
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เร่ือง การกำหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวช้ี'รัด วิธีการประเมินบุคคล เกณฑก์ารตัดสิน 

การเลือ่นระดบัตำแหนง่ขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 
ตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)

เพือ่แต่งต้ังใหด้ำรงตำแหน่งประ๓ ทท่ัวไป และตำแหนง่ประเภทวิชาการ

ดว้ย ก.ค.ศ. ไดก้ำหนดหลกัเกณฑแ์ละ์วธิกีารเลือ่นระดบัตำแหนง่ขา้ราชการครแูละบคุลากร
ทางการศกึษา ตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) เพือ่แตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่ประเภท 
ท่ัวไป และตำแหนง่ประเภทวชิาการ ตามหนงัสอืสำนกังาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒ ๐๖.(ะ/ว ๑๗ ลงวนัที ่ ๒๕: 
กรกฎาคม ๒๔๖๔ โดยกำหนดใหส้ว่นราชการดำเนนิการกำหนดรายละเอยีดองคป์ระกอบการประเมนิ ตัวช้ีวัด 
วธิกีารประเมนิบคุคล เกณฑก์ารตดัสนิ ในการเลือ่นระดบัตำแหนง่ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 
ตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) เพ ือ่แตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่ประเภททัว่ไป 
และตำแหน่งประ๓ทวิซาการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เพือ่ใหก้ารดำเนนิการเปน็ไปตามมาตรา ๖๑ แหง่พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการครู
และบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕:๔๗ และทีแ่กไ้ขเพ ิม่เตมิ ประกอบกบัหนงัสอืสำนกังาน ก.ค.ศ. 
ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๗ ลงวันที ่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๔๖๔ สำนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร จึงไดก้ำหนด 
องค์ประกอบการประเมิน ตัวช้ีวัด วิธกีารประเมนิบคุคลเกณฑก์ารตดัสนิ ในการเลอืนระดับตำแหนง่ข้าราชการ 
ครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) เพือ่แตง่ตัง้ใหด้ำรง 
ตำแหน่งประเภทท่ัวไป และตำแหนง่ประเภทวิชาการ ลงักดัสำนกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดงัรายละเอยีด 
แนบทา้ยประกาศนี้

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ท่ังน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันท่ี /๖0 ■ 'ตลาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

(นายอรรถพล ลังขวาส ี) 
เลขาธิการสภาการศึกษา 

รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ



องค์ประกอบการประเมิน ตัวช้ี'วัด วิธีการประเมินบุคคล เกณฑ์การตัดสิน 
การเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป 
แนบท้ายประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ก.ค.ศ. มมีตใิหส้ว่นราชการดำเนนิการกำหนดรายละเอยีดองคป์ระกอบการประเมนิ ตัวช้ี'วัด 
วธิกีารประเมนิบคุคล เกณฑก์ารตดัสนิในการเลือ่นระดบัตำแหนง่ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 
ตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) เพ ือ่แตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่ประเภททัว่ไป 
ตามหนังลือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.(ะ/ว ๑๗ ลงวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

สำนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร จึงไดก้ำหนดองคป์ระกอบการประเมนิ ตวัชีวั้ด วธิกีาร 
ประเมนิบคุคล เกณฑก์ารตดัสนิ ในการเลือ่นระดบัตำแหนง่ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตำแหน่ง 
บคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) เพือ่แต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งระดับท่ีลูงข้ึน ประเภทท่ัวไป ระดับ 
ชำนาญงาน ดังน้ี

ก. องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด
ท่ี องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด คะแนน กรอบการพิจารณา
๑. ข้อมูลบุคคล ๓๕ คะแนน พจิารณาจากสำเนา ก.พ. ๗

๑.© คุณสมบัติของบุคคล (๕ คะแนน) หรือ ก.ค.ศ. ๑๖ ท่ีเป็น'ปีจจุ,บัน
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ ซ่ึงรับรองความถูกต้องโดยเจ้าหน้าท่ี

