
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
เพ่ือแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งประเภทท่ัวไป

ด้วย ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) เพ่ือแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งประ๓ ทท่ัวไป 
ระดับชำนาญงาน และระดับอาวุโส ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี-ศธ ๐๒๐๖.(ะ/ว ๑๗ ลงวันท่ี ๒(ะ กรกฎาคม 
๒๕๖๕ กำหนดให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนดองค์ประกอบ ตัวช้ีวัด น้ําหนักคะแนนในแต่ละองค์ประกอบ 
และเกณฑ์การตัดสินในการประเมิน วิธีการในการประเมินบุคคล และอ่ืน  ๆ เพ่ิมเติม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ท่ี ก.ค.ศ. กำหนดไว้

ดังน้ัน เพื่อให้การประเมินบุคคลของข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ดำเนินการได้อย่างเป็นระบบ มีความโปร่งใส เป็นธรรม มีความชัดเจนและมีกลไกให้ข้าราชการสามารถ 
ขอรับการประเมินได้อย่างเหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลือนระดับ 
ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) 
เพ่ือแต่งต้ัง ให้ดำรงตำแหน่งประ๓ ทท่ัวไป ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นด้นไป
ประกาศ ณ วันท่ี (530 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เลขาธิการสภาการศึกษา 
รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษ'’*'''^



หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราขการครูและบุคลากรทางการสืกษา 
ตำแหน่งบุคลากรทางการสืกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประ๓ ทท่ัวไป สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(แนบท้ายประกาศ ณ วันท่ี ไช© ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

ก.ค.ศ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับ 
ชำนาญงาน และระดับอาวุโส ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที, ศธ ๐๒0 ๖.๕/ว ๑๗ ลงวันที' ๒๕ กรกฎาคม 
๒๕๖๕

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการได้อย่างเป็นระบบ มีความโปร่งใส เป็นธรรม มีความซัดเจน จึงกำหนด 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร 
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป สังกัดสำนักงาน 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

อน่ึง กรณีทีหลักเกณฑ์ วิธีการใดที,ไม,ได้กำหนดไวิในประกาศฯ ฉบับนี้ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการ 
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0 ๒0 ๖.๕/ว ๑๗ ลงวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕
การเลื่อนและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงาน

ก. คุณสมบัติของบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินบุคคล
๑. มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งท่ีกำหนดไวิในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

ตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนด
๒. ให้เล่ือนไดํไม'เกินหน่ึงระดับ
๓. มีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที,กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนด 

ตำแหน่ง ดังนี้
คุณวุฒิ ระดับชำนาญงาน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดํในระดับเดียวกัน ๖ ปี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจากประกาศนียบัตร 
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดํในระดับเดียวกัน

๕จ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตร 
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดํในระดับเดียวกัน

๔ ปี

ข. การประเมินบุคคล
๑. ขั้นตอนการตำเนินการประเมินบุคคล

๑.๑. ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคล เพื่อประเมินบุคคล 
ตามองค์ประกอบ ตัวขี้วัด วิธีการประเมินบุคคล และเกณฑ์การตัดสิน ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กำหนด

๑.๒ ให้หน่วยงานการศึกษา ดำเนินการดังนี้
๑) จัดให้มีการเผยแพร่ประกาศองค์ประกอบ ตัวขี้วัด วิธีการประ 

เกณฑ์การตัดสิน ตามท่ีสำนักงานปลัดกระทรวงฺศึกษาธิการกำหนดให้ทราบโดยท่ัวกัน
เมินบุคคล



-๒-

๒) สำรวจข้อมูลผู้ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน
๓) แจ้งให้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน จัดส่งเอกสารประกอบการประเมินบุคคล ตามท่ี 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กำหนด
๔) รวบรวมข้อมูลเสนอผู้บังคับบัญชาช้ันต้น เพ่ือแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินบุคคล
๔) เสนอผู้บังคับบัญชาช้ันต้นแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินบุคคล
๒) จัดให้มีการประกาศรายซ่ือผู้ผ่านการประเมินบุคคลตำแหน่งละหน่ึงคนโดยประกาศ

