน
ความรู้จากการศึกษาในห้องเรียน
6. กลุ่มตาแหน่งงาน (Target Group)
6.1 หัวหน้าแผนก (2501) และประจาแผนก (2501)
7. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element of Competence
081261 วางแผนการศึกษาดูงานของ
ผู้เข้ารับการศึกษาตามระเบียบ
กิจกรรม
1. รับนโยบายของ ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ.
ในการเลือกพื้นที่ทัศนศึกษา
2. วางแผนเลือกห้วงและกาหนดการ
การทัศนศึกษาดูงานขั้นต้น
3. สารวจภูมิประเทศจริงตาม
กาหนดการ
4. ปรับแก้กาหนดการการทัศนศึกษา
ดูงานขั้นต้น
5. ทากาหนดการการทัศนศึกษาดูงาน
สมบูรณ์
081262 อานวยการการศึกษาดูงาน
ของผู้เข้ารับการศึกษาตามแผน
กิจกรรม
1. ประสานบริษัททัวร์ในการนาคณะ
นทน. และอาจารย์ทัศนศึกษาดูงาน

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

วิธีการประเมิน
Assessment

1. นโยบายการเลือกพื้นที่ทัศนศึกษาของ
แผนการทัศนศึกษาดูงานที่
ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ. ถูกมอบหมาย
สมบูรณ์และถูกต้อง
2. ห้วงและกาหนดการการทัศนศึกษาดูงาน
ขั้นต้นถูกวางแผน
3. ภูมิประเทศจริงตามกาหนดการไดรับการ
สารวจ
4. กาหนดการการทัศนศึกษาดูงานขั้นต้นได้รับ
การปรับแก้
5. กาหนดการการทัศนศึกษาดูงานสมบูรณ์ถูก
วางแผน

1. รดส. ปรับอากาศขนาดใหญ่ของบริษัททัวร์
ถูกกาหนดในการนาคณะ นทน. และอาจารย์
ทัศนศึกษาดูงาน
2. กรมการขนส่งทางบกถูกประสานขอใช้
ความเร็วเกินกาหนดในการนาคณะ นทน.
และอาจารย์ทัศนศึกษาดูงาน

2. ประสานกรมการขนส่งทางบกใน
การใช้ความเร็วเกินกาหนดในการนา
คณะ นทน. และอาจารย์ทัศนศึกษา
ดูงาน
3. นาคณะ นทน. และอาจารย์ทัศน 3. คณะ นทน. และอาจารย์ถูกนาเข้าทัศน
ศึกษาดูงานตามแผนการศึกษาดูงาน ศึกษาดูงานตามแผนการศึกษาดูงาน
4. นาคณะ นทน. และอาจารย์เข้าพัก 4. คณะ นทน. และอาจารย์ถูกจัดเข้าพักแรม

การปฏิบัติตามแผนการทัศน
ศึกษาที่เรียบร้อย
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สมรรถนะย่อย
Element of Competence
แรมตามแผนการศึกษาดูงาน
081263 รายงานผลการศึกษาดูงาน
ของผู้เข้ารับการศึกษาตามระเบียบ
กิจกรรม
1. ทาการสรุปค่าใช้จ่ายการทัศน
ศึกษาดูงาน
2. สรุปผลการประเมินการทัศนศึกษา
ดูงาน
3. เสนอสรุปค่าใช้จ่ายและผลการ
ประเมินการทัศนศึกษาดูงาน ต่อ
ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ.
4. เสนอสรุปผลการประเมินการทัศน
ศึกษาดูงานต่อที่ประชุม รร.สบ.ฯ
เพื่อทราบและการปรับปรุง

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
ตามแผนการศึกษาดูงาน

1. ค่าใช้จ่ายการทัศนศึกษาดูงานถูกสรุป

วิธีการประเมิน
Assessment

1. ผลการปฏิบัติที่เรียบร้อย/
การสังเกตุ

2. การประเมินการทัศนศึกษาดูงานถูก
วิเคราะห์และสรุปผล
3. สรุปค่าใช้จ่ายและผลการประเมินการทัศน
ศึกษาดูงาน ถูกเสนอต่อ ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ.
4. สรุปผลการประเมินการทัศนศึกษาดูงานถูก
เสนอต่อที่ประชุม รร.สบ.สบ.ทบ. เพื่อทราบ
และการปรับปรุง

8. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
คู่มือการศึกษาของ รร.สบ.ฯ และระเบียบการเงินราชการและงบประมาณที่บังคับใช้
9. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ไม่มี
10. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
การคอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรม Microsoft Office
(ข) ความต้องการด้านความรู้
เอกสารหลักฐานการใช้หนี้ใบยืมเงินราชการ
11. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
หลักฐานการเข้าทัศนศึกษาและหลักฐานการเข้าพักแรม ตามแผนการทัศนศึกษาดูงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
ไม่มี
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ไม่มี
(ง) วิธีการประเมิน
ผลการปฏิบัติตามแผนที่เรียบร้อยและปลอดภัย
12. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คานิยาม
ไม่มี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
การทัศนศึ กษา ศึก ษาสภาพภู มิประเทศ สภาพสัง คมจิตวิ ทยาของกองทัพภาคต่าง ๆ เพื่อเป็ นการเปิ ด
วิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการศึกษา และเพิ่มพูนความรู้นอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียน
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13. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
08121 - 5 และ 08127
14. หน่วย เหล่า/สายวิทยาการ ที่ร่วมใช้หน่วยสมรรถนะ (ถ้ามี)
โรงเรียนหน่วยและเหล่าสายวิทยาการของกองทัพบก
15. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
ตาม EOC 081261 – 3
16. คู่มือการปฏิบัติงานที่ใช้สาหรับ UOC
- คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การอานวยการการศึกษาดูงานของผู้เข้ารับการศึกษา
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1.
2.
3.
4.
5.

รหัสหน่วยสมรรถนะ 08127
ชื่อหน่วยสมรรถนะ ดาเนินกรรมวิธีรับ-ส่งตัวผู้เข้ารับการศึกษาตามระเบียบ
ทบทวนครั้งที่
สร้างใหม่
คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ดาเนินกรรมวิธีในการรับผู้เข้ารับการศึกษาจากหน่วยต้นสัง กัด และส่ง ผู้เข้ารับการศึกษากลับหน่วยต้นสัง กั ด
หลังสาเร็จการศึกษา
6. กลุ่มตาแหน่งงาน (Target Group)
6.1 หัวหน้าแผนก (2501) และประจาแผนก (2501)
7. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element of Competence
081271 ตรวจรายชื่อของผู้เข้ารับ
การศึกษาตามคาสั่งผู้เข้ารับการศึกษา
ที่ได้รับมอบ
กิจกรรม
1. รับหนังสือส่งตัวผู้เข้ารับการศึกษา
จากหน่วยต่าง ๆ
2. ให้ผู้เข้ารับการศึกษาตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัว
3. ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาให้ฝ่าย
งบประมาณดาเนินการตามสิทธิ
081272 ส่งตัวผู้เข้ารับการศึกษากลับ
ต้นสังกัดตามระเบียบ
กิจกรรม
1. ทาหนังสือส่งตัวผู้เข้ารับการศึกษา
กลับหน่วยต้นสังกัด
2. เสนอขออนุมัติหนังสือส่งตัวผู้เข้า
รับการศึกษากลับหน่วยต้นสังกัด
3. มอบหนังสือส่งตัวให้ผู้เข้ารับ
การศึกษา

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

วิธีการประเมิน
Assessment

1. หนังสือส่งตัวผู้เข้ารับการศึกษาจากหน่วย
ต่าง ถูกมอบให้ ผตก.รร.สบ.สบ.ทบ.
2. ข้อมูลส่วนตัวผู้เข้ารับการศึกษาถูก
ตรวจสอบความถูกต้อง
3. รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาถูกส่งให้ฝ่าย
งบประมาณดาเนินการตามสิทธิ

1. เอกสารหลักฐานที่ถูกต้อง
และสมบูรณ์

1. หนังสือส่งตัวผู้เข้ารับการศึกษากลับหน่วย
ต้นสังกัดถูกจัดทา
2. หนังสือส่งตัวผู้เข้ารับการศึกษากลับหน่วย
ต้นสังกัดถูกอนุมัติ
3. หนังสือส่งตัวถูกมอบให้ผู้เข้ารับการศึกษา

1. ความเรียบร้อยของการ
ปฏิบัติ

8. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
คู่มือการศึกษาของ รร.สบ.สบ.ทบ.
9. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ไม่มี
10. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
การคอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรม Microsoft Office
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11.

12.

13.
14.
15.
16.

(ข) ความต้องการด้านความรู้
ไม่มี
หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
เอกสารการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
ไม่มี
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ไม่มี
(ง) วิธีการประเมิน
การสังเกตุผลการปฏิบัติงาน
ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คานิยาม
ไม่มี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
ไม่มี
หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
08121 - 6
หน่วย เหล่า/สายวิทยาการ ที่ร่วมใช้หน่วยสมรรถนะ (ถ้ามี)
โรงเรียนหน่วยและเหล่าสายวิทยาการของกองทัพบก
รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
ตาม EOC 081271 – 3
คู่มือการปฏิบัติงานที่ใช้สาหรับ UOC
- คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การดาเนินกรรมวิธีรับ-ส่งตัวผู้เข้ารับการศึกษาตามระเบียบ
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1.
2.
3.
4.
5.

รหัสหน่วยสมรรถนะ 08131
ชื่อหน่วยสมรรถนะ ดาเนินการด้านการส่งกาลังบารุง ให้เป็นไปตามหลักการส่งกาลังบารุงของ ทบ.
ทบทวนครั้งที่
สร้างใหม่
คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ความสามารถในการวางแผนความต้องการ สป. เครื่องช่วยฝึก ที่ต้องการใช้ให้ถูกต้องตามงบประมาณที่กาหนด,
การเสนอความต้องการ สป. เครื่องช่วยฝึก ไปยัง หน่วยเหนือให้ดาเนินการจั ดหาก่อนเปิดการศึกษา 20 วัน และ
การแจกจ่าย สป. เครื่องช่วยฝึกให้ทันเวลาต่อความต้องการใช้ของ นขต.รร.สบ.สบ.ทบ.
6. กลุ่มตาแหน่งงาน (Target Group)
หัวหน้าแผนก (ชกท.2548)
ประจาแผนก (ชกท.2548)
เสมียน (ชกท.710)
7. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element of Competence
081311 วางแผนความต้องการ สป.
เครื่องช่วยฝึก ที่ต้องการใช้ ให้ถูกต้อง
ตามงบประมาณที่กาหนด
กิจกรรม
1. รับเอกสารจาก ผตก.รร.สบ. สบ.
ทบ. เกี่ยวกับงบประมาณ สป.
เครื่องช่วยฝึกที่ได้กาหนดไว้ของ
หลักสูตรต่าง ๆ เพื่อจัดทาบัญชีเสนอ
ความต้องการ สป. เครื่องช่วยฝึก ได้
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
2. จัดทาบัญชีเสนอความต้องการ
สป. เครื่องช่วยฝึก ให้เป็นไปตาม
งบประมาณ สป. เครื่องช่วยฝึก ที่ได้
กาหนดไว้ของหลักสูตรต่าง ๆ ได้
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
3. เสนอบัญชีความต้องการ สป.
เครื่องช่วยฝึก ให้ ผตก.รร.สบ. สบ.
ทบ. เพื่อจัดทาบัญชีรายละเอียดแสดง
ความต้องการงบประมาณประกอบ
แผนการศึกษาได้ทันตามเวลา
081312 เสนอความต้องการ สป.
เครื่องช่วยฝึก ไปยังหน่วยเหนือให้
ดาเนินการจัดหาก่อนเปิดการศึกษา
20 วัน

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

1. เอกสารเกี่ยวกับงบประมาณ สป. เครื่องช่วย
ฝึก ที่ได้กาหนดไว้ของหลักสูตรต่าง ๆ ได้ถูกส่ง
มาจาก ผตก.รร.สบ.สบ.ทบ. เพื่อจัดทาบัญชี
เสนอความต้องการ สป. เครื่องช่วยฝึกได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน

วิธีการประเมิน
Assessment

ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
แล้ว เช่น เอกสารเกี่ยวกับ
งบประมาณ สป. เครื่องช่วยฝึก
ที่ได้กาหนดไว้ของหลักสูตร
ต่าง ๆ , บัญชีเสนอความ
ต้องการ สป. เครื่องช่วยฝึก,
2. บัญชีเสนอความต้องการ สป. เครื่องช่วยฝึก บัญชีรายละเอียดแสดงความ
ได้ถูกจัดทา ให้เป็นไปตามงบประมาณ สป.
ต้องการงบประมาณประกอบ
เครื่องช่วยฝึกที่ได้กาหนดไว้ของหลักสูตรต่าง ๆ แผนการศึกษา ดูรายละเอียด
ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ข้อ 15.1
3. บัญชีเสนอความต้องการ สป. เครื่องช่วยฝึก
ได้ถูกเสนอให้ ผตก.รร.สบ.สบ.ทบ. เพื่อจัดทา
บัญชีรายละเอียดแสดงความต้องการ
งบประมาณประกอบแผนการศึกษาได้ทันตาม
เวลา
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สมรรถนะย่อย
Element of Competence
กิจกรรม
1. ขออนุมัติผู้บังคับบัญชา ในการ
เสนอเรื่องขอให้หน่วยเหนือ
ดาเนินการจัดหา สป. เครื่องช่วยฝึก
ก่อนเปิดการศึกษา 22 วัน
2. ส่งเอกสารขอให้หน่วยเหนือ
ดาเนินการจัดหา สป. เครื่องช่วยฝึก
ก่อนเปิดการศึกษา 20 วัน
081313 แจกจ่าย สป. เครื่องช่วยฝึก
ให้ทันเวลาต่อความต้องการใช้ของ
นขต.รร.สบ.สบ.ทบ.
กิจกรรม
1. ตรวจนับ สป. เครื่องช่วยฝึกจาก
หน่วยเหนือที่ได้ดาเนินการจัดหาได้
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
2. แจกจ่าย สป. เครื่องช่วยฝึกให้กับ
นขต.รร.สบ.สบ.ทบ. ให้ทันต่อความ
ต้องการใช้
3. บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับจานวน
สป. เครื่องช่วยฝึกในบัญชีคุมชิ้นส่วน
ซ่อมและสิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลืองได้
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

วิธีการประเมิน
Assessment

1. การเสนอเรื่องขอให้หน่วยเหนือดาเนินการ
จัดหา สป. เครื่องช่วยฝึก ได้เสนอขออนุมัติ
ผู้บังคับบัญชาก่อนเปิดการศึกษา 22 วัน

ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
แล้ว เช่น หนังสือขออนุมัติ
ผู้บังคับบัญชาในการขอให้หน่วย
เหนือ จัดหา สป. เครื่องช่วยฝึก,
เอกสารขอให้หน่วยเหนือ
ดาเนินการจัดหา สป.
เครื่องช่วยฝึกดูรายละเอียด
ข้อ 15.2

2. เอกสารขอให้หน่วยเหนือจัดหา สป.
เครื่องช่วยฝึก ได้ถูกส่งก่อนเปิดการศึกษา
20 วัน

1. สป. เครื่องช่วยฝึก ที่หน่วยเหนือได้
ดาเนินการจัดหา ได้ถูกตรวจนับ อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน
2. สป. เครื่องช่วยฝึก ได้ถูกแจกจ่ายให้กับ
นขต.รร.สบ.สบ.ทบ. ทันต่อความต้องการใช้

ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
แล้ว เช่น หลักฐานการตรวจนับ
สป. เครื่องช่วยฝึก, เอกสารการ
ขอเบิก สป. เครื่องช่วยฝึกจาก
นขต.รร.สบ.สบ.ทบ. และบัญชี
คุมชิ้นส่วนซ่อมและสิ่งอุปกรณ์
3. รายละเอียดเกี่ยวกับจานวน สป. เครื่องช่วย ใช้สิ้นเปลือง ดูรายละเอียดข้อ
ฝึกได้ถูกบันทึกในบัญชีคุมชิ้นส่วนซ่อมและสิ่ง 15.3
อุปกรณ์ใช้สิ้นเปลืองได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

8. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related)
8.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.2 ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยเครื่องช่วยฝึก พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.3 บัญชีรายละเอียดแสดงความต้องการงบประมาณประกอบแผนการศึกษา
9. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
9.1 ความรู้เรื่องงานสารบรรณ
9.2 ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สานักงานเบื้องต้น
10. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
- ทักษะในด้านการคิด วิเคราะห์ พัฒนา
(ข) ความต้องการด้านความรู้
- ความรู้ด้านการส่งกาลังบารุง
- ความรู้ด้านเครื่องช่วยฝึก
11. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
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- เอกสารเกี่ยวกับงบประมาณ สป. เครื่องช่วยฝึก ที่ได้กาหนดไว้ของหลักสูตรต่าง ๆ
- บัญชีเสนอความต้องการ สป. เครื่องช่วยฝึก
- บัญชีรายละเอียดแสดงความต้องการงบประมาณประกอบแผนการศึกษา
- หนังสือขออนุมัติผู้บังคับบัญชาในการจัดหา สป. เครื่องช่วยฝึก
- เอกสารขอให้หน่วยเหนือดาเนินการจัดหา สป. เครื่องช่วยฝึก
- หลักฐานการตรวจนับ สป. เครื่องช่วยฝึก
- เอกสารขอเบิก สป. เครื่องช่วยฝึก
- บัญชีคุมชิ้นส่วนซ่อมและสิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลือง
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
- ใบรับรองความรู้ที่สอดคล้องกับข้อ 10
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ดูรายละเอียดตามคู่มือประเมินของ สบ.ทบ.
(ง) วิธีการประเมิน
ดูรายละเอียดตามคู่มือประเมินของ สบ.ทบ.
12. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คานิยาม
เครื่องช่วยฝึก หมายถึง อุปกรณ์หรือสิ่งอุปกรณ์ใดก็ตามที่ทาขึ้นโดยจาลองมาจากของจริง หรือของจริง หรือ
สิ่งอุปกรณ์ที่นามาใช้ในการอานวยการพัฒนา ปรับปรุง อานวยความสะดวกและสนับสนุนการฝึกศึกษา โดยมีเจตนา
เบื้องต้นว่าสิ่งอุปกรณ์จะช่วยสนับสนุนและอานวยการเพื่อให้เกิดประโยชน์และผลดีแก่ผู้เข้ารับการฝึกศึกษา รวมถึง
การฝึก กาลัง พล ให้ เกิ ดความชานาญก่ อนที่ จะทาการฝึ กปรื อหรือ ใช้ ง านกับ ยุท โธปกรณ์ที่ เป็ นของจริง และเป็ น
ยุทโธปกรณ์หลักของกองทัพบก
หน่วยเหนือ หมายถึง สบ.ทบ.
นขต.รร.สบ.สบ.ทบ. หมายถึง แผนกต่าง ๆ ใน รร.สบ.สบ.ทบ.
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. การวางแผนความต้ อ งการ สป. เครื่ อ งช่ ว ยฝึ ก ที่ ต้ อ งการใช้ ใ ห้ ถู ก ต้ อ งตามงบประมาณที่ ก าหนด
ครอบคลุมตั้งแต่ การรับเอกสารจาก ผตก.รร.สบ.สบ.ทบ. เกี่ยวกับงบประมาณ สป.เครื่องช่วยฝึก ที่ได้กาหนดไว้ ของ
หลักสูตรต่าง ๆ เพื่อจัดทาบัญชีเสนอความต้องการ สป. เครื่องช่วยฝึก ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยมีรายละเอียด
ประกอบ คือ เอกสารเกี่ยวกับงบประมาณ สป. เครื่องช่วยฝึก ที่ได้กาหนดไว้, การจัดทาบัญชีเสนอความต้องการ สป.
เครื่ องช่ว ยฝึ ก ให้ เป็ นไปตามงบประมาณ สป. เครื่ องช่ว ยฝึ กที่ ไ ด้ กาหนดไว้ ของหลัก สูต รต่า ง ๆ ได้ อย่ างถู กต้อ ง
ครบถ้วน โดยมีรายละเอียดประกอบ คือ บัญ ชีเสนอความต้องการ สป. เครื่องช่วยฝึก และการเสนอบัญ ชีความ
ต้องการ สป. เครื่องช่วยฝึก ให้ ผตก.รร.สบ.สบ.ทบ. เพื่อจัดทาบัญ ชีรายละเอียดแสดงความต้องการงบประมาณ
ประกอบแผนการศึ ก ษาได้ ทั น ตามเวลา โดยมี ร ายละเอี ย ดประกอบ คื อ บั ญ ชี ร ายละเอี ย ดแสดงความต้ อ งการ
งบประมาณประกอบแผนการศึกษา
2. การเสนอความต้องการ สป. เครื่องช่วยฝึก ไปยังหน่วยเหนือให้ดาเนินการจัดหาก่อนเปิดการศึกษา20
วัน ครอบคลุมตั้งแต่การขออนุมัติผู้บังคับบัญชา ในการเสนอเรื่องขอให้หน่วยเหนือ ดาเนินการจัดหา สป. เครื่องช่วย
ฝึก ก่อนเปิดการศึกษา 22 วัน โดยมีรายละเอียดประกอบ คือ หนังสือขออนุมัติผู้บังคับบัญชาในการเสนอเรื่องขอให้
หน่วยเหนือดาเนินการจัดหา สป. เครื่องช่วยฝึก และการส่งเอกสารขอให้หน่วยเหนือดาเนินการจัดหา สป. เครื่องช่วย
ฝึก ก่อนเปิดการศึกษา 20 วัน โดยมีรายละเอียดประกอบ คือ เอกสารขอให้หน่วยเหนือจัดหา สป. เครื่องช่วยฝึก
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3. การแจกจ่าย สป. เครื่องช่วยฝึกให้ทันเวลาต่อความต้องการใช้ของ นขต.รร.สบ.สบ.ทบ. ครอบคลุมตั้งแต่
การตรวจนับ สป. เครื่องช่วยฝึกจากหน่วยเหนือที่ได้ดาเนินการจัดหาได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยมีรายละเอียด
ประกอบ คือ หลักฐานการตรวจนับ สป. เครื่องช่วยฝึก, การแจกจ่าย สป. เครื่องช่วยฝึกให้กับ นขต.รร.สบ.สบ.ทบ.
ให้ทันต่อความต้องการใช้ โดยมีรายละเอียดประกอบ คือ เอกสารการขอเบิก สป. เครื่องช่วยฝึก จาก นขต.รร.สบ.
สบ.ทบ., การบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับจานวน สป. เครื่องช่วยฝึกในบัญชีคุมชิ้นส่วนซ่อมและสิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลือง
ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยมีรายละเอียดประกอบ คือ บัญชีคุมชิ้นส่วนซ่อมและสิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลือง
13. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
14. หน่วย เหล่า/สายวิทยาการ ที่ร่วมใช้หน่วยสมรรถนะ (ถ้ามี)
15. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
15.1-15.3 เครื่ อ งมื อ ประเมิ น – หลั ก ฐานเอกสารผลงานหรื อ ชิ้ น งานที่ ท าส าเร็ จ แล้ ว ดู ร ายละเอี ย ดคู่ มื อ
การประเมินของ สบ.ทบ.
16. คู่มือการปฏิบัติงานที่ใช้สาหรับ UOC
- คู่มือการปฏิบัติการดาเนินการด้านการส่งบารุง ให้เป็นไปตามหลักการส่งกาลังบารุงของ ทบ.
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1.
2.
3.
4.
5.

รหัสหน่วยสมรรถนะ 08132
ชื่อหน่วยสมรรถนะ ดาเนินการส่งซ่อม สป. 2-4 ให้เป็นไปตามระเบียบ ทบ. ที่เกี่ยวข้อง
ทบทวนครั้งที่
สร้างใหม่
คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ความสามารถในการตรวจสอบ สป. ที่ได้รับแจ้งว่าชารุดภายในเวลา 3 วันทาการ, การส่งซ่อม สป. ที่ชารุดไปตาม
สายงานที่เกี่ย วข้องภายในเวลา 3 วันทาการ และการเก็บเอกสารการส่ง ซ่อ มในแฟ้ ม สป. เพื่อใช้ในการติดตาม
ความคืบหน้าในการซ่อมและรับคืน สป. ภายในเวลาอันรวดเร็ว
6. กลุ่มตาแหน่งงาน (Target Group)
หัวหน้าแผนก (ชกท.2548)
ประจาแผนก (ชกท.2548)
เสมียน (ชกท.710)
7. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element of Competence
081321 ตรวจสอบ สป. ที่ได้รับแจ้ง
ว่าชารุดภายในเวลา 3 วัน ทาการ
กิจกรรม
1. บันทึกการรับแจ้งจาก นขต.รร.สบ.
สบ.ทบ. เกี่ยวกับ สป. ที่ชารุด ได้
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
2. แจ้งช่างประจาหน่วยเพื่อ
ตรวจสอบ สป. ที่ได้รับแจ้งว่าชารุด
ภายในเวลา 3 วันทาการ
081322 ส่งซ่อม สป. ที่ชารุดไปตาม
สายงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลา 3 วัน
ทาการ
กิจกรรม
1. ตรวจสอบรายงานการชารุดของ
สป. จากช่างประจาหน่วยเพื่อ
ประเมินการชารุดว่าเกินขีด
ความสามารถของช่างประจาหน่วยที่
จะซ่อมได้อย่างถูกต้อง
2. ขออนุมัติผู้บังคับบัญชาในการส่ง
ซ่อม สป. ที่ชารุด ไปตามสายงานที่
เกี่ยวข้องภายในเวลา 5 วันทาการ
3. ส่งซ่อม สป. ที่ชารุด ไปตามสาย
งานที่เกี่ยวข้อง ภายใน 3 วันทาการ
หลังจากที่ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

วิธีการประเมิน
Assessment

1. การรับแจ้งจาก นขต.รร.สบ.สบ.ทบ.
เกี่ยวกับ สป. ที่ชารุด ได้ถูกบันทึกอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน
2. ช่างประจาหน่วยได้รับแจ้งให้ตรวจสอบ สป.
ที่ชารุดภายใน 3 วัน ทาการ

ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
เช่น บันทึกการรับแจ้ง สป.
ที่ชารุด, บันทึกการแจ้งช่าง
ประจาหน่วย ในการซ่อม สป.
ที่ชารุด ดูรายละเอียดข้อ 15.1

1. รายงานการชารุดของ สป. จากช่างประจา
หน่วย ได้ถูกตรวจสอบเพื่อประเมินการชารุด
ว่าเกินขีดความสามารถของช่างประจาหน่วย
ที่จะซ่อมได้อย่างถูกต้อง

ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
แล้ว เช่น รายงานการชารุดของ
สป. จากช่างประจาหน่วย,
หนังสือขออนุมัติผู้บังคับบัญชา
ในการส่งซ่อม สป. ที่ชารุด ไป
ตามสายงานที่เกี่ยวข้อง,
เอกสารการส่งซ่อม สป. ที่ชารุด
ดูรายละเอียดข้อ 15.2

2. การส่งซ่อม สป. ที่ชารุด ไปตามสายงานที่
เกี่ยวข้องได้ถูกขออนุมัติผู้บังคับบัญชา ภายใน
เวลา 5 วันทาการ
3. สป. ที่ชารุดได้ถูกส่งซ่อมไปตามสายงาน
ที่เกี่ยวข้อง ภายใน 3 วันทาการ
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สมรรถนะย่อย
Element of Competence
081323 เก็บเอกสารการส่งซ่อม สป.
ที่ชารุด ในแฟ้มเอกสารเพื่อใช้ในการ
ติดตามความคืบหน้าในการซ่อมและ
รับคืน สป. ภายในเวลาอันรวดเร็ว
กิจกรรม
1. เก็บเอกสารการส่งซ่อม สป.
ที่ชารุด ในแฟ้ม สป. เพื่อใช้ในการ
ติดตามความคืบหน้าในการซ่อมและ
รับคืน สป. ภายในเวลาอันรวดเร็ว
2. บันทึกการส่งซ่อม ลงในประวัติ
ของ สป. (ถ้ามี) เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
ในการจาหน่าย สป. ในกรณีซ่อมไม่
คุ้มค่าได้อย่างถูกต้อง

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

วิธีการประเมิน
Assessment

1.เอกสารการส่งซ่อม สป. ที่ชารุดได้ถูกเก็บใน 1. ผลงานหรือชิ้นงานที่ทา
แฟ้ม สป. เพื่อใช้ในการตรวจสอบและติดตาม สาเร็จแล้ว เช่น แฟ้มเอกสาร
ความคืบหน้าในการซ่อมและรับคืน สป.
การส่งซ่อม ของ สป. , ประวัติ
ภายในเวลาอันรวดเร็ว
ของ สป. ดูรายละเอียดข้อ 15.3
2. การส่งซ่อมได้ถูกบันทึกในประวัติของ สป.
(ถ้ามี) เพื่อใช้เป็นหลักฐาน ในการจาหน่าย สป.
ในกรณีซ่อม ไม่คุ้มค่า ได้อย่างถูกต้อง

8. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related)
8.1 ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการซ่อมบารุงยุทโธปกรณ์ พ.ศ. 2524 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
9. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
9.1 ความรู้เรื่องงานสารบรรณ
9.2 ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สานักงานเบื้องต้น
10. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
- ทักษะในด้านการประสานงาน
(ข) ความต้องการด้านความรู้
- ความรู้ด้านการส่งกาลังบารุง
11. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
- บันทึกการรับแจ้ง สป. ที่ชารุด
- บันทึกการแจ้งช่างประจาหน่วยในการซ่อม สป. ที่ชารุด
- รายงานการชารุดของ สป. จากช่างประจาหน่วย
- หนังสือขออนุมัติผู้บังคับบัญชาในการส่งซ่อม สป. ที่ชารุด
- เอกสารการส่งซ่อม สป. ที่ชารุด
- แฟ้มเอกสารการส่งซ่อสป. ที่ชารุด
- ประวัติของ สป.
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
ใบรับรองความรู้ที่สอดคล้องกับข้อ 10
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ดูรายละเอียดตามคู่มือประเมินของ สบ.ทบ.
(ง) วิธีการประเมิน
ดูรายละเอียดตามคู่มือประเมินของ สบ.ทบ.

ส่วนที่ 3 โรงเรียนทหารสารบรรณ 431

12. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คานิยาม
สายงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง กรมฝ่ายยุทธบริการ
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. การตรวจสอบ สป. ที่ได้รับแจ้งว่าชารุดภายในเวลา 3 วันทาการ ครอบคลุมตั้งแต่การบันทึกการรับแจ้ง
จาก นขต.รร.สบ.สบ.ทบ. เกี่ยวกับ สป. ที่ชารุด ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยมีรายละเอียดประกอบ คือ บันทึกการ
รับแจ้ง สป. ที่ชารุด, การแจ้งช่างประจาหน่วยเพื่อตรวจสอบ สป. ที่ไ ด้รับแจ้ง ว่าชารุดภายในเวลา 3 วันทาการ
มีรายละเอียดประกอบ คือ บันทึกการแจ้งช่างประจาหน่วยในการซ่อม สป. ที่ชารุด
2. การส่ ง ซ่ อ ม สป. ที่ ช ารุ ด ไปตามสายงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งภายในเวลา 3 วั น ท าการ ครอบคลุ ม ตั้ ง แต่
การตรวจสอบรายงานการชารุดของ สป. จากช่างประจาหน่วยเพื่อประเมินการชารุดว่าเกินขีดความสามารถของช่าง
ประจาหน่วยที่จะซ่อมได้อย่างถูกต้อง โดยมีรายละเอียดประกอบ คือ รายงานการชารุดของ สป. จากช่างประจาหน่วย
, การขออนุมัติผู้บังคับบัญชาในการส่ งซ่อม สป. ที่ชารุด ไปตามสายงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลา 5 วันทาการ โดยมี
รายละเอียดประกอบ คือ หนังสือขออนุมัติผู้บัง คับบัญ ชาในการส่งซ่อม สป. ที่ชารุด ไปตามสายงานที่เกี่ยวข้อง,
การส่งซ่อม สป. ที่ชารุด ไปตามสายงานที่เกี่ยวข้อง ภายใน 3 วันทาการ โดยมีรายละเอียดประกอบ คือ เอกสาร
การส่งซ่อม สป. ที่ชารุด
3. การเก็บเอกสารการส่งซ่อม สป. ที่ชารุด ในแฟ้มเอกสารเพื่อใช้ในการติดตามความคืบหน้าในการซ่อม
และรับคืน สป. ภายในเวลาอันรวดเร็ว ครอบคลุมตั้งแต่การเก็บเอกสารการส่งซ่อม สป. ที่ชารุด ในแฟ้ม สป. เพื่อใช้
ในการติดตามความคืบหน้าในการซ่อมและรับคืน สป. ภายในเวลาอันรวดเร็ว โดยมีรายละเอียดประกอบ คือ เอกสาร
การส่งซ่อม สป. ที่ชารุด, การบันทึกการส่งซ่อมลงในประวัติของ สป. (ถ้ามี) เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการจาหน่าย สป.
ในกรณีซ่อมไม่คุ้มค่าได้อย่างถูกต้อง โดยมีรายละเอียดประกอบ คือ ประวัติของ สป.
13. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
14. หน่วย เหล่า/สายวิทยาการ ที่ร่วมใช้หน่วยสมรรถนะ (ถ้ามี)
15. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
15.1-15.3 เครื่องมือประเมิน- หลักฐานเอกสารผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้ว ดูรายละเอียดคู่มือ
การประเมินของ สบ.ทบ.
16. คู่มือการปฏิบัติงานที่ใช้สาหรับ UOC
- คู่มือการปฏิบัติการดาเนินการส่งซ่อม สป. 2-4 ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1.
2.
3.
4.
5.