อย่างเปิดเผย
๑.๓ ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินบุคคล ประกอบด้วย

๑) ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น หรือผู้ท่ี'โต้'รับมอบ,หมาย ประธานกรรมการ
ที่ดำรงตำแหน่งประ๓ ทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
ข้ึนไป หรือประ๓ทท่ัวไป ระดับอาวุโส

๒) ผู้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา กรรมการ
๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 
ข้ึนไป หรือประเภทท่ัวไป ระดับชำนาญงานข้ึนไป 
ในสายงานเดียวกันหรือในสายงานท่ีจัดอยู่ในกลุ่ม 
ตำแหน่งเดียวกันกับสายงานท่ีจะแต่งตั้ง 
จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ คน

๓) ผู้รับผิดชอบงานต้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เลขานุการ
โดยให้คณะกรรมการประเมินบุคคล มีหน้าที่และอำนาจ ดังน้ี
๑. ประเมินบุคคลตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด วิธีการประเมินบุคคล และเกณฑ์การตัดสิน ตามท่ี 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนด
๒. เสนอซื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น พร้อมท้ังเหตุผลในการพิจารณา 

เพ่ือเสนอ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณา
ค. การแต่งตั้ง

ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๔๓ แต่งตั้งผู้ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการประเมิน โดยอนุมัติ 
อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยแต่งต้ังไม่ก่อนวันท่ีผ่านการประเมินจากคณะกรรมการประเมิน^ 
บุคคล รวมท้ังต้องเปีนไปตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี สร ๐๒๐๓/ว ๒๔๔ ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิ 
๒๔๒๔ และท่ี สร ๐๒๐๓/ว ๓๘ ลงวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๔๒๖ (



-๓-
เอกสารหมายเลข ๑

แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล
ระดับขำนาญงาน

ดอนที ๑ ข้อมลส่วนบุคคล
๑. ซ่ือ (ผู้ขอรับการประเมิน)....
๒. ตำแหน่งปัจจุบัน.................

งาน/ ฝ ่าย/ กลุ่ม...............
ดำรงตำแหน่งปี.จจุบันเมื่อ

ตำแหน่งเลขที่.
สำนัก.

๓. ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง. 
งาน/ ฝ ่าย/ กลุ่ม....................................

อัตราเงินเดือน.................

.................ตำแหน่งเลขที่.

.บาท

สำนัก.

๔. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่...................เดือน......................... พ.ศ.
อายุราชการ........................... ป .ี..................... เดือน

๕. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/วิชาเอก ปีที่สำเร็จการศึกษา สถาบัน

๖. ประวัติการรับราชการ (เริ่มรับราชการถึงปัจจุบัน แสดงเฉพาะที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ
I 0^  I *] 6) 0 0  1 6 ) I .

วัน เดือน ปี ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน สังกัด

๗. ประวัติการผึเกอบรม/ดูงาน
จ ระยะเวลา หลักสูตร สถาบัน

๘. ผลการปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ..... ปีงบประมาณ..... ปีงบประมาณ..... ปีงบประมาณ..... ปีงบประมาณ.....

รอบ..... รอบ..... รอบ..... รอบ..... รอบ....; รอบ..... รอบ..... รอบ..... รอบ..... รอบ.....

ให้ระบุผลการปฏิบัติราชการ ดีเด่น ดี ดีมาก พอใข้ ต้องปรับปรุง



ตอนที่ ๑ ข้อมลส่วนบุคคล (ต่อ)
๙. ประวัติทางวินัย

( ) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย
( ) เคยถูกลงโทษทางวินัย ในระดับภาคทัณฑ์
( ) เคยถูกลงโทษทางวินัย ในระดับสูงกว่าภาคทัณฑ์

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

(ลงซ่ือ).................. ................. ผ้ฃอรับการประเมิน
ไ

........../ ..... ../.........

ตอนที่ ๒ การตรวจสอบคุณสมบัติ
๑. คุณวุฒการศิกษา

( ) ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ ก.ค.ศ. กำหนดไว่ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
( ) .ไม'ตรง

๒. ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
( ) ครบตามที่กำหนดไวิในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 
( ) ไม่ครบ แต่จะครบวันที่...........................................