รหัสหน่วยสมรรถนะ 08133
ชื่อหน่วยสมรรถนะ ดาเนินการจาหน่าย สป. 2-4 ในกรณีซ่อมไม่คุ้มค่า ให้เป็นไปตามระเบียบ ทบ. ที่เกี่ยวข้อง
ทบทวนครั้งที่
สร้างใหม่
คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ความสามารถในการรับเอกสารจากสายงานที่เกี่ยวข้องว่า สป. ที่ชารุด ซ่อมไม่คุ้มค่า เพื่อเตรียมการจาหน่าย สป.
ออกจากบัญ ชีคุมตามระเบียบ ทบ. ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง, การรายงานขออนุมัติจาหน่าย สป. ให้เป็นไปตาม
ระเบียบ ทบ. ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง และการขอเบิกทดแทน สป. เมื่อได้รับอนุมัติ การจาหน่ายออกจากบัญชีคุม
จากสายงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง
6. กลุ่มตาแหน่งงาน (Target Group)
หัวหน้าแผนก (ชกท.2548)
ประจาแผนก (ชกท.2548)
เสมียน (ชกท.710)
7. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element of Competence
081331 ได้รับเอกสารจากสายงานที่
เกี่ยวข้อง ว่า สป. ที่ชารุดซ่อม ไม่
คุ้มค่า เพื่อเตรียมการจาหน่ายสป.
ออกจากบัญชีคุมตามระเบียบ ทบ.
ที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างถูกต้อง
กิจกรรม
1. ได้รับเอกสารจากสายงานที่
เกี่ยวข้องว่า สป. ที่ชารุด ซ่อม ไม่
คุ้มค่า เพื่อเตรียมการจาหน่ายสป.
ออกจากบัญชีคุมตามระเบียบ ทบ.
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง
2. รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ
ว่า สป. ที่ชารุด ซ่อมไม่คุ้มค่า เห็น
ควรให้จาหน่าย สป. ออกจากบัญชี
คุมตามระเบียบ ทบ. ที่เกี่ยวข้อง
หลังจากได้รับเอกสารจากสายงานที่
เกี่ยวข้อง ภายใน 3 วัน
081332 รายงานขออนุมัติจาหน่าย
สป. ให้เป็นไปตามระเบียบ ทบ.
ที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างถูกต้อง
กิจกรรม
1. รายงานผู้บังคับบัญชา ขอแต่งตั้ง

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

วิธีการประเมิน
Assessment

1. เอกสาร เกี่ยวกับ สป. ที่ชารุด ซ่อมไม่คุ้มค่า
ได้ถูกส่งมาจากสายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
เตรียมการจาหน่าย สป.ออกจากบัญชีคุม
ตามระเบียบ ทบ. ที่เกียวข้อง ได้อย่างถูกต้อง

1. ผลงานหรือชิ้นงานที่ทา
สาเร็จแล้ว เช่น ใบส่งซ่อมและ
รับของจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
, หนังสือรายงานผู้บังคับบัญชา
เพื่อทราบว่า สป. ที่ส่งซ่อม
2. สป. ที่ชารุด ได้ถูกรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อ ชารุดซ่อมไม่คุ้มค่า.
ทราบว่า ซ่อมไม่คุ้มค่าเห็นควรให้จาหน่าย สป. ดูรายละเอียดข้อ 15.1
ออกจากบัญชีคุมตามระเบียบ ทบ. ที่เกี่ยวข้อง
ภายใน 3 วัน

1. การแต่งตั้งกรรมการสอบสวนหาสาเหตุการ 1. ผลงานหรือชิ้นงานที่ทา
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กรรมการสอบสวนหาสาเหตุการ
ชารุดของ สป. ตามระเบียบ ทบ.
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง
2. สรุปผลการสอบสวนสาเหตุการ
ชารุดของ สป. เพื่อรายงานขออนุมัติ
จาหน่าย สป. ตามระเบียบ ทบ. ที่
เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง
3. ขออนุมัติผู้บังคับบัญชา ในการ
เสนอเรื่องขอจาหน่าย สป. ที่ชารุด
ออกจากบัญชีคุม ไปยังหน่วยเหนือ
หลังจากสรุปผลการสอบสวนเสร็จ
ภายในระยะเวลา 5 วัน
4. ส่งเอกสารขออนุมัติจาหน่าย สป.
ไปยังหน่วยเหนือเพื่อรายงาน ขอ
อนุมัติจาหน่าย สป. ภายในระยะเวลา
2 วัน หลังจากผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
081333 ขอเบิกทดแทน สป. เมื่อ
ได้รับการอนุมัติจาหน่าย ออกจาก
บัญชีคุมจากสายงานที่เกี่ยวข้อง
ภายใน 7 วัน
กิจกรรม
1. ได้รับเอกสารการอนุมัติให้จาหน่าย
สป. ออกจากบัญชีคุมจากหน่วยเหนือ
เพื่อดาเนินการส่งคืนซาก สป. ไปยัง
ตาบลรวบรวม สป. ทันทีเมื่อพร้อม
2. ขออนุมัติผู้บังคับบัญชาเพื่อเบิก
ทดแทน สป. ที่รับอนุมัติจาหน่ายออก
จากบัญชีคุมภายใน 7 วัน
3. ส่งเอกสารขอเบิกทดแทน สป. ไป
ยังสายงานที่เกี่ยวข้อง ภายใน 2 วัน
หลังจากผู้บังคับบัญชาอนุมัติ

ชารุดของ สป. ได้ถูก ขออนุมัติจาก
ผู้บังคับบัญชา ตามระเบียบ ทบ. ที่เกี่ยวข้องได้
อย่างถูกต้อง
2. ผลการสอบสวนสาเหตุการชารุดของ สป.
ได้ถูกสรุป เพื่อรายงาน ขออนุมัติจาหน่าย สป.
ตามระเบียบ ทบ. ที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างถูกต้อง

สาเร็จแล้ว เช่น คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนสาเหตุ
การชารุดของ สป. , สรุปผล
สอบสวนสาเหตุการชารุดของ
สป., หนังสือขออนุมัติ
ผู้บังคับบัญชาในการเสนอเรื่อง
ขออนุมัติจาหน่าย สป.ออกจาก
3. การเสนอเรื่องขอจาหน่าย สป. ที่ชารุดออก บัญชีคุม , เอกสาร การขอ
จากบัญชีคุม ได้ถูกขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา อนุมัติจาหน่าย สป. ออก จาก
เพื่อเสนอไปยังหน่วยเหนือหลังจากสรุปผลการ บัญชีคุม ดูรายละเอียดข้อ 15.2
สอบสวนเสร็จภายในระยะเวลา 5 วัน
4. เอกสารขออนุมัติจาหน่าย สป. ได้ถูกส่งไป
ยังหน่วยเหนือ เพื่อรายงาน ขออนุมัติจาหน่าย
สป. ภายในระยะเวลา 2 วัน หลังจาก
ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ

1. เอกสารการอนุมัติให้จาหน่าย สป. ออกจาก
บัญชีคุมได้ถูกส่งมาจากหน่วยเหนือ เพื่อ
ดาเนินการส่งคืนซาก สป. ไปยังตาบลรวบรวม
สป. ทันทีเมื่อพร้อม
2. การขอเบิกทดแทน สป. ที่ได้รับอนุมัติให้
จาหน่ายออกจากบัญชีคุม ได้ถูกขออนุมัติจาก
ผู้บังคับบัญชาภายใน 7 วัน
3. เอกสารขอเบิกทดแทน สป. ได้ถูกส่งไปยัง
สายงานที่เกี่ยวข้องภายใน 2 วันหลังจาก
ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ

8. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related)
8.1 ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจาหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
9. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
9.1 ความรู้เรื่องงานสารบรรณ
9.2 ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สานักงานเบื้องต้น
10. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
- ทักษะในด้านการสอบสวน

ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
แล้ว เช่น แบบรายงานขออนุมัติ
จาหน่าย, ใบส่งคืน,หนังสือขอ
อนุมัติผู้บังคับบัญชาในการเบิก
สป. ทดแทน , เอกสารขอเบิก
สป.ทดแทน
ดูรายละเอียดข้อ 15.3
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(ข) ความต้องการด้านความรู้
- ความรู้ด้านการส่งกาลังบารุง
- ความรู้ด้านการร่างหนังสือ
11. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
- ใบส่งซ่อมและรับของ
- หนังสือรายงานผู้บังคับบัญชาว่า สป. ที่ส่งซ่อม ชารุดซ่อมไม่คุ้มค่า
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสาเหตุการชารุดของ สป.
- สรุปผลสอบสวนสาเหตุการชารุดของ สป.
- หนังสือขออนุมัติผู้บังคับบัญชาในการจาหน่าย สป. ออกจากบัญชีคุม
- เอกสารขออนุมัติจาหน่าย สป. ออกจากบัญชีคุม
- แบบรายงานขออนุมัติจาหน่าย
- ใบส่งคืน
- หนังสือขออนุมัติผู้บังคับบัญชาในการเบิก สป. ทดแทน
- เอกสารขอเบิก สป. ทดแทน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
- ใบรับรองความรู้ที่สอดคล้องกับข้อ 10
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ดูรายละเอียดตามคู่มือประเมินของ สบ.ทบ.
(ง) วิธีการประเมิน
ดูรายละเอียดตามคู่มือประเมินของ สบ.ทบ.
12. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คานิยาม
การจ าหน่ า ย คือ การดาเนิน กรรมวิ ธี เพื่ อตั ด ยอดสิ่ง อุ ปกรณ์ อ อกจากความรั บ ผิด ชอบของกองทัพ บก
เนื่ อ งจากสู ญ ไป สู ญ หาย ช ารุ ด เสี ย หายจนไม่ ส ามารถซ่อ มคื น สภาพได้ อ ย่ า งคุ้ ม ค่ า เสื่ อ มสภาพจนใช้ ก ารไม่ ไ ด้
ตาย ล้าสมัย หรือหมดความจาเป็น หรือหากใช้ราชการต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก
หน่วยเหนือ คือ สบ.ทบ.
สายงานที่เกี่ยวข้อง คือ กรมฝ่ายยุทธบริการ
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. การได้รับเอกสารจากสายงานที่เกี่ยวข้องว่า สป. ที่ชารุด ซ่อมไม่คุ้มค่า เห็นควรดาเนินการจาหน่ายออก
จากบัญชีคุม ตามระเบียบ ทบ. ที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมตั้งแต่การได้รับเอกสารจากสายงานที่เกี่ยวข้องว่า สป. ที่ชารุด
ซ่อมไม่คุ้มค่า เพื่อเตรียมการจาหน่าย สป. ออกจากบัญ ชีคุมตามระเบียบ ทบ. ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูก ต้อง โดยมี
รายละเอียดประกอบ คือ ใบส่งซ่อมและรับของจากสายงานที่เกี่ยวข้อง, การรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบว่า สป.
ที่ชารุด ซ่อมไม่คุ้มค่า เห็นควรให้จาหน่าย สป. ออกจากบัญชีคุมตามระเบียบ ทบ. ที่เกี่ยวข้อง หลังจากได้รับเอกสาร
จากสายงานที่เกี่ยวข้องภายใน 3 วัน โดยมีรายละเอียดประกอบ คือ หนังสือรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ ว่า สป.
ที่ส่งซ่อม ชารุดซ่อมไม่คุ้มค่า
2. การรายงานขออนุมัติจาหน่าย สป. ให้เป็นไปตามระเบียบ ทบ. ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง ครอบคลุม
ตั้ง แต่ ก ารรายงานผู้ บั ง คั บบั ญ ชา ขอแต่ ง ตั้ ง กรรมการสอบสวนหาสาเหตุ ก ารช ารุ ด ของ สป. ตามระเบี ย บ ทบ.
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีเอกสารประกอบ คือ คาสั่ง แต่ง ตั้งคณะกรรมการสอบสวนสาเหตุการชารุดของ สป., การสรุปผล
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การสอบสวนสาเหตุการชารุดของ สป. เพื่อรายงานขออนุมัติจาหน่ายให้เป็นไปตามระเบียบ ทบ. ที่เกี่ยวข้อง ได้อย่าง
ถูกต้อง โดยมีเอกสารประกอบคือ สรุปผลการสอบสวนสาเหตุการชารุดของ สป., การขออนุมัติผู้บังคับบัญชาในการ
เสนอเรื่องขอจาหน่าย สป. ที่ชารุดออกจากบัญ ชีคุม ไปยัง หน่วยเหนือ หลัง จากสรุปผลการสอบสวนเสร็จภายใน
ระยะเวลา 5 วัน โดยมีรายละเอียดประกอบ คือ หนังสือขออนุมัติผู้บังคับบัญชาในการเสนอเรื่องขออนุมัติจาหน่าย
สป. ออกจากบัญชีคุม และการส่งเอกสารขออนุมัติจาหน่ายไปยัง หน่วยเหนือเพื่อรายงานขออนุมัติจาหน่าย สป.
ภายในระยะเวลา 2 วัน หลังจากผู้บังคับบัญชาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดประกอบ คือ เอกสารขออนุมัติจาหน่าย สป.
ออกจากบัญชีคุม
3. การขอเบิ ก ทดแทน สป. เมื่ อ ได้ รั บ การอนุ มั ติ จ าหน่ า ยออกจากบั ญ ชี คุ ม จากสายงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ครอบคลุมตั้งแต่การได้รับเอกสารการอนุมัติให้จาหน่าย สป. ออกจากบัญชีคุมจากหน่วยเหนือ เพื่อดาเนินการส่งคืน
ซาก สป. ไปตาบลรวบรวม สป. ทันทีเมื่อพร้อม โดยมีเอกสารประกอบคือแบบรายงานขออนุมัติจาหน่าย, ใบส่งคืน,
การขออนุมัติผู้บังคับบัญชาเพื่อเบิกทดแทน สป. ที่ได้รับอนุมัติให้จาหน่ายออกจากบัญชีคุมภายใน 7 วัน โดยมีเอกสาร
ประกอบ คือ หนังสือขออนุมัติเบิกทดแทน สป., การส่งเอกสารขอเบิกทดแทน สป. ไปยังสายงานที่เกี่ยวข้องภายใน 2
วันหลังจากผู้บังคับบัญชาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดประกอบ คือ เอกสารขอเบิกทดแทน สป.
13. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
14. หน่วย เหล่า/สายวิทยาการ ที่ร่วมใช้หน่วยสมรรถนะ (ถ้ามี)
15. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
15.1-15.3 เครื่องมือประเมิน- หลักฐานเอกสารผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้ว ดูรายละเอียดคู่มือ
การประเมินของ สบ.ทบ.
16. คู่มือการปฏิบัติงานที่ใช้สาหรับ UOC
- คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจาหน่าย สป. 2-4 ในกรณีซ่อมไม่คุ้มค่า
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1.
2.
3.
4.
5.

รหัสหน่วยสมรรถนะ 08134
ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดพิมพ์ตารา เอกสารประกอบการสอนให้เป็นไปตามแผนการศึกษา
ทบทวนครั้งที่
สร้างใหม่
คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ความสามารถในการรับต้นฉบับตารา เอกสารประกอบการสอนจากผู้สอน ก่อนการใช้งาน 10 วัน, การจัดพิมพ์
ตาราเอกสารประกอบการสอน ให้แล้วเสร็จก่อนการใช้งาน 2 วัน และการส่งคืนสาเนาตารา เอกสารประกอบการสอน
ให้กับผู้สอน 1 วัน
6. กลุ่มตาแหน่งงาน (Target Group)
เสมียน (ชกท.710)
7. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element of Competence
081341 รับต้นฉบับตารา เอกสาร
ประกอบการสอนจากผูส้ อน ก่อนการ
ใช้ 10 วัน
กิจกรรม
1. จัดเตรียมวัสดุต่าง ๆ สาหรับการ
ทาสาเนาตารา เอกสารประกอบการ
สอนก่อนเปิดการศึกษา 20 วัน
2. บันทึกการรับต้นฉบับตารา
เอกสารประกอบการสอนจากผู้สอน
ก่อนการใช้ 10 วัน
081342 จัดพิมพ์ตารา เอกสาร
ประกอบการสอนให้แล้วเสร็จก่อน
การใช้ 2 วัน
กิจกรรม
1. ตรวจสอบต้นฉบับตารา เอกสาร
ประกอบการสอนว่ามีภาพสีดาเข้ม
หรือไม่ เพื่อป้องกันการชารุดของ
เครื่องทาสาเนาระบบดิจิตอล
2. จัดพิมพ์ตารา เอกสาร
ประกอบการสอนให้แล้วเสร็จก่อน
การใช้ประมาณ 2 วัน
081313 ส่งคืนสาเนาตารา เอกสาร
ประกอบการสอนให้กับผู้สอนก่อน
การใช้งาน 1 วัน
กิจกรรม
1.บันทึกการส่งคืนสาเนาตารา

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

วิธีการประเมิน
Assessment

1. วัสดุต่าง ๆ ได้ถูกเตรียม สาหรับ การทา
สาเนาตารา เอกสารประกอบการสอน ก่อน
เปิดการศึกษา 20 วัน
2. การรับต้นฉบับตารา เอกสารประกอบการ
สอน จากผู้สอนได้รับ การบันทึก ก่อนการใช้
งาน 10 วัน

ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
เช่น รายการวัสดุต่าง ๆ ที่ต้อง
ใช้ ในการทาสาเนา, บันทึก
การรับต้นฉบับตารา เอกสาร
ประกอบ การสอน
ดูรายละเอียดข้อ 15.1

1. ต้นฉบับตารา เอกสารประกอบ การสอนได้
ถูกตรวจสอบว่ามีภาพสีดาเข้มหรือไม่ เพื่อ
ป้องกันการชารุดของเครื่องทาสาเนาระบบ
ดิจิตอล
2. ตารา เอกสารประกอบการสอนได้ถูก
จัดพิมพ์ให้แล้วเสร็จก่อนการใช้ 2 วัน

ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
แล้ว เช่น บันทึกการตรวจสอบ
ต้นฉบับตารา เอกสาร
ประกอบการสอน, สาเนาตารา
เอกสารประกอบ การสอน
ดูรายละเอียดข้อ 15.2

1. สาเนาตารา เอกสารประกอบ การสอนได้

ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
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เอกสารประกอบการสอนให้กับผู้สอน
ก่อนการใช้งาน 1 วัน
2. บันทึกการใช้วัสดุต่าง ๆ ในบัญชี
คุมชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ใช้
สิ้นเปลือง เพื่อใช้ในการตรวจสอบได้
อย่างถูกต้อง

ถูกส่งคืนให้กับผู้สอน ก่อนการใช้งานประมาณ
1 วัน
2. การใช้วัสดุต่าง ๆ ได้ถูกบันทึกในบัญชีคุม
ชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลืองเพื่อใช้ใน
การตรวจสอบ ได้อย่างถูกต้อง

แล้ว เช่น บันทึกการส่งคืน,
บัญชีคุมชิ้นส่วนซ่อมและ
อุปกรณ์ใช้สิ้นเปลือง
ดูรายละเอียดข้อ 15.3

8. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related)
ไม่มี
9. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ไม่มี
10. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
- ทักษะด้านการจัดเรียงกระดาษ
(ข) ความต้องการด้านความรู้
- ความรู้ด้านคุณสมบัติของกระดาษ
- ความรู้ด้านชนิดของกระดาษ
- โครงสร้างและส่วนประกอบหลักของเครื่องทาสาเนาระบบดิจิตอล
11. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
- รายการวัสดุต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการทาสาเนา
- บันทึกการรับต้นฉบับตารา เอกสารประกอบการสอน
- บันทึกการตรวจสอบต้นฉบับตารา เอกสารประกอบการสอน
- สาเนาเอกสารประกอบการสอน
- บันทึกการส่งคืนสาเนาตารา เอกสารประกอบการสอน
- บัญชีคุมชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลือง
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
การอบรมวิธีการใช้งานจากบริษัทผู้ผลิต/จาหน่าย
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ดูรายละเอียดตามคู่มือประเมินของ สบ.ทบ.
(ง) วิธีการประเมิน
ดูรายละเอียดตามคู่มือประเมินของ สบ.ทบ.
12. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คานิยาม
วัสดุต่าง ๆ หมายถึง กระดาษแม่แบบสาหรับเครื่องทาสาเนาระบบดิจิตอล, หมึกสาหรับเครื่องทาสาเนา
ดิจิตอล, กระดาษสาหรับโรเนียว
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. การรับต้นฉบับตารา เอกสารประกอบการสอนจากผู้สอน ก่อนการใช้ประมาณ 10 วัน ครอบคลุมตั้งแต่
การจัดเตรียมวัสดุต่าง ๆ สาหรับการทาสาเนาตารา เอกสารประกอบการสอน ก่อนเปิดการศึกษา 20 วัน โดยมี
รายละเอียดประกอบ คือ รายการวัสดุต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการทาสาเนา , การบันทึกการรับต้นฉบับตารา เอกสาร
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ประกอบการสอนจากผู้สอน ก่อนการใช้ 10 วัน มีรายละเอียดประกอบ คือบันทึกการรับต้นฉบับตารา เอกสาร
ประกอบการสอน
2. การจั ด พิ ม พ์ ต ารา เอกสารประกอบการสอนให้ แ ล้ ว เสร็ จ ก่ อ นการใช้ 2 วั น ครอบคลุ ม ตั้ ง แต่
การตรวจสอบต้นฉบับตารา เอกสารประกอบการสอนว่ามีภาพสีดาเข้มหรือไม่ เพื่อป้องกันการชารุดของเครื่องทา
สาเนาระบบดิจิตอล โดยมีรายละเอียดประกอบ คือ บันทึกการตรวจสอบต้นฉบับตารา เอกสารประกอบการสอน,
การจัดพิมพ์ตารา เอกสารประกอบการสอนให้แล้วเสร็จก่อนการใช้ 2 วัน โดยมีรายละเอียดประกอบคือ สาเนาตารา
เอกสารประกอบการสอน
3. การส่งคืนสาเนาตารา เอกสารประกอบการสอนให้กับผู้สอนก่อนการใช้งาน 1 วัน ครอบคลุมตั้ง แต่
การบันทึกส่งคืนสาเนาตารา เอกสารประกอบการสอนให้กับผู้สอนก่อนการใช้งาน 1 วัน โดยมีรายละเอียดประกอบ
คือ บันทึกการส่งคืนสาเนาตารา เอกสารประกอบการสอน, การบันทึกการใช้วัสดุต่าง ๆ ลงในบัญชีคุมชิ้นส่วนซ่อม
และอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลือง เพื่อใช้ในการตรวจสอบ ได้อย่างถูกต้อง โดยมีรายละเอียดประกอบ คือ บัญชีคุมชิ้นส่วนซ่อม
และอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลือง
13. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
14. หน่วย เหล่า/สายวิทยาการ ที่ร่วมใช้หน่วยสมรรถนะ (ถ้ามี)
15. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
15.1-15.3 เครื่องมือประเมิน- หลักฐานเอกสารผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้ว ดูรายละเอียดคู่มือ
การประเมินของ สบ.ทบ.
16. คู่มือการปฏิบัติงานที่ใช้สาหรับ UOC
- คู่มือการปฏิบัติงานการจัดพิมพ์ตารา เอกสารประกอบการสอนให้เป็นไปตามแผนการศึกษา
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1.
2.
3.
4.
5.

รหัสหน่วยสมรรถนะ 08135
ชื่อหน่วยสมรรถนะ ให้บริการห้องสมุดให้เป็นไปตามแผนการศึกษา
ทบทวนครั้งที่
สร้างใหม่
คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ความสามารถในการตรวจสอบ หนังสือ นิตยสารในห้องสมุดให้เพียงพอต่อความต้องการ มีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับงานสารบรรณ, การจัดหาหนังสือ นิตยสารเล่มใหม่ ให้เพียงพอต่อความต้องการ มีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับงานสารบรรณ และการจัดเรียงหนังสือ นิตยสารเล่มใหม่ บนชั้นวางหนังสือ ตามหมวดหมู่ที่กาหนดไว้ได้
อย่างถูกต้อง
6. กลุ่มตาแหน่งงาน (Target Group)
หัวหน้าแผนก (ชกท.2548)
ประจาแผนก (ชกท.2548)
เสมียน (ชกท.710)
7. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element of Competence
081351 ตรวจสอบหนังสือนิตยสาร
ในห้องสมุดให้เพียงพอต่อความ
ต้องการ มีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับงานสารบรรณ
กิจกรรม
1. คัดแยกหนังสือ นิตยสาร เล่มเก่า
และไม่ทันสมัยออกจากชั้นวางหนังสือ
เพื่อจาหน่ายได้อย่างครบถ้วน
2. บันทึกการจาหน่ายหนังสือ
นิตยสาร เพื่อตัดยอดออกจากบัญชี
คุมหนังสือ นิตยสารได้อย่างถูกต้อง
081352 จัดหาหนังสือ นิตยสารเล่ม
ใหม่ ให้เพียงพอต่อความต้องการ มี
ความทันสมัยและสอดคล้องกับงาน
สารบรรณ
กิจกรรม
1. กาหนดความต้องการจานวน
หนังสือ นิตยสาร ที่ต้องการจัดหา
เพื่อทดแทนเล่มที่จาหน่ายได้อย่าง
ถูกต้อง
2. ขออนุมัติผู้บังคับบัญชา ในการ
จัดหาหนังสือ นิตยสาร เล่มใหม่ เพื่อ

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

วิธีการประเมิน
Assessment

1. หนังสือ นิตยสารเล่มเก่า และไม่ทันสมัยได้
ถูกคัดแยกออก จากชั้นวางหนังสือเพื่อ
จาหน่ายได้อย่างครบถ้วน
2. การจาหน่ายหนังสือ นิตยสาร ได้ถูกบันทึก
ตัดยอดออกจากบัญชีคุมหนังสือ นิตยสารได้
อย่างถูกต้อง

ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
เช่น รายการหนังสือ นิตยสาร ที่
ถูกคัดแยก, บัญชีคุมหนังสือ
นิตยสาร ดูรายละเอียดข้อ 15.1

1. จานวนความต้องการหนังสือ นิตยสาร
ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
ที่ต้องการจัดหา ได้ถูกกาหนด เพื่อทดแทนเล่ม แล้ว เช่น รายการหนังสือ
ที่จาหน่ายได้อย่างถูกต้อง
นิตยสารทีต่ ้องการจัดหา,
หนังสือขออนุมัติผู้บังคับบัญชา
2. การจัดหาหนังสือ นิตยสารเล่มใหม่ ได้ถูก
ในกาจัดหาหนังสือ นิตยสารเล่ม
ขออนุมัติผู้บังคับบัญชา เพื่อทดแทนเล่มที่
ใหม่, หนังสือ นิตยสารเล่มใหม่
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ทดแทนเล่มที่จาหน่ายได้อย่างถูกต้อง
3. จัดหาหนังสือ นิตยสารเล่มใหม่
ตามรายการที่ได้กาหนดไว้ ได้อย่าง
ถูกต้อง
081353 จัดเรียงหนังสือ นิตยสารเล่ม
ใหม่ที่จัดหา บนชั้นวางหนังสือตาม
หมวดหมู่ที่กาหนด ได้อย่างถูกต้อง
กิจกรรม
1. จัดเรียงหนังสือ นิตยสารเล่มใหม่ที่
จัดหา บนชั้นวางหนังสือตาม
หมวดหมู่ที่กาหนด ได้อย่างถูกต้อง
2. บันทึกรายการหนังสือ นิตยสาร
เล่มใหม่ลงในบัญชีคุมหนังสือ
นิตยสารเพื่อใช้ในการตรวจสอบ
ได้อย่างถูกต้อง

จาหน่าย ได้อย่างถูกต้อง
3. หนังสือ นิตยสารเล่มใหม่ ได้ถูกจัดหาตาม
รายการที่กาหนดไว้ ได้อย่างถูกต้อง

ดูรายละเอียดข้อ 15.2

1. หนังสือ นิตยสารเล่มใหม่ที่จัดหา ได้ถูก
จัดเรียงบนชั้นวางหนังสือ ตามหมวดหมู่ที่
กาหนด ได้อย่างถูกต้อง
2. รายการหนังสือ นิตยสาร เล่มใหม่ ได้ถูก
บันทึกลงในบัญชีคุมหนังสือ นิตยสาร เพื่อใช้.
ในการตรวจสอบ ได้อย่างถูกต้อง

ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
แล้ว เช่น บัญชีคุมหนังสือ
นิตยสาร ดูรายละเอียดข้อ 15.3

8. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related)
ไม่มี
9. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
9.1 ความรู้เรื่องงานสารบรรณ
9.2 ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
10. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
ทักษะด้านการจัดเรียงหนังสือ
(ข) ความต้องการด้านความรู้
ความรู้เกี่ยวกับประเภทของหนังสือต่าง ๆ
11. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
- รายการหนังสือ นิตยสาร ที่ถูกคัดแยก
- บัญชีคุมหนังสือ นิตยสาร
- รายการหนังสือ นิตยสาร ที่ต้องการจัดหา
- หนังสือขออนุมัติผู้บังคับบัญชาในการจัดหาหนังสือ นิตยสาร
- หนังสือ นิตยสารเล่มใหม่
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
ไม่มี
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ดูรายละเอียดตามคู่มือประเมินของ สบ.ทบ.
(ง) วิธีการประเมิน
ดูรายละเอียดตามคู่มือประเมินของ สบ.ทบ.
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12. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
ไม่มี
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. การตรวจสอบหนังสือนิตยสารในห้องสมุดให้เพียงพอต่อความต้องการ มีความทันสมัยและสอดคล้องกับ
งานสารบรรณ ครอบคลุ ม ตั้ ง แต่ ก ารคั ด แยกหนั ง สื อ นิ ต ยสาร เล่ ม เก่ า และไม่ ทั น สมั ย ออกจากชั้ น วางหนั ง สื อ
เพื่อจาหน่ายได้อย่างครบถ้วน โดยมีรายละเอียดประกอบ คือ รายการหนัง สือ นิตยสารที่ ถูกคัดแยก, การบันทึก
การจาหน่ายหนังสือเพื่อตัดยอดออกจากบัญชีคุมหนัง สือ ได้อย่างถูกต้องโดยมีรายละเอียดประกอบ คือ บัญชีคุม
หนังสือ นิตยสาร
2. การจัดหาหนังสือ นิตยสารเล่มใหม่ ให้เพียงพอต่อความต้องการ มีความทันสมัยและสอดคล้องกับงาน
สารบรรณ ครอบคลุมตั้งแต่ การกาหนดความต้องการจานวนหนัง สือ นิตยสารที่ต้องการจัดหา เพื่อทดแทนเล่ ม
ที่จาหน่ายได้อย่างถูกต้อง โดยมีรายละเอียดประกอบ คือรายการหนังสือ นิตยสาร ที่ต้องการจัดหา, การขออนุมัติ
ผู้บังคับบัญ ชาในการจัดหาหนังสือ นิตยสารเล่มใหม่ เพื่อทดแทนเล่มที่จาหน่ายได้อย่างถูกต้ อง โดยมีรายละเอียด
ประกอบ คือ หนังสือขออนุมัติผู้บังคับบัญชาในการจัดหาหนังสือ นิตยสารเล่มใหม่, การจัดหาหนังสือ นิตยสารเล่ม
ใหม่ ตามรายการที่ได้กาหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง โดยมีรายละเอียดประกอบ คือ หนังสือ นิตยสารเล่มใหม่
3. การจัดเรียงหนังสือ นิตยสารเล่มใหม่ ที่จัดหา บนชั้นวางหนังสือตามหมวดหมู่ที่กาหนดได้อย่างถูกต้อง
ครอบคลุมตั้งแต่ การจัดเรียงหนังสือ นิตยสารเล่มใหม่ที่จัดหา บนชั้นวางหนังสือตามหมวดหมู่ที่กาหนดได้อย่างถูก
ต้องการบันทึกรายการหนังสือเล่มใหม่ลงในบัญชีคุมหนังสือ นิตยสาร เพื่อใช้ในการตรวจสอบ ได้อย่างถูกต้อง โดยมี
รายละเอียดประกอบ คือ บัญชีคุมหนังสือ
13. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี
14. หน่วย เหล่า/สายวิทยาการ ที่ร่วมใช้หน่วยสมรรถนะ (ถ้ามี)
ไม่มี
15. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
15.1-15.3 เครื่องมือการประเมิน – หลักฐานเอกสารผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้ว ดูรายละเอียดคู่มือ
การประเมิน สบ.ทบ.
16. คู่มือการปฏิบัติงานที่ใช้สาหรับ UOC
คู่มือการปฏิบัติการให้บริการห้องสมุดให้เป็นไปตามแผนการศึกษา
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1.
2.
3.
4.
5.