๓. สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 
( ) อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะดำเนินการต่อไปได้
( ) ไม่อยในหลักเกณฑ์ (ระบเหตผล..............................................
( ) อ ื่น ๆ .........................................................................................

........)

(ลงซ่ือ).................
(.................

ตำแหน่ง..................

................. ผ้ตรวจสอบ
.................. )

........../.. .... / .........



เอกสารหมายเลข ๒

แบบแสดงรายละเอียดความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะท่ีจำเป็น
ระดับชำนาญงาน

ซื่อผู้ฃอประเมิน.................................................................................................................
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง..................................(.....................งาน/ฝ่าย/กลุ่ม/สำนัก

ตอนที่ ๑ ผลงาน/ผลการปฏิบัติงาน

เรื่องที่.................................ซื่อเรื่อง.................................................................................

สรุปรายละเอียด
๑. ความเป็นมาและความสำคัญของผลงาน/ผลการปฏิบัติงานที่นำเสนอ

๒. วัตถุประสงค7  เป้าหมายของผลงาน/ผลการปฏิบัติงาน

๓. วิธีตำเนินการ/ วิธีการปฏิบัติงาน/ วิธีแกไข

๔. ผลการดำเนินงาน/ผลสมฤทธึ๋ของงาน (แสดงถึงปริมาณ คุณภาพ ความรวดเร็ว 
ความประหยัดหรือคุ้มค่าการใช้ทรัพยากร)

๕. สรุป/ ป้ญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ

หมายเหตุ ผลงานต้องแสดงให้เห็นถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จำเป็นต่อการป 
สำหรับตำแหน่ง และผลสัมถุทธี้ของงานเป็นที่ประจักษ์



-๖-



-๗-
เอกสารหมายเลข ๓

แบบประเมินบุคคล
ระดับชำนาญงาน

ซ่ือ -  สกุล ของผู้ฃอรับการประเมิน.....................................................................................
ตำแหน่งที่ขอรับการประเมิน........................................................................ตำแหน่งเลขที่
ส่วนราชการ............................................................. .................................. ;...........................
ผลงาน/ผลการปฏิบัติงานที่เสนอเพื่อขอรับการประเมิน

๑.......... .............................................................................................................
๒......................................................................................................

องค์ประกอบ/ตัวซี้วัด คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ
๑. ข้อมูลบุคคล พิจารณาจาก

คุณสมบัติของบุคคล ประวัติการศึกษา ประวัติการรับราชการ ประวัติ 
การฝ็กอบรมดูงาน ประสบการณ์ในการทำงาน ผลการปฏิบัติราชการ 
และประวัติทางวินัย

๓๔

๒. ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
ที่สอดคล้องเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง

๓๐

๓. ผลสัมฤทธึ๋ฃองงาน พิจารณาจาก
ผลงาน/ผลการปฏิบัติงานที่เกิดจากความรู้ ความสามารถ ทักษะ 

สมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านผลสัมฤทธิ้ซองงาน

๒๕

๔. ความประพฤติด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม ๑๐
รวม ๑๐ ๐

รายละเอียดการพิจารณาและความเห็นเพิ่มเติมของกรรมการ

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับชำนาญงาน ต้องได้คะแนนรวมทุกองค์ประกอบ ไม,น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
สรุปผลการประเมินของกรรมการ ( ) ผ่านการประเมิน ( ) ไม่ผ่านการประเมิน

(ลงซ่ือ).................................
( .............................................

............... / ............/ .



-๗-
เอกสารหมายเลข ๓

แบบประเมินบุคคล
ระดับชำนาญงาน

ซ่ือ -  สกุล ของผู้ฃอรับการประเมิน.....................................................................................
ตำแหน่งที่ฃอรับการประเมิน.................................... ................................... ตำแหน่งเลขที่
ส่วนราชการ............................................................................................................................
ผลงาน/ผลการปฏิบัติงานที่เสนอเพื่อขอรับการประเมิน

๑. ............................................................................ ............. ........................
๒......................................................................................................