รหัสหน่วยสมรรถนะ 08136
ชื่อหน่วยสมรรถนะ ให้บริการยานพาหนะให้เป็นไปตามแผนการศึกษา
ทบทวนครั้งที่ .
สร้างใหม่
คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ความสามารถในการตรวจสอบยานพาหนะให้มีสภาพพร้อมใช้อยู่เสมอเพื่อบริการกาลังพลได้ทันเวลา, การบริการ
ยานพาหนะแก่กาลังพลที่ต้องการใช้ยานพาหนะ เมื่อได้รับการร้องขอได้ทันเวลา และการปรนนิบัติบารุงหลังการใช้
งานเพื่อตรวจสอบการชารุดของชิ้นส่วนได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
6. กลุ่มตาแหน่งงาน (Target Group)
หัวหน้ารถ (ชกท.643)
พลขับรถบรรทุกเบา (ชกท.640)
7. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element of Competence
081361 ตรวจสอบยานพาหนะให้มี
สภาพพร้อมใช้อยู่เสมอ เพื่อบริการ
กาลังพลได้ทันเวลา
กิจกรรม
1. ตรวจสอบยานพาหนะ ว่ามีชิ้นส่วน
ใดชารุดเพื่อ ทาการซ่อมแซมได้อย่าง
ครบถ้วน
2. ขออนุมัติผู้บังคับบัญชา ในการขอ
ส่งหนังสือขอส่งซ่อมยานพาหนะไปยัง
หน่วยเหนือได้อย่างถูกต้อง
3. ส่งหนังสือขอส่งซ่อมยานพาหนะ
ไปยังหน่วยเหนือ เพื่อดาเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องภายในระยเวลา 3 วัน
หลังจากผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
081362 บริการยานพาหนะแก่กาลัง
พลที่ต้องการใช้ยานพาหนะ เมื่อได้รับ
การร้องขอได้ทันเวลา
กิจกรรม
1. จัดเตรียมใบขออนุญาตใช้รถให้กับ
กาลังพลที่ต้องการใช้ยานพาหนะเพื่อ
กรอกรายละเอียดได้อย่างถูกต้อง
2. บริการยานพาหนะแก่กาลังพลไป
ยังจุดหมายตามที่ได้กาหนดไว้ในใบ
ขอใช้รถภายในเวลาอันสมควร

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

วิธีการประเมิน
Assessment

1. ยานพาหนะได้ถูกตรวจสอบว่ามีชิ้นส่วนใด
ชารุด เพื่อทาการซ่อมแซม
ได้อย่างครบถ้วน
2. การส่งหนังสือขอส่งซ่อมยานพาหนะไปยัง
หน่วยเหนือ ได้ถูกขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา
ได้อย่างถูกต้อง
3. หนังสือขอส่งซ่อมยานพาหนะได้ถูกส่งไป
หน่วยเหนือเพื่อดาเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ภายในระยะเวลา 3 วัน หลังจากผู้บังคับบัญชา
อนุมัติ

ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
แล้ว เช่น รายการตรวจเช็ค
สภาพรถ, หนังสือขออนุมัติ
ผู้บังคับบัญชา ในการขอส่งซ่อม
ยานพาหนะ, หนังสือขอส่งซ่อม
ยานพาหนะ ดูรายละเอียด
ข้อ 15.1

1. ใบขออนุญาตใช้ยานพาหนะได้ถูกเตรียมไว้
ให้กับกาลังพลที่ต้องใช้ยานพาหนะเพื่อกรอก
รายละเอียดได้อย่างถูกต้อง
2. ยานพาหนะได้ถูกบริการให้แก่ กาลังพลไป
ยังจุดหมายที่ได้กาหนดไว้ในใบขอใช้รถภายใน
เวลาอันสมควร

ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
เช่น ใบขออนุญาตใช้รถ,
บัตรการใช้รถประจาวัน
ดูรายละเอียดข้อ 15.2
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081363 ปรนนิบัติบารุงยานพาหนะ
หลังการใช้ เพื่อตรวจสอบการชารุด
ของชิ้นส่วนได้ถูกต้อง ครบถ้วนทุก
รายการ
กิจกรรม
1. ปรนนิบัติบารุงยานพาหนะ หลัง
การใช้งาน เพื่อตรวจสอบ การชารุด
ของชิ้นส่วนได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ทุกรายการ
2. บันทึกการใช้รถลงในบัตรการใช้รถ
ประจาวันแนบกับใบขออนุญาตใช้รถ
เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบได้
อย่างถูกต้อง

1. ยานพาหนะได้ถูกปรนนิบัติบารุงหลังการใช้
งานเพื่อตรวจสอบการชารุดของชิ้นส่วนได้
อย่างถูกต้อง ครบถ้วนทุกรายการ
2. การใช้รถได้ถูกบันทึกลงในบัตรการใช้รถ
ประจาวันแนบกับใบขออนุญาตใช้รถเพื่อเป็น
หลักฐานในการตรวจสอบ ได้อย่างถูกต้อง

8. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related)
9. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
9.1 ความรู้เรื่องงานช่างยนต์
9.2 ความรู้เรื่องกฎจราจร
9.3 ความรู้ในการขับขี่
10. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
- ทักษะในการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว
(ข) ความต้องการด้านความรู้
- ความรู้เรื่องการขับขี่ทางทหาร
11. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
- รายการตรวจเช็คสภาพรถ
- หนังสือขออนุมัติผู้บังคับบัญชาในการขอส่งซ่อมยานพาหนะ
- หนังสือขอส่งซ่อมยานพาหนะ
- ใบขออนุญาตใช้รถ
- บัตรการใช้รถประจาวัน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
- ใบรับรองความรู้ที่สอดคล้องกับข้อ 10
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ดูรายละเอียดตามคู่มือประเมินของ สบ.ทบ.
(ง) วิธีการประเมิน
ดูรายละเอียดตามคู่มือประเมินของ สบ.ทบ.
12. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คานิยาม
หน่วยเหนือ หมายถึง สบ.ทบ.

1. ผลงานหรือชิ้นงานที่ทา
สาเร็จ เช่น ใบขออนุญาตใช้รถ,
บัตรการใช้รถประจาวันดู
รายละเอียดข้อ 15.3
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(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1.ตรวจสอบยานพาหนะให้ มี สภาพพร้อ มใช้ อ ยู่ เ สมอเพื่ อ บริ ก ารก าลั ง พลได้ทั น เวลาครอบคลุ ม ตั้ ง แต่
การตรวจสอบยานพาหนะว่ามีชิ้นส่วนใดชารุดเพื่อทาการซ่อมแซมได้อย่างครบถ้วน โดยมีรายละเอียดประกอบ คือ
รายการตรวจเช็คสภาพรถ, การขออนุมัติผู้บังคับบัญชาในการขอส่งหนังสือขอส่งซ่อมยานพาหนะไปยังหน่วยเหนือได้
อย่างถูกต้อง โดยมีรายละเอียดประกอบ คือ หนังสือขออนุมัติผู้บัง คับบัญชาในการขอส่ง ซ่อมยานพาหนะ, การส่ง
หนังสือขอส่งซ่อมยานพาหนะไปยังหน่วยเหนือเพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลา 3 วัน หลังจาก
ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดประกอบ คือหนังสือขอส่งซ่อมยานพาหนะ
2. บริการยานพาหนะแก่กาลังพลที่ต้องการใช้ยานพาหนะ เมื่อได้รับการร้องขอ ได้ทัน เวลา ครอบคลุม
ตั้งแต่การจัดเตรียมใบขออนุญาตใช้รถให้กับกาลังพลที่ต้องการใช้ยานพาหนะเพื่อกรอกรายละเอียดได้อย่างถูกต้อง
โดยมีรายละเอียดประกอบ คือ ใบขออนุญาตใช้รถ, การบริการยานพาหนะแก่กาลังพลไปยังจุดหมายตามที่ได้กาหนด
ไว้ในใบขอใช้รถภายในเวลาอันสมควร โดยมีรายละเอียดประกอบ คือบัตรการใช้รถประจาวัน
3. การปรนนิบัติบารุงยานพาหนะหลังการใช้ เพื่อตรวจสอบการชารุดของชิ้นส่วนได้ถูกต้อง ครบถ้วนทุก
รายการ ครอบคลุมตั้งแต่ การปรนนิบัติบารุงยานพาหนะหลังการใช้งาน เพื่อตรวจสอบการชารุดของชิ้นส่วนได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วนทุกรายการ โดยมีรายละเอียดประกอบ คือ บัตรการใช้รถประจาวัน, การบันทึกการใช้รถลงในบัตร
การใช้รถประจาวันแนบกับใบขออนุญาตใช้รถเพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง โดยมีรายละเอียด
ประกอบ คือ บัตรการใช้รถประจาวันและใบขออนุญาติใช้รถ
13. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
14. หน่วย เหล่า/สายวิทยาการ ที่ร่วมใช้หน่วยสมรรถนะ (ถ้ามี)
15. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
15.1 – 15.3 เครื่อ งมือ ประเมิ น – หลั กฐานเอกสารผลงานหรื อชิ้น งานที่ท าส าเร็ จแล้ว ดูร ายละเอียดคู่มื อ
การประเมินของ สบ.ทบ.
16. คู่มือการปฏิบัติงานที่ใช้สาหรับ UOC
- คู่มือการปฏิบัติให้บริการยานพาหนะให้เป็นไปตามแผนการศึกษา
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0841
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ดาเนิ น การประเมิ น ผลการศึ ก ษาของผู้ เ ข้ ารั บ การศึก ษา ตามระเบี ยบโรงเรีย นทหาร
สารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ว่าด้วย การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
3. ทบทวนครั้งที่
4. สร้างใหม่
5. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of competence)
ความสามารถในการจัดทาข้อมูลผู้เข้ารับการศึกษา ตั้งแต่ประวัติประจาตัว บัตรผ่านเข้า ออก ยศ.ทบ. การรายงาน
ผลการศึกษาเป็นรายวิชา และการรายงานผลการศึกษารวม เพื่อสรุปในการจัดทารายงานผลการศึกษากลับหน่วย
ต้นสังกัด และการจัดทาใบประกาศนียบัตร เพื่อมอบในพิธีปิดการศึกษา
6. กลุ่มตาแหน่งงาน (Target group)
หัวหน้าแผนก (ชกท.6400), ประจาแผนก (ชกท.6400), เสมียน (ชกท.710)
7. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element of Competence
0841-1 จัดทาข้อมูลผู้เข้ารับ
การศึกษาได้ถูกต้อง ครบถ้วน

0841-2 รายงานผลการศึกษาได้
ถูกต้อง และรวดเร็ว

0841-3 จัดทาใบประกาศนียบัตรได้
ถูกต้อง และทันตามห้วงเวลา

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
Performance Criteria
Assessment
1. คาสั่งเปิดหลักสูตรถูกส่งมาจาก ผตก.ฯก่อน
ผลงานที่ทาสาเร็จแล้ว
เปิดการศึกษา
2. ประวัติผู้เข้ารับการศึกษา ถูกบันทึกในระบบ
โปรแกรมสารสนเทศประกันคุณภาพการศึกษา
รร.สบ.สบ.ทบ.อย่างถูกต้อง
3. ประวัติผู้เข้ารับการศึกษา ถูกนาเรียน
ผู้บังคับบัญชา เพื่อรับทราบ
4. บัตรผ่านเข้า ออก ยศ.ถูกพิมพ์จากระบบ
โปรแกรมสารสนเทศประกันคุณภาพการศึกษา
รร.สบ.สบ.ทบ.เพื่อแจกจ่ายให้ครบถ้วน
1. คะแนนสอบรายวิชา ถูกส่งมาจาก ผอ.กศ.ฯ ผลงานที่ทาสาเร็จแล้ว
ผ่านระบบคลังข้อสอบ
2. คะแนนสอบรายวิชา ถูกแปลงเป็นเกรด โดย
ระบบคลังข้อสอบ
3. เกรดรายวิชา ถูกอนุมัติให้แจ้งผลโดย รอง
ผบ.รร.สบ.ฯ
4. เกรดรายวิชา ถูกบันทึกในระบบโปรแกรม
สารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษาฯ
เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาดูผลการศึกษา
5. เกรดรายวิชา ถูกประมวลผลรวม เพื่อ
จัดลาดับโดยระบบโปรแกรมสารสนเทศการ
ประกันคุณภาพการศึกษาฯ
1. ใบประกาศนียบัตร ถูกเบิกจ่ายจาก ยศ.ทบ.
ผลงานที่ทาสาเร็จแล้ว
ตามสาเนาใบอนุมัติงบประมาณ
2. ใบประกาศนียบัตร ถูกพิมพ์อย่างถูกต้อง
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สมรรถนะย่อย
Element of Competence

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
ตามประวัติผู้เข้ารับการศึกษา
3. ใบประกาศนียบัตร ถูกเซ็นโดย
ผู้บังคับบัญชาตามห้วงเวลา
4. ใบประกาศนียบัตร ถูกมอบให้ผู้เข้ารับ
การศึกษาในพิธีปิดการศึกษา
5. ผลการศึกษา ถูกส่งกลับหน่วยต้นสังกัด
ไม่เกิน 1 เดือนหลังจบการศึกษา

วิธีการประเมิน
Assessment

8. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related)
คู่มือการปฏิบัติงานแผนกประเมินผล และสถิติ โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ปีการศึกษา
2560 และที่ปรับปรุงแก้ไขเป็นปัจจุบัน
9. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
9.1 ความรู้ด้านงานสารบรรณ
9.2 การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
10. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge)
10.1 ความต้องการด้านความรู้
- การปฏิบัติงานในสายงานสารบรรณ (หลักสูตรเสมียนธุรการ, นายสิบชั้นต้น, นายสิบอาวุโส)
- การปฏิบัติหน้าที่ ประจาแผนกฯ (หลักสูตรชั้นนายร้อย, ชั้นนายพัน)
- การใช้งานคอมพิวเตอร์ในโปรแกรมสานักงานเบื้องต้น
- การใช้งานคอมพิวเตอร์ในโปแกรมสาเร็จรูป
- การปฏิบัติงานเอกสารหนังสือในงานสารบรรณ
10.2 ความต้องการด้านทักษะ
- ทักษะการคิด วิเคราะห์ การสรุปประเด็น(หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ)
- ทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน
11. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
- แฟ้มประวัติประจาหลักสูตร
- แฟ้มรายงานผลการศึกษา
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
ใบรับรองความรู้ที่สอดคล้องกับข้อ 9 และข้อ 10
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ประเมินโดยใช้หลักฐานความรู้ การปฏิบัติงาน และผลการประเมินตามวิธีการประเมินในข้อ ง
(ง) วิธีการประเมิน
การสังเกตหน้างานจริง, ดูจากผลงาน หรือชิ้นงาน

ส่วนที่ 3 โรงเรียนทหารสารบรรณ 447

12. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
ระบบโปรแกรมสารสนเทศประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง ระบบโปรแกรมที่จัดทาโดย รร.สบ.สบ.ทบ.
เพื่อบันทึกประวัติ ข้อมูลผู้เข้ารับการศึกษาสาหรับจัดทาประวัติผู้เข้ารับการศึกษา บัตรประจาตัวผู้เข้ารับการศึกษา
และให้ผู้เข้ารับการศึกษาเข้ามาดูผลการศึกษารายวิชาในโทรศัพท์มือถือได้
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
การให้ข้อมูลผู้เข้ารับการศึกษาในการลงบันทึกในโปรแกรมฯ ควรให้ผู้เรียนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้
เรียบร้อย เพราะข้อมูลที่ลงบันทึกจะใช้ในการทาประวัติ และการทาบัตรประจาตัว
13. หน่วยสมรรถนะร่วม
0842, 0843
14. หน่วย เหล่า/สายวิทยาการที่ร่วมใช้หน่วยสมรรถนะ
โรงเรียนหน่วยและเหล่าสายวิทยาการของกองทัพบก
15. รายละเอียดกระบวนการ และวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
15.1 (0841-1)พิจารณาเอกสารรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาจากแผนกเตรียมการและแผนกประเมินผล ฯ
- ความถูกต้อง/ความเหมือนกัน
- ความครบถ้วนของข้อมูล
- ระยะเวลาในการได้รับข้อมูล คือ 1 วันก่อนเปิดการศึกษา
15.2 (0841-2) พิจารณาแฟ้มประวัติ และผลคะแนนของผู้เข้ารับการศึกษา
- ทันเวลา/ครบถ้วน
15.3 (0841-3) พิจารณาความถูกต้องขอหน่วยกิตจากแถลงหลักสูตร
15.4 (0841-4) พิจารณาแบบประเมินประจาหลักสูตร
- ถูกต้อง/ทันเวลา
15.5 (0841-5) พิจารณาการ เบิก สป.ประจาหลักสูตร
-ถูกต้อง/ทันเวลา
16. คู่มือการปฏิบัติงานที่ใช้สาหรับ UOC
- คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การประเมินผลการศึกษาของผู้เข้ารับการศึกษา
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0842
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ดาเนินการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ตามระเบียบโรงเรียนทหารสารบรรณ
กรมสารบรรณทหารบก ว่าด้วย การวัดและประเมินผลการศึกษา พ.ศ.2556
3. ทบทวนครั้งที่
4. สร้างใหม่
5. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of competence)
ความสามารถในการเตรียมการประเมินการจัดการเรียนการสอน โดยเตรียมแบบประเมิน และข้อมูลอาจารย์ผู้รับ
การประเมินแต่ละหลักสูตร ให้ถูกต้องครบถ้วน สามารถแจกจ่ายแบบประเมินตามห้วงเวลาที่กาหนด และรับคืนเพื่อ
สรุปผลการประเมิน โดยใช้ระบบโปรแกรมตรวจแบบประเมินและวิเคราะห์ เพื่อสรุปผลการประเมินการเรียนการสอน
นาเรียน รอง ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ.
6. กลุ่มตาแหน่งงาน (Target group)
หัวหน้าแผนก (ชกท.6400), ประจาแผนก (ชกท.6400), เสมียน (ชกท.710)
7. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element of Competence
Performance Criteria
0842-1 เตรียมประเมินการเรียนการ 1. คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ ถูกส่งมาจาก ผกต.
สอนได้อย่างครบถ้วน
รร.สบ.สบ.ทบ. เพื่อตรวจสอบรายชื่ออาจารย์
ที่ได้รับการประเมิน
2. แบบประเมินการเรียนการสอนถูกจัดพิมพ์
โดย ผสศ.ให้พอเพียงในการแจกจ่าย
3. แบบประเมินการเรียนการสอน ถูกจัดแบ่ง
เพื่อแจกจ่ายประจาหลักสูตร
0842-2ประเมินผลการจัดการเรียน 1. แบบประเมินการเรียนการสอนถูกแจกจ่าย
การสอนได้อย่างครบถ้วน
เพื่อประเมินอาจารย์หลังจากเรียนจบประจา
วิชา
2. แบบประเมินการเรียนการสอนถูกรวบรวม
เพื่อประมวลผล
3. แบบประเมินการเรียนการสอนถูกประมวล
ผลโดยระบบตรวจแบบประเมินฯ
0842-3สรุปผลการประเมินการเรียน 1. ผลการประเมินการเรียนการสอน ถูกนา
การสอนได้อย่างครบถ้วน
เรียน รอง ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ.เพื่ออนุมัติ
2. ผลการประเมินการเรียนการสอน ถูกอนุมัติ
โดย รอง ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ.เพื่อดาเนินการ
ต่อไป
3. ผลการประเมินการเรียนการสอน ถูกสาเนา
แจกจ่ายอาจารย์ผ่าน บก.กศ.เพื่อปรับปรุงการ
เรียนการสอน

วิธีการประเมิน
Assessment
ผลงานที่ทาสาเร็จแล้ว

ผลงานที่ทาสาเร็จแล้ว

ผลงานที่ทาสาเร็จแล้ว
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8. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related)
คู่มือการปฏิบัติงานแผนกประเมินผล และสถิติ โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ปีการศึกษา
2560 และที่ปรับปรุงแก้ไขเป็นปัจจุบัน
9. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
9.1 ความรู้ด้านงานสารบรรณ
9.2 การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
10. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge)
10.1 ความต้องการด้านความรู้
- การใช้งานคอมพิวเตอร์ในโปรแกรมสานักงานเบื้องต้น
- การใช้งานคอมพิวเตอร์ในโปแกรมสาเร็จรูป
- การปฏิบัติงานเอกสารหนังสือในงานสารบรรณ
10.2 ความต้องการด้านทักษะ
- ทักษะการคิด วิเคราะห์ การสรุปประเด็น
- ทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน
11. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
ข้อมูลระหว่างเปิดการศึกษาแต่ละหลักสูตร ถูกดาเนินการให้เรียบร้อย ทันเวลา
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
ใบรับรองความรู้ที่สอดคล้องกับข้อ 10
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ประเมินโดยใช้หลักฐานความรู้ การปฏิบัติงาน และผลการประเมินตามวิธีการประเมินในข้อ ง
(ง) วิธีการประเมิน
การสังเกตหน้างานจริง, ดูจากผลงาน หรือชิ้นงาน
12. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
การแจกจ่าย และการรับคืนแบบประเมินการเรียนการสอน ต้องเผื่อเวลาแจกจ่ายเพื่อจะได้สรุปผลการประเมิน
ได้ทันเวลา
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
13. หน่วยสมรรถนะร่วม
0841, 0843
14. หน่วย เหล่า/สายวิทยาการที่ร่วมใช้หน่วยสมรรถนะ
โรงเรียนหน่วยและเหล่าสายวิทยาการของกองทัพบก
15. รายละเอียดกระบวนการ และวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
15.1 (0842-1)พิจารณาการจัดเตรียมแบบประเมินการเรียนการสอน
- ความพร้อมในการจัดเตรียมแบบประเมินการเรียนการสอน
15.2 (0842-2) พิจารณาการแจกจ่าย และการรับคืน
- แจกจ่ายใบประเมินให้ตรงตามห้วงเวลา
- ประเมินผลให้ทันตามห้วงเวลา
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15.3 (0842-3) พิจารณาความครบถ้วน ครอบคลุมทุกหัวข้อการประเมินการเรียนการสอน
- ความครอบคลุม
16. คู่มือการปฏิบัติงานที่ใช้สาหรับ UOC
- คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน

ส่วนที่ 3 โรงเรียนทหารสารบรรณ 451

ส่วนที่ 3 รายละเอียดสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1.
2.
3.
4.
5.

รหัสหน่วยสมรรถนะ 0843
ชื่อหน่วยสมรรถนะ ดาเนินการตามโครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา ตามแผนพัฒนาการศึกษา
ทบทวนครั้งที่
สร้างใหม่
คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of competence)
ความสามารถในการเขียนโครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา เพื่อขออนุมัติ และดาเนินการตามโครงการ ในห้วง
เวลาที่ก าหนด โดยส่ ง แบบแบบประเมิ น ความพึง พอใจ สอบถามผู้ บั ง คับ บั ญ ชา เพื่อ นร่ วมงาน และตั ว ผู้ สาเร็ จ
การศึกษา หลังจากจบการศึกษาแล้ว 4 เดือน และรวบรวมเพื่อประมวลผล สรุปผล และนาเรียนผู้บังคับบัญชา
6. กลุ่มตาแหน่งงาน (Target group)
หัวหน้าแผนก (ชกท.6400), ประจาแผนก (ชกท.6400), เสมียน (ชกท.710)
7. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element of Competence
0843-1 ขออนุมัติโครงการติดตาม
ผู้สาเร็จการศึกษาได้ตามเวลา

0843-2 ดาเนินการตามโครงการ
ติดตามผู้สาเร็จการศึกษาได้ตามเวลา
ที่กาหนด

0843-3 สรุปผลโครงการติดตาม
ผู้สาเร็จการศึกษาได้ครบถ้วน

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1. โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา ถูกจัดทา
ขึ้นโดย ผปส.รร.สบ.สบ.ทบ.ตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
2. โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา ถูกอนุมัติ
โดย รอง ผบ.รร.สบ.ฯ เพื่อดาเนินการต่อไป
3. สป.ถูกเบิกสาหรับการใช้งานในโครงการฯ
เพื่อดาเนินการ
1. แบบประเมินความพึงพอใจ ถูกส่งกลับไปยัง
หน่วยต้นสังกัด ภายหลังจากจบการศึกษา
4 เดือน
2. แบบประเมินความพึงพอใจ กลับมาที่
รร.สบ.ฯ เพื่อรับการประเมิน
3. แบบประเมินความพึงพอใจ ถูกประเมิน
ในระบบโปรแกรมตรวจฯเพื่อวิเคราะห์ผล
1. ผลการประเมินความพึงพอใจ ถูกตรวจสอบ
ความครบถ้วน และถูกต้องโดย หน.ผปส.
รร.สบ.ฯ
2. ผลการประเมินความพึงพอใจ ถูกอนุมัติ
โดยผู้บังคับบัญชาเพื่อดาเนินการต่อไป
3. ผลการประเมินความพึงพอใจ ถูกสาเนา
ให้ บก.กศ. เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน
4. ผลการประเมินความพึงพอใจ ถูกนาเป็น
ข้อมูลในการประชุมเตรียมความพร้อม
เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน

วิธีการประเมิน
Assessment
ผลงานที่ทาสาเร็จแล้ว

ผลงานที่ทาสาเร็จแล้ว

ผลงานที่ทาสาเร็จแล้ว
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สมรรถนะย่อย
Element of Competence

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
5. โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
ถูกทบทวน ปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
โดยแบบประเมินโครงการฯ

วิธีการประเมิน
Assessment

8. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related)
คู่มือการปฏิบัติงานแผนกประเมินผล และสถิติ โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ปีการศึกษา
2560 และที่ปรับปรุงแก้ไขเป็นปัจจุบัน
9. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ความรู้ด้านงานสารบรรณ, การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
10. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge)
10.1 ความต้องการด้านความรู้
- การใช้งานคอมพิวเตอร์ในโปรแกรมสานักงานเบื้องต้น
- การใช้งานคอมพิวเตอร์ในโปแกรมสาเร็จรูป
- การปฏิบัติงานเอกสารหนังสือในงานสารบรรณ
10.2 ความต้องการด้านทักษะ
- ทักษะการคิด วิเคราะห์ การสรุปประเด็น
- ทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน
11. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
แฟ้มมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 1 คุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
ข้อมูลภายหลังจากสาเร็จการศึกษาแต่ละหลักสูตร ถูกดาเนินการให้เรียบร้อย ทันเวลา
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
ใบรับรองความรู้ที่สอดคล้องกับข้อ 10
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ประเมินโดยใช้หลักฐานความรู้ การปฏิบัติงาน และผลการประเมินตามวิธีการประเมินในข้อ ง
(ง) วิธีการประเมิน
การสังเกตหน้างานจริง, ดูจากผลงาน หรือผลงานที่ทาสาเร็จแล้ว
12. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
ต้องมีระบบติดตามแบบประเมินเพื่อให้ได้รับแบบประเมินคืนมาใกล้กับจานวนที่ส่งไปยังหน่วยต้นสังกัด
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. บันทึกข้อมูลการศึกษา และรายงานผลการศึกษาให้หน่วยต้นสังกัดให้ถูกต้อง ทันตามห้วงเวลา
2. วิเคราะห์และสรุปผลประเมินคุณลักษณะด้านการปฏิบัติงานของผู้สาเร็จการศึกษาจากหน่วยต้นสังกัด
13. หน่วยสมรรถนะร่วม
0841,0842
14. หน่วย เหล่า/ สายวิทยการที่ร่วมใช้หน่วยสมรรถนะ
โรงเรียนหน่วยและเหล่าสายวิทยาการของกองทัพบก
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15. รายละเอียดกระบวนการ และวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
15.1 (0843-1) พิจารณาข้อมูลในโครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
- ความถูกต้อง
- ความครบถ้วนของข้อมูล
- ระยะเวลาในการดาเนินการจัดส่งข้อมูลหลังปิดการศึกษา 3 เดือน
15.2 (0843-2) พิจารณาการดาเนินการตามโครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
- ทันตามห้วงเวลา
15.3 (0843-3) พิจารณาผลของการดาเนินการตามโครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
- ความครบถ้วนของข้อมูล
- ระยะเวลาในการดาเนินการ
- ผลของการดาเนินการ
16. คู่มือการปฏิบัติงานที่ใช้สาหรับ UOC
- คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง ดาเนินการตามโครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา ตามแผนพัฒนาการศึกษา
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1.
2.
3.
4.
5.

รหัสหน่วยสมรรถนะ 08211
ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการเรียนการสอนวิชาการสารบรรณ
ทบทวนครั้งที่
สร้างใหม่
คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ความสามารถในการการดาเนินการจัดการเรียนการสอนวิชาการสารบรรณ ของ รร.สบ.สบ.ทบ. ประกอบด้วย
การวางแผนการเรียนการสอนวิชาการสารบรรณตามหลักสูตร, จั ดการเรียนการสอนตามแผน และการวัดผลและ
ประเมินผลผู้เข้ารับการศึกษาตามแถลงหลักสูตร ของ รร.สบ.สบ.ทบ.
6. กลุ่มตาแหน่งงาน (Target Group)
6.1 อจ.หน.วิชา รร.สบ.สบ.ทบ. (ชกท.2120)
6.2 อจ.รร.สบ.สบ.ทบ.
7. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element of Competence
082111 วางแผนการเรียนการสอน
ตามหลักสูตร
กิจกรรม
1. จัดทาแผนการสอนให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย
2. จัดทาบทเรียน/เอกสาร
ประกอบการเรียน

082112 จัดการเรียนการสอน
ตามแผน
กิจกรรม
1. สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้
2. ทาการสอนตามแผนการสอนที่ได้
วางแผนไว้
3. จัดกิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้
4. ประเมินผลระหว่างการเรียน

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

วิธีการประเมิน
Assessment

1. ข้อมูลสาหรับจัดทาแผนการสอนการ
ปฏิบัติงานประจาปี ของ รร.สบ.สบ.ทบ.
ถูกรวบรวมจาก นขต. รร.สบ.สบ.ทบ. ได้อย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง
2. จัดทาฐานข้อมูลเพื่อออกแบบการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3. ใช้รูปแบบ/เทคนิควิธีการสอนอย่าง
หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ
4. ใช้หลักจิตวิทยาในการจัดการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข และ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

แฟ้มสะสมผลงาน เช่น แผนการ
สอนและประมวลรายวิชา ดู
รายละเอียดตาม
ข้อ 15.1

1. ใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เหมาะสมกับ
เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้
2. จัดทาสื่อประกอบการเรียนการสอน อาทิ
เช่น Power Point ได้ถูกจัดทาเสร็จเรียบร้อย
และพร้อมใช้ ก่อนทาการสอน
3. เอกสารตาราประกอบการเรียนการสอน

พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
แล้ว(Outcome product
Assessment)ดูรายละเอียด ข้อ
15.1
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Element of Competence

082113 วัดผลและประเมินผลผู้เข้า
รับการศึกษาตามหลักสูตร
กิจกรรม
1. ดาเนินการวัดผลและประเมินผู้เข้า
รับการศึกษาให้ถูกต้องเรียบร้อย
2. รายงานผลการศึกษาให้แผนก
ประเมินผลและสถิติ

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
ได้ถูกจัดทาเรียบร้อย เสร็จสมบูรณ์ ถูกต้องตรง
ตามแบบแผนของทางราชการ และพร้อมใช้
งาน ก่อนจะทาการสอน
4. ครู/อาจารย์ ได้จัดทาแนวสอน หมวดวิชา
ระเบียบงานสารบรรณ
5. มีการดาเนินการให้แสดงความคิดเห็นของ
ผู้รับการศึกษา วิเคราะห์ ถาม-ตอบ

วิธีการประเมิน
Assessment

1. สร้างและนาเครื่องมือวัดและประเมินผลไป
ใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม
2. นาผลการประเมินการเรียนรู้มาใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้
3. ทดสอบความรู้ทั้งแบบปรนัยและอัตนัย
4. สอบปฏิบัติเป็นรายบุคคล/กลุ่ม
5. สรุปผลการทดสอบความรู้/สอบปฏิบัติ
6. มีการวัดการประเมินผลที่หลากหลาย เช่น
การซักถาม การทารายงานกลุ่ม การอภิปราย
กลุ่ม และการทาแบบฝึกหัด
7. ดาเนินการบันทึกและรายงานสถิติผลงาน
ตามหน้าที่

พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จ
แล้ว(Outcome product
Assessment)ดูรายละเอียด ข้อ
15.2 - 15.5

8. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related)(ถ้ามี)
8.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
8.2 แผนยุทธศาสตร์ชาติ
8.3 แผนพัฒนากองทัพบก พ.ศ.2560-2564
8.4 นโยบาย/แผนพัฒนากาลังพลของกองทัพบก พ.ศ.2560-2564
8.5 ระเบียบ คาสั่งฯ เกี่ยวกับการศึกษาและพัฒนากาลังพลของกองทัพบก และกระทรวงกลาโหม
9. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
- ความรู้ เรื่อง งานสารบรรณ
- ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สานักงานเบื้องต้น
10. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
10.1 ความต้องการด้านความรู้
- การใช้งานคอมพิวเตอร์ในโปรแกรมสานักงานเบื้องต้น
- การใช้งานคอมพิวเตอร์ในโปรแกรมสาเร็จรูป
- การปฏิบัติงานเกี่ยวกับเอกสารหนังสือในงานสารบรรณ
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10.2 ความต้องการด้านทักษะ
- ทักษะในการจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องสาหรับการจัดทาข้อสอบ
- ทักษะในการศึกษาและวิเคราะห์การออกข้อสอบ
11. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
- นโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการศึกษา และพัฒนาความรู้ของกาลังพลของ ทบ.
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
- ใบรับรองความรู้ที่สอดคล้องกับ ข้อ 10
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
- ประเมินโดยใช้หลักฐานความรู้ การปฏิบัติงาน และผลการประเมินตามวิธีการประเมิน ในข้อ 15
(ง) วิธีการประเมิน
- พิจารณาจากหลักฐานและเอกสารที่ทาสาเร็จแล้ว
12. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) นิยามศัพท์ ที่เกี่ยวข้อง
- คู่มือปฏิบัติงาน
- คุณภาพการศึกษา
- การบริหารจัดการตามระบบคุณภาพ
- การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
- การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
- คู่มือปฏิบัติงาน หมายถึง เอกสารที่มีข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่
- คุณภาพการศึกษา หมายถึง การพัฒนาการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนที่จบการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาเป็นที่ยอมรับ
- การบริหารจัดการตามระบบคุณภาพ หมายถึง การบรรลุผลสาเร็จของภาระหน้าที่ และจุดหมายของ
การศึกษา
- การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา หมายความว่า กระบวนการติดตามตรวจสอบความก้าวหนา
ของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และจัดทารายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พร
อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- การพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายความว่า กระบวนการพัฒนาการศึกษาเข้าสู่คุณภาพที่สอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการกาหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดระบบและโครงสร้าง การวางแผน และการ
ดาเนินงานตามแผน รวมทั้งการสร้างจิตสานึกให้เห็นว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
และเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน
13. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
14. หน่วย เหล่า/สายวิทยาการที่ร่วมใช้หน่วยสมรรถนะ (ถ้ามี)
-
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15. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เครื่องมือการประเมิน ได้แก่
15.1 หลักฐานเอกสารผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้ว (Outcome) ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน
15.2 การประเมินตนเอง และการประเมินร่วมกับผู้บังคับบัญชา (Self Assessment and Boss Assessment)
อาจใช้การประเมิน 180 หรือ 360 องศา (360 Degrees Evaluation)
15.3 การสังเกตุพฤติกรรม (Observation)
15.4 การสัมภาษณ์ (Interview)
15.5 แบบสอบถาม (Questionnaire)
16. คู่มือการปฏิบัติงานที่ใช้สาหรับ UOC
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง จัดการเรียนการสอนวิชาการสารบรรณ
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1.
2.
3.
4.
5.