องค์ประกอบ/ตัวขี๋[วัด คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ
๑. ข้อมูลบุคคล พิจารณาจาก

คุณสมบัติของบุคคล ประวัติการศึกษา ประวัติการรับราชการ ประวัติ 
การผีเกอบรมดูงาน ประสบการณ์ในการทำงาน ผลการปฏิบัติราขการ 
และประวัติทางวินัย

๓๔

๒. ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
ที่สอดคล้องเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง

๓๐

๓. ผลล้มฤทธึ๋ของงาน พิจารณาจาก
ผลงาน/ผลการปฏิบัติงานที่เกิดจากความรู้ ความสามารถ ทักษะ 

สมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านผลสัมฤทธี้ซองงาน

๒๔

๔. ความประพฤติด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม ๑๐

รวม ๑๐ ๐
รายละเอียดการพิจารณาและความเห็นเพิ่มเติมของกรรมการ

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับชำนาญงาน ต้องได้คะแนนรวมทุกองค์ประกอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
สรุปผลการประเมินของกรรมการ ( ) ผ่านการประเมิน ( ) ไม,ผ่านการประเมิน

(ลงซ่ือ)....................................................
( ................................................................... .-.................. )

. / ............/ .



-๘-
เอกสารหมายเลข ๓/ ๑

ซ่ือ -  สกุล ของผู้ฃอรับการประเมิน....................................................................................
ตำแหน่งที่ฃอรับการประเมิน........................................................................ตำแหน่งเลขที่
ส่วนราชการ............................................................................................................................
ผลงานที่เสนอเพื่อขอรับการประเมิน

๑............................................................................. .....................
๒........................................................................................ .............

แบบสรุปการประเมินบุคคล
ระดับชำนาญงาน

องค์'ประกอบ/ตัว,ข้ีวัด คะแนนเตม กรรมการคนที่ รวม เฉล่ีย๑ ๒ ๓
๑. ข้อมูลบุคคล ๓๔
๒. ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ๓๐

ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง
เหมาะสมกับตำแหน่งท่ีจะแต่งต้ัง

๓. ผลสัมฤทธ้ีฃองงาน ๒๔
๔. ความประพฤติด้านวิบัย คุณธรรม ๑๐

จริยธรรม
รวม ๑๐ ๐

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับชำนาญงาน ต้องได้คะแนนรวมทุกองค์ประกอบ ไม,น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
สรุปผลการประเมินของกรรมการ ( ) ผ่านการประเมิน

( ) ไม่ผ่านการประเมิน

(ลงซ่ือ).......................................... . ประธานกรรมการ
. (.........................................................................................)

(ลงซ่ือ)..............................................กรรมการ
( .......................................................... )

(ลงซ่ือ), กรรมการ



เอกสารหมายเลข ๔

แบบแสดงรายละเอียดการประเมินบุคคล
ระดับชำนาญงาน

๑. ซ่ือ -  สกุล ของผู้ขอรับการประเมิน.............................................................................
ตำแหน่งที่ฃอรับการประเมิน.................................................................ตำแหน่งเลขที่
ส่วนราชการ.....................................................................................................................

๒. คณะกรรมการประเมิน (ระบุตำแหน่ง/ ระดับ/ ส่วนราชการ)
( ๑ ) ............. ............ 1 ’.................. .......................................... .......................
(๒ ).................................................................. .......................................................
(๓ )................................................. ......................................................

๓. ผลงาน/ผลการปฏิบัติงาน ท่ีเสนอเพื่อขอรับการประเมิน
( ๑ ) ...................................................................................................................
(๒ )................................................................................. .........................................

๔. สรุปผลของการประเมินบุคคล ประชุมครั้งที.่.......... / ................ วันที่..........................
( ) ผ่านการประเมิน(ระบุเหตุผล)............................................................................
( ) ไม,ผ่านการประเมิน(ระบุเหตุผล)........................................................................

(ลงซ่ือ)................................................ ประธานกรรมการ
(...^................................................ )

(ลงซ่ือ)............................................... กรรมการ
( .............................................................)

(ลงซ่ือ)............................................... กรรมการ
( ............................................................ )

(ลงซ่ือ)............................................... เลขานุการ
น .............................. )