รหัสหน่วยสมรรถนะ 08212
ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดทาแผนและพัฒนาบทเรียน
ทบทวนครั้งที่
สร้างใหม่
คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ความสามารถในการดาเนินงานการจัดทาแผนและพัฒนาบทเรียน ของ รร.สบ.สบ.ทบ. ประกอบด้วยการจัดเตรียม
วางแผนพัฒนาบทเรียน, จัดทาแผนพัฒนาบทเรียน และประเมินผลระหว่างการเรียนและปรับปรุงวิธีการสอนให้
เหมาะสม ตามแถลงหลักสูตรของ รร.สบ.สบ.ทบ.
6. กลุ่มตาแหน่งงาน (Target Group)
6.1 อจ.หน.วิชา รร.สบ.สบ.ทบ. (ชกท.2120)
6.2 อจ.รร.สบ.สบ.ทบ.
7. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element of Competence
082121 วางแผนพัฒนาบทเรียน

082122 จัดทาแผนพัฒนาบทเรียน

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1. สร้างสรรค์และบูรณาการองค์ความรู้ใหม่มา
ใช้ในด้านการสอนโดยพิจารณาจากบริบทของ
กองทัพบกในภาพรวม และปรับให้เหมาะสม
ปฏิบัติได้จริง
2. คิด และปรับเปลี่ยนทิศทางของกลยุทธ์การ
พัฒนากองทัพบกในภาพรวม ให้เป็นกลยุทธ์
ใหม่ที่ช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืนขึ้นได้
3. ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
1. สืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้
2. ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อ/
นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้
3. การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ติดตามองค์
ความรู้ใหม่ๆทางวิชาการ
4. การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการ
พัฒนา
5. จัดทาแผนและพัฒนาบทเรียน เพื่อใช้เป็น
คู่มือการสอน
6. การทดสอบความรู้/สอบปฏิบัติ ได้ถูก
ประมวลผลจากระบบสื่อการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ เรียบร้อย ครบถ้วนถูกต้อง
โปร่งใสและเที่ยงธรรม
7. ทาสื่อการสอนมีความชัดเจน เนื้อหา -

วิธีการประเมิน
Assessment
1. พิจารณาจากหลักฐาน
เอกสารผลงานหรือชิ้นงานที่ทา
สาเร็จแล้ว(Outcome
product Assessment)
ดูรายละเอียด ข้อ 15.1

1. พิจารณาจากหลักฐาน
เอกสารผลงานหรือชิ้นงานที่ทา
สาเร็จแล้ว(Outcome
product Assessment)
ดูรายละเอียด ข้อ 15.2
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Element of Competence

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
การนาเสนอ และเข้าใจง่ายขึ้น
082122จัดทาแผนพัฒนาบทเรียน
1. สืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้
2. ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อ/
นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้
3. การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ติดตามองค์
ความรู้ใหม่ๆทางวิชาการ
4. การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการ
พัฒนา
5. จัดทาแผนและพัฒนาบทเรียน เพื่อใช้เป็น
คู่มือการสอน
6. การทดสอบความรู้/สอบปฏิบัติ ได้ถูก
ประมวลผลจากระบบสื่อการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ เรียบร้อย ครบถ้วนถูกต้อง
โปร่งใสและเที่ยงธรรม
7. ทาสื่อการสอนมีความชัดเจน เนื้อหา การนาเสนอ และเข้าใจง่ายขึ้น
082123ประเมินผลระหว่างการเรียน 1. ออกแบบวิธีการวัดและประเมินผลอย่าง
และปรับปรุงวิธีการสอนให้เหมาะสม หลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อหา กิจกรรมการ
เรียนรู้ และผู้เรียน
2. สร้างและนาเครื่องมือวัดและประเมินผลไป
ใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3. มีการถาม – ตอบหลังการสอนเสร็จต่อเรื่อง
4. มีการจัดลาดับขั้นตอนการสอนที่เหมาะสม
5. มีการกาหนดวัตถุประสงค์ของเนื้อหา
รายวิชาได้ชัดเจน
6. มีการเตรียมการสอนที่ดี
7. มีความตั้งใจในการสอน
8. ดาเนินการบันทึกและรายงานสถิติผลงาน
สถิติผลงานตามหน้าที่

วิธีการประเมิน
Assessment
1. พิจารณาจากหลักฐาน
เอกสารผลงานหรือชิ้นงานที่ทา
สาเร็จแล้ว(Outcome
product Assessment)
ดูรายละเอียด ข้อ 15.2

1. พิจารณาจากหลักฐาน
เอกสารผลงานหรือชิ้นงานที่ทา
สาเร็จแล้ว(Outcome
product Assessment)
ดูรายละเอียด ข้อ 15.3-15.5

8. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related)(ถ้ามี)
8.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
8.2 แผนยุทธศาสตร์ชาติ
8.3 แผนพัฒนากองทัพบก พ.ศ.2560-2564
8.4 นโยบาย/แผนพัฒนากาลังพลของกองทัพบก พ.ศ.2560-2564
8.5 ระเบียบ คาสั่งฯ เกี่ยวกับการศึกษาและพัฒนากาลังพลของกองทัพบก และกระทรวงกลาโหม
9. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
- ความรู้ เรื่อง งานสารบรรณ
- ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สานักงานเบื้องต้น
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10. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
10.1 ความต้องการด้านความรู้
- การจัดทาจัดการเรียนการสอนวิชาการสารบรรณ
- การจัดทาแผนและพัฒนาบทเรียน
10.2 ความต้องการด้านทักษะ
- ทักษะในการจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องสาหรับการจัดทาแผนการสอน
- ทักษะในการศึกษาการวัดผลและประเมินผลผู้เข้ารับการศึกษา
- ทักษะการจัดทาแผนพัฒนาบทเรียน
- ทักษะในการนาเสนอบทเรียนที่ทาให้เกิดกระตุ้นการเรียนรู้
11. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
- นโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการศึกษา และพัฒนาความรู้ของกาลังพลของ ทบ.
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
- ใบรับรองความรู้ที่สอดคล้องกับ ข้อ 10
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
- ประเมินโดยใช้หลักฐานความรู้ การปฏิบัติงาน และผลการประเมินตามวิธีการประเมิน ในข้อ 15
(ง) วิธีการประเมิน
- พิจารณาจากหลักฐานและเอกสารที่ทาสาเร็จแล้ว
12. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คานิยามศัพท์ ที่เกี่ยวข้อง
- คู่มือปฏิบัติงาน
- คุณภาพการศึกษา
- การบริหารจัดการตามระบบคุณภาพ
- การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
- การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
- คู่มือปฏิบัติงาน หมายถึง เอกสารที่มีข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่
- คุณภาพการศึกษา หมายถึง การพัฒนาการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนที่จบการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาเป็นที่ยอมรับ
- การบริหารจัดการตามระบบคุณภาพ หมายถึง การบรรลุผลสาเร็จของภาระหน้าที่ และจุดหมายของ
การศึกษา
- การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา หมายความวากระบวนการติดตามตรวจสอบความก้าวหนาของ
การปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และจัดทารายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พรอมทั้ง
เสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- การพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายความ วากระบวนการพัฒนาการศึกษาเข้าสู่คุณภาพที่สอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการกาหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดระบบและโครงสร้าง การวางแผน และการ
ดาเนินงานตามแผน รวมทั้งการสร้างจิตสานึกให้เห็นว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
และเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน
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13. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
14. หน่วย เหล่า/สายวิทยาการที่ร่วมใช้หน่วยสมรรถนะ (ถ้ามี)
15. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เครื่องมือการประเมิน ได้แก่
15.1 หลักฐานเอกสารผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้ว (Outcome)ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน
15.2 การประเมินตนเอง และการประเมินร่วมกับผู้บังคับบัญชา (Self Assessment and Boss Assessment)
อาจใช้การประเมิน 180 หรือ 360 องศา (360 Degrees Evaluation)
15.3 การสังเกตพฤติกรรม (Observation)
15.4 การสัมภาษณ์ (Interview)
15.5 แบบสอบถาม (Questionnaire)
16. คู่มือการปฏิบัติงานที่ใช้สาหรับ UOC
- คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง จัดทาแผนและพัฒนาบทเรียน

ส่วนที่ 3 โรงเรียนทหารสารบรรณ 462

ส่วนที่ 3 รายละเอียดสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1.
2.
3.
4.
5.

รหัสหน่วยสมรรถนะ 08221
ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการเรียนการสอนวิชาธุรการกาลังพลและแบบธรรมเนียม
ทบทวนครั้งที่
สร้างใหม่
คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ความสามารถในการการดาเนินการจัดการเรียนการสอนวิชาธุรการกาลังพลและแบบธรรมเนียมของ รร.สบ.สบ.
ทบ. ประกอบด้วย การวางแผนการเรียนการสอนวิชาธุรการกาลังพลและแบบธรรมเนียมตามหลักสูตร, จัดการเรียน
การสอนตามแผน และการวัดผลและประเมินผลผู้เข้ารับการศึกษาตามแถลงหลักสูตร ของ รร.สบ.สบ.ทบ.
6. กลุ่มตาแหน่งงาน (Target Group)
6.1 อจ.หน.วิชา รร.สบ.สบ.ทบ. (ชกท. 2110)
6.2 อจ.รร.สบ.สบ.ทบ.
7. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element of Competence
082211 วางแผนการเรียนการสอน
ตามหลักสูตร
กิจกรรม
1. จัดทาแผนการแผนการสอนให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. จัดทาบทเรียน/เอกสาร
ประกอบการเรียน

082212 จัดการเรียนการสอน
ตามแผน
กิจกรรม
1. สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้
2. ทาการสอนตามแผนการสอน
ที่ได้วางแผนไว้
3. จัดกิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้
4. ประเมินผลระหว่างการเรียน

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

วิธีการประเมิน
Assessment

1. ข้อมูลสาหรับจัดทาแผนการสอนการ
ปฏิบัติงานประจาปี ของ รร.สบ.สบ.ทบ.
ถูกรวบรวมจาก นขต. รร.สบ.สบ.ทบ. ได้อย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง
2. จัดทาฐานข้อมูลเพื่อออกแบบการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3. ใช้รูปแบบ/เทคนิควิธีการสอนอย่าง
หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ
4. ใช้หลักจิตวิทยาในการจัดการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข และ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

1. แฟ้มสะสมผลงาน เช่น
แผนการสอนและประมวล
รายวิชา
ดูรายละเอียดตามข้อ 15.1

1. ใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เหมาะสมกับ
เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้
2. จัดทาสื่อประกอบการเรียนการสอน อาทิ
เช่น Power Point ได้ถูกจัดทาเสร็จเรียบร้อย
และพร้อมใช้ ก่อนทาการสอน

1. พิจารณาจากหลักฐาน
เอกสารผลงานหรือชิ้นงานที่ทา
สาเร็จแล้ว (Outcome
product Assessment)
ดูรายละเอียดข้อ 15.1
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สมรรถนะย่อย
Element of Competence

082213 วัดผลและประเมินผลผู้เข้า
รับการศึกษาตามหลักสูตร
กิจกรรม
1. ดาเนินการวัดผลและประเมินผู้เข้า
รับการศึกษาให้ถูกต้องเรียบร้อย
2. รายงานผลการศึกษาให้แผนก
ประเมินผลและสถิติ

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
3. เอกสารตาราประกอบการเรียนการสอน
ได้ถูกจัดทาเรียบร้อย เสร็จสมบูรณ์ ถูกต้อง.
ตรงตามแบบแผนของทางราชการ และพร้อม
ใช้งาน ก่อนจะทาการสอน
4. ครู/อาจารย์ ได้จัดทาแนวสอน
หมวดวิชาธุรการกาลังพลและระเบียบแบบ
ธรรมเนียม
5. มีการดาเนินการให้แสดงความคิดเห็นของ
ผู้รับการศึกษาวิเคราะห์ ถาม – ตอบ

วิธีการประเมิน
Assessment

1. สร้างและนาเครื่องมือวัดและประเมินผลไป
ใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม
2. นาผลการประเมินการเรียนรู้มาใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้
3. ทดสอบความรู้ทั้งแบบปรนัยและอัตนัย
4. สอบปฏิบัติเป็นรายบุคคล/กลุ่ม
5. สรุปผลการทดสอบความรู้/สอบปฏิบัติ
6. มีการวัดการประเมินผลที่หลากหลาย เช่น
การซักถาม การทารายงานกลุ่ม การอภิปราย
กลุ่มและการทาแบบฝึกหัด
7. ดาเนินการบันทึกและรายงานสถิติผลงาน
ตามหน้าที่

1. พิจารณาจากหลักฐาน
เอกสารผลงานหรือชิ้นงานที่ทา
สาเร็จแล้ว (Outcome
product Assessment)
ดูรายละเอียดข้อ 15.2 - 15.5

8. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related)(ถ้ามี)
8.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
8.2 แผนยุทธศาสตร์ชาติ
8.3 แผนพัฒนากองทัพบก พ.ศ. 2560 - 2564
8.4 นโยบาย/แผนพัฒนากาลังพลของกองทัพบก พ.ศ. 2560 – 2564
8.5 ระเบียบ คาสั่งฯ เกี่ยวกับการศึกษาและพัฒนาของกองทัพบก และกระทรวงกลาโหม
9. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
- ความรู้ เรื่อง ธุรการกาลังพลและแบบธรรมเนียม
- ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สานักงานเบื้องต้น
10. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
10.1 ความต้องการด้านความรู้
- การใช้งานคอมพิวเตอร์ในโปรแกรมสานักงานเบื้องต้น
- การใช้งานคอมพิวเตอร์ในโปรแกรมสาเร็จรูป
- การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านธุรการกาลังพลและแบบธรรมเนียม
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10.2 ความต้องการด้านทักษะ
- ทักษะในการจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องสาหรับการจัดทาข้อสอบ
- ทักษะในการศึกษาและวิเคราะห์การออกข้อสอบ
11. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
- นโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการศึกษา และพัฒนาความรู้ของกาลังพลของ ทบ.
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
- ประเมินโดยใช้หลักฐานความรู้ การปฏิบัติงาน และผลการประเมินตามวิธีการประเมิน ในข้อ 15
(ง) วิธีการประเมิน
- พิจารณาจากหลักฐานและเอกสารที่ทาสาเร็จแล้ว
12. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
- คู่มือปฏิบัติงาน
- คุณภาพการศึกษา
- การบริหารจัดการตามระบบคุณภาพ
- การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
- การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
- คู่มือปฏิบัติงาน หมายถึง เอกสารที่มีข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่
- คุณภาพการศึกษา หมายถึง การพัฒนาการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนที่จบการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาเป็นที่ยอมรับ
- การบริหารจัดการตามระบบคุณภาพ หมายถึง การบรรลุผลสาเร็จของภาระหน้าที่ และจุดหมายของ
การศึกษา
- การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา หมายความว่า กระบวนการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้า
ของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุ ณภาพการศึกษา และจัดทารายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- การพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายความว่า กระบวนการพัฒนาการศึกษาเข้าสู่คุณภาพที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการกาหนดมาตรฐานการศึกษา การจั ดระบบและโครงสร้าง การวางแผนและการ
ดาเนินงานตามแผน รวมทั้งการสร้างจิตสานึกให้เห็นว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
และเป็นความรับผิดชอบร่วมกันทุกคน
13. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
14. หน่วย เหล่า/สายวิทยาการที่ร่วมใช้หน่วยสมรรถนะ (ถ้ามี)
-
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15. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เครื่องมือการประเมิน ได้แก่
15.1 หลักฐานเอกสารผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้ว (Outcome) ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน
15.2 การประเมินตนเอง และการประเมินร่วมกับผู้บังคับบัญชา (Self Assessment and Boss Assessment)
อาจใช้การประเมิน 180 หรือ 360 องศา (360 Degrees Evaluation)
15.3 การสังเกตพฤติกรรม (Observation)
15.4 การสัมภาษณ์ (Interview)
15.5 แบบสอบถาม (Questionnaire)
16. คู่มือการปฏิบัติงานที่ใช้สาหรับ UOc
- คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง จัดการเรียนการสอนวิชาธุรการกาลังพลและแบบธรรมเนียม
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1.
2.
3.
4.
5.

รหัสหน่วยสมรรถนะ 08222
ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดทาแผนและพัฒนาบทเรียน
ทบทวนครั้งที่
สร้างใหม่
คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ความสามารถในการดาเนินงานการจัดทาแผนและพัฒนาบทเรียน ของ รร.สบ.สบ.ทบ. ประกอบด้วยการจัดเตรียม
วางแผนพัฒนาบทเรียน, จัดทาแผนพัฒนาบทเรียน และประเมินผลระหว่างการเรียนและปรับปรุงวิธีการสอนให้
เหมาะสม ตามแถลงหลักสูตรของ รร.สบ.สบ.ทบ.
6. กลุ่มตาแหน่งงาน (Target Group)
6.1 อจ.หน.วิชา รร.สบ.สบ.ทบ. (ชกท. 2110)
6.2 อจ.รร.สบ.สบ.ทบ.
7. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element of Competence
082221 วางแผนพัฒนาบทเรียน

082222 จัดทาแผนพัฒนาบทเรียน

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1. สร้างสรรค์และบูรณาการองค์ความรู้ใหม่มา
ใช้ในด้านการสอนพิจารณาจากบริบทของ
กองทัพบกในภาพรวม และปรับให้เหมาะสม
ปฏิบัติได้จริง
2. คิด และปรับเปลี่ยนทิศทางของกลยุทธ์การ
พัฒนากองทัพบกในภาพรวม ให้เป็นกลยุทธ์
ใหม่ที่ช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืนขึ้นได้
3. ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
4. ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
1. สืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้
2. ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อ/
นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้
3. การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ติดตามองค์
ความรู้ใหม่ๆ ทางวิชาการ
4. การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการ
พัฒนา
5. จัดทาแผนและพัฒนาบทเรียน เพื่อใช้เป็น
คู่มือการสอน
6. การทดสอบความรู้/สอบปฏิบัติ ได้ถูก
ประมวลผลจากระบบสื่อการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ เรียบร้อยครบถ้วนถูกต้อง
โปร่งใสและเที่ยงธรรม

วิธีการประเมิน
Assessment
1. พิจารณาจากหลักฐาน
เอกสารผลงานหรือชิ้นงานที่ทา
สาเร็จแล้ว (Outcome
product Assessment)
ดูรายละเอียดข้อ 15.1

1. พิจารณาจากหลักฐาน
เอกสารผลงานหรือชิ้นงานที่ทา
สาเร็จแล้ว (Outcome
product Assessment)
ดูรายละเอียดข้อ 15.2
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สมรรถนะย่อย
Element of Competence

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
7. ทาสื่อการสอนมีความชัดเจน เนื้อหา –
การนาเสนอ และเข้าใจง่ายขึ้น
082223 ประเมินผลระหว่างการเรียน 1. ออกแบบวิธีการวัดและประเมินผลอย่าง
และปรับปรุงวิธีการสอนให้เหมาะสม หลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อหากิจกรรมการ
เรียนรู้ และผู้เรียน
2. สร้างและนาเครื่องมือวัดและประเมินผลไป
ใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3. มีการถาม – ตอบหลังการสอนเสร็จต่อเรื่อง
4. มีการจัดลาดับขั้นตอนการสอนที่เหมาะสม
5. มีการกาหนดวัตถุประสงค์ของเนื้อหา
รายวิชาได้ชัดเจน
6. มีการเตรียมการสอนที่ดี
7. มีความตั้งใจในการสอน
8. ดาเนินการบันทึกและรายงานสถิติผลงาน
สถิติผลงานตามหน้าที่

วิธีการประเมิน
Assessment
1. พิจารณาจากหลักฐาน
เอกสารผลงานหรือชิ้นงานที่ทา
สาเร็จแล้ว (Outcome
product Assessment)
ดูรายละเอียดข้อ 15.3 – 15.5

8. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related)(ถ้ามี)
8.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
8.2 แผนยุทธศาสตร์ชาติ
8.3 แผนพัฒนากองทัพบก พ.ศ. 2560 - 2564
8.4 นโยบาย/แผนพัฒนากาลังพลของกองทัพบก พ.ศ. 2560 – 2564
8.5 ระเบียบ คาสั่งฯ เกี่ยวกับการศึกษาและพัฒนาของกองทัพบก และกระทรวงกลาโหม
9. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
- ความรู้ เรื่อง งานธุรการกาลังพลและแบบธรรมเนียม
- ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สานักงานเบื้องต้น
10. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
10.1 ความต้องการด้านความรู้
- การจัดทานโยบาย
- การจัดทาแผนและพัฒนาบทเรียน
102 ความต้องการด้านทักษะ
- ทักษะในการจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องสาหรับการจัดทานโยบาย
- ทักษะในการศึกษาการวัดผลและประเมินผลผู้เข้ารับการศึกษา
- ทักษะการจัดทาแผนพัฒนาบทเรียน
- ทักษะในการนาเสนอบทเรียนที่ทาให้เกิดกระตุ้นการเรียนรู้
11. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
- นโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการศึกษา และพัฒนาความรู้ของกาลังพลของ ทบ.
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
- ใบรับรองความรู้ที่สอดคล้องกับ ข้อ 10
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(ค) คาแนะนาในการประเมิน
- ประเมินโดยใช้หลักฐานความรู้ การปฏิบัติงาน และผลการประเมินตามวิธีการประเมิน ในข้อ 15
(ง) วิธีการประเมิน
- พิจารณาจากหลักฐานและเอกสารที่ทาสาเร็จแล้ว
12. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คานิยามศัพท์ ที่เกี่ยวข้อง
- คู่มือปฏิบัติงาน
- คุณภาพการศึกษา
- การบริหารจัดการตามระบบคุณภาพ
- การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
- การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
- คู่มือปฏิบัติงาน หมายถึง เอกสารที่มีข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่
- คุณภาพการศึกษา หมายถึง การพัฒนาการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนที่จบการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาเป็นที่ยอมรับ
- การบริหารจัดการตามระบบคุณภาพ หมายถึง การบรรลุผลสาเร็จของภาระหน้าที่ และจุดหมายของ
การศึกษา
- การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา หมายความว่า กระบวนการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้า
ของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และจัดทารายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- การพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายความว่า กระบวนการพัฒนาการศึกษาเข้าสู่คุณภาพที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการกาหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดระบบและโครงสร้าง การวางแผนและการ
ดาเนินงานตามแผน รวมทั้งการสร้างจิตสานึกให้เห็นว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
และเป็นความรับผิดชอบร่วมกันทุกคน
13. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
14. หน่วย เหล่า/สายวิทยาการที่ร่วมใช้หน่วยสมรรถนะ (ถ้ามี)
15. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
เครื่องมือการประเมิน ได้แก่
15.1 หลักฐานเอกสารผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้ว (Outcome) ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน
15.2 การประเมินตนเอง และการประเมินร่วมกับผู้บังคับบัญชา (Self Assessment and Boss Assessment)
อาจใช้การประเมิน 180 หรือ 360 องศา (360 Degrees Evaluation)
15.3 การสังเกตพฤติกรรม (Observation)
15.4 การสัมภาษณ์ (Interview)
15.5 แบบสอบถาม (Questionnaire)
16. คู่มือการปฏิบัติงานที่ใช้สาหรับ UOC
- คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง จัดทาแผนและพัฒนาบทเรียน
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1.
2.
3.
4.
5.

รหัสหน่วยสมรรถนะ 08231
ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการเรียนการสอนวิชาเหล่าต่างๆ รวมทั้งวิชาพื้นฐานเบื้องต้นทั่วไป
ทบทวนครั้งที่
สร้างใหม่
คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ(Description of Unit of Competency)
สามารถในการจัดการเรียนการสอน ด้วยการวางแผนสอน ดาเนินการสอน และการวัดผลการสอนในแผนกวิชา
ทหารและทั่วไปในการสอนภายใน รร.สบ.สบ.ทบ. และหน่วยภายนอกที่ขอรับการสนับสนุน
6. กลุ่มตาแหน่งงาน (Target Group)
อจ.หน.รร.สบ.สบ.ทบ. (ชกท.2517)
อาจารย์ (ชกท.2517)
เสมียน (ชกท.710)
7. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element of Competence
082311 วางแผนการเรียนการสอน
ตามที่หลักสูตรกาหนด

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1. เตรียมข้อมูลสาหรับจัดทาแผนการสอน
การปฏิบัติงานประจาปี ของ รร.สบ.สบ.ทบ.
ถูกรวบรวมจาก นขต. รร.สบ.สบ.ทบ. ได้อย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง
2. จัดทาฐานข้อมูลเพื่อออกแบบการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3. ใช้รูปแบบ/เทคนิควิธีการสอนอย่าง
หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ
082312 จัดการเรียนการสอนตามที่ 1. มีการจัดบรรยากาศในการเรียนรู้สาหรับการ
หลักสูตรกาหนด
สอนแต่ละครั้งโดยครูผู้สอน
2. เอกสารตาราประกอบการสอน ได้ถูกจัดทา
เรียบร้อย ถูกต้องตรงตามแบบแผนของทาง
ราชการ และพร้อมใช้งาน ก่อนจะทาการสอน
3. ตามที่ได้กาหนดไว้ในแผนการสอนโดย
อาจารย์ที่รับผิดชอบการสอนในแต่ละวิชา
4. ประเมินผลระหว่างการสอน
โดยใช้คาถาม การสังเกต การสัมภาษณ์
082313 การวัดและประเมินผลผู้เข้า 1. สร้างและนาเครื่องมือวัดและประเมินผลไป
รับการศึกษาตามหลักสูตร
ใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม
2. นาผลการประเมินการเรียนรู้มาใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้
3. ทดสอบความรู้ทั้งแบบปรนัยและอัตนัย

วิธีการประเมิน
Assessment
1. แฟ้มสะสมผลงาน
เช่น แผนการสอนและประมวล
รายวิชา ดูรายละเอียดตาม
ข้อ 15.1

1. พิจารณาจากหลักฐาน
เอกสารผลงานหรือชิ้นงานที่ทา
สาเร็จแล้ว (Outcome
productAssessment)
ดูรายละเอียดข้อ 15.1

1. พิจารณาจากหลักฐาน
เอกสารผลงานหรือชิ้นงานที่ทา
สาเร็จแล้ว (Outcome
product Assessment)
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8. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related)(ถ้ามี)
8.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
8.2 แผนยุทธศาสตร์ชาติ
8.3 แผนพัฒนากองทัพบก พ.ศ.2560 – 2564
8.4 นโยบายและแผนพัฒนากาลังพลของกองทัพบกพ.ศ.2560 – 2564
9. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
9.1 ความรู้ เรื่อง การบริหารงาน การทางานของฝ่ายอานวยการ หลักยุทธวิธีการรบ
9.2 ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สานักงานเบื้องต้น
10. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
10.1 ความต้องการด้านความรู้
- ความรู้ทั่วไปของสถานการณ์ทางด้าน การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
10.2 ความต้องการด้านทักษะ
- ทักษะในการวางแผนการสอน
- ทักษะในการดาเนินการสอน
- ทักษะการวัดผลในการจัดการเรียนการสอน
11. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
- แผนการสอนตามรูปแบบที่ ทบ.กาหนด
- ประมวล การสอนตามรูปแบบที่ ทบ.กาหนด
- เอกสารผลการนิเทศน์การสอน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
- ใบรับรองความรู้ที่สอดคล้องกับข้อ 10
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
(ง) วิธีการประเมิน
- พิจารณาจากหลักฐานและเอกสาร
12. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
- คู่มือปฏิบัติงาน
- คุณภาพการศึกษา
- การบริหารจัดการตามระบบคุณภาพ
- การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
- การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
13. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
-
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14. หน่วย เหล่า/สายวิทยาการที่ร่วมใช้หน่วยสมรรถนะ (ถ้ามี)
15. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
15.1-15.4 เครื่องมือการประเมิน
หลักฐานเอกสารผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้ว (Outcome) ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินของ สบ.ทบ.
16. คู่มือการปฏิบัติงานที่ใช้สาหรับUOC
- คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง จัดการเรียนการสอนวิชาเหล่าต่างๆ รวมทั้งวิชาพื้นฐานเบื้องต้นทั่วไป
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1.
2.
3.
4.
5.

รหัสหน่วยสมรรถนะ 08232
ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดทาแผนและพัฒนาบทเรียน
ทบทวนครั้งที่
สร้างใหม่
คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ความสามารถในการดาเนินงานการจัดทาแผนและพัฒนาบทเรียน ของ รร.สบ.สบ.ทบ. ประกอบด้วยการจัดเตรียม
วางแผนพัฒนาบทเรียน, จัดทาแผนพัฒนาบทเรียน และประเมินผลระหว่างการเรียนและปรับปรุงวิธีการสอนให้
เหมาะสม ตามแถลงหลักสูตรของ รร.สบ.สบ.ทบ.
6. กลุ่มตาแหน่งงาน (Target Group)
อจ.หน.รร.สบ.สบ.ทบ. (ชกท.2517)
อาจารย์ (ชกท.2517)
เสมียน (ชกท.710)
7. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element of Competence
082321 วางแผนพัฒนาบทเรียน

082322 จัดทาแผนพัฒนา
บทเรียน

082323 การประเมินระหว่างการ
เรียนและปรับปรุงวิธีการสอน

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1. สร้างความรู้ใหม่มาใช้ในด้านการสอน
พิจารณาจากบริบทของกองทัพบกในภาพรวม
และปรับให้เหมาะสม ปฏิบัติได้จริง
2. วิเคราะห์ ปรับกลยุทธ์การพัฒนากองทัพบก
ในภาพรวม ให้เป็นกลยุทธ์ใหม่ที่ช่วยผลักดันให้
เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนขึ้นได้
3. ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
1. มีการจัดทาแผนพัฒนาบทเรียนและดาเนิน
ตามแผน จาก กองการศึกษา และแผนก
เตรียมการ เพื่อนาผลลัพธ์ที่ได้รายงาน นาเรียน
อนุมัติ
2. มีการดาเนินการตามแผนพัฒนาบทเรียนที่
ได้กาหนดระยะเวลาไว้แล้ว
1. มีการนาผลการประเมินทั้งเป็นทางการ และ
ไม่เป็นทางการ ในระหว่างการเรียนการสอนมา
ทาการปรับปรุงการสอนโดยครูผู้สอน

8. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related)(ถ้ามี)
8.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
8.2 แผนยุทธศาสตร์ชาติ
8.3 แผนพัฒนากองทัพบก พ.ศ.2560 – 2564
8.4 นโยบายและแผนพัฒนากาลังพลของกองทัพบกพ.ศ.2560 – 2564

วิธีการประเมิน
Assessment
1. พิจารณาจากหลักฐาน
เอกสารผลงานหรือชิ้นงานที่ทา
สาเร็จแล้ว (Outcome
product Assessment) ดู
รายละเอียดข้อ 15.1

1. พิจารณาจากหลักฐาน
เอกสารผลงานหรือชิ้นงานที่ทา
สาเร็จแล้ว (Outcome
product Assessment)
ดูรายละเอียดข้อ 15.2
1. พิจารณาจากหลักฐาน
เอกสารผลงานหรือชิ้นงานที่ทา
สาเร็จแล้ว (Outcome
product Assessment)
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9. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
9.1 ความรู้ เรื่อง การบริหารงาน การทางานของฝ่ายอานวยการ หลักยุทธวิธีการรบ
9.2 ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สานักงานเบื้องต้น
10. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
10.1 ความต้องการด้านความรู้
- ความรู้ทั่วไปของสถานการณ์ทางด้าน การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
10.2 ความต้องการด้านทักษะ
- ทักษะในการวางแผนการสอน
- ทักษะในการดาเนินการสอน
- ทักษะการวัดผลในการจัดการเรียนการสอน
11. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
- แผนการพัฒนาบทเรียน
- สรุปผลการพัฒนาบทเรียน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
- ใบรับรองความรู้ที่สอดคล้องกับข้อ 10
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
(ง) วิธีการประเมิน
- พิจารณาจากหลักฐานและเอกสาร
12. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา
- คาแนะนา
- คู่มือปฏิบัติงาน
- คุณภาพการศึกษา
- การบริหารจัดการตามระบบคุณภาพ
- การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
- การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
13. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
14. หน่วย เหล่า/สายวิทยาการที่ร่วมใช้หน่วยสมรรถนะ (ถ้ามี)
15. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
15.1-15.4 เครื่องมือการประเมิน
หลักฐานเอกสารผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้ว (Outcome) ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินของ สบ.ทบ.
16. คู่มือการปฏิบัติงานที่ใช้สาหรับ UOC
- คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง จัดทาแผนและพัฒนาบทเรียน