สำหรับตำแหน่งท่ีจะแต่งต้ังตามมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบการจัดทำทะเบียน
ตำแหน่งตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนด โดยมรีะยะเวลา ประวัติของข้าราชการ
การปฏิบัติงานในตำแหน่งท่ีจะแต่งต้ังหรือ ระยะเวลาเศษของปี ต้ังแต่
ลกษณะงานท,เกยวของกบตาแหนงท'จะแตงตัง ๖ เดือนข้ึนไปนับเปีน ๑ ปี นับถึง
ดังนี้ วันย่ืนคำขอ

๑) ๓ ปีข้ึนไป ๕
๒) ๒ ป (̂
๓) ๑ ป ๓

๑.๒ ประวัติการศึกษา (๕ คะแนน) พจิารณาจากสำเนา ก.พ. ๗
๑) ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ๕ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖ ท่ีเป็น'ปืจจุ'บัน

หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ซ่ึงรับรองความถูกต้องโดยเจ้าหน้าท่ี
๒) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (̂ ผู้รับผิดชอบการจัดทำทะเบียน

หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ประวัติของข้าราชการ
๓) ประกาศนยีบตัรวิชาชพี ๓



-๒-

ท่ี องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด คะแนน กรอบการพิจารณา
๑.๓ ประวัติการรับราชการ (๕  คะแนน) พจิารณาจากสำเนา ก.พ. ๗

ระยะเวลาการรับราชการตัง้แตวั่นบรรจุ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖ ทีเ่ป็นป้จจุบัน
และแตงตัง้เขารบราชการ จนกังวันย่ืนคำขอ ซ่ึงรับรองความถูกต้องโดยเจ้าหน้าท่ี
หรือวันสุดท้ายของการรับสมัคร ผู้รับผิดชอบการจัดทำทะเบียน

๑) ๖ ปีข้ึนไป ๕ ประวัติชองช้าราชการ
๒)๕ ปี ๔ ระยะเวลาเศษของปี ต้ังแต่
๓) ๔ ปี ๓ ๖ เดือนข้ึนไปนับเป็น ๑ ปี

๑.๔ ประวัติการฝึกอบรมดูงาน (๕  คะแนน) พจิารณาจากหลักฐานการเข้า
๑) ระดับประเทศ/กรม ๕ อบรม สัมมนาของตนเองท่ีเก่ียวช้อง
๒) ระดบัภาค/เขตตรวจราชการ ๔ กับตำแหน่ง/หน้าท่ีความรับผิดชอบ
๓) จังหวัด ๓ โดยให้แนบสำเนาหลักฐานระดับ

สูงสุดเพียงระดับเดียว ย้อนหลัง
ไม่ เกิน ๕ ปี

นบัจากวันทีย่ื่นคำขอหรือ
วันสุดท้ายชองการรัปสมัคร

๑.๕ ประสบการณ๊ในการทำงาน (๕  คะแนน) พจิารณาจากสำเนา ก.พ. ๗
มรีะยะเวลาในการดำรงตำแหนง่ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖ ท่ีเป็นปัจจุบัน

และการปฏิบัติงานตามท่ีกำหนดไวในมาตรฐาน ซ่ึงรับรองความถูกต้องโดยเจ้าหน้าท่ี
กำหนดตำแหน่ง จนกังวันย่ืนคำขอ ผู้รืน่ผิดขอบการจํด่ทำทะเปียน

๑) ๖ ปีข้ึนไป ๕: ประวัติของช้าราชการ
๒)*ะปี ๔ ระยะเวลาเศษของปี ต้ังแต่
๓) ๔ ปี ๓ ๖ เดือนข้ึนไปนับเป็น ๑ ปี

๑.๖ ผลการปฏิบัติราชการ (๕  คะแนน) พจิารณาจากสำเนา ก.พ. ๗
จำนวนคเงทีไ่ดรั้บการพจิารณาเลือ่นขัน้ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖ ทีเ่ป็นปัจจุบัน

เงินเดือนย้อนหลัง ๕ ปงีบประมาณติดต่อกัน ซ่ึงรับรองความถูกต้องโดยเจ้าหน้าท่ี
.๑) ระดบัดเีดน่ ๖ คร้ังข้ึนไป ๕ ผู้รับผิดชอบการจัดทำทะเบียน
๒)ระดบัดเีดน่๓ - ๕ คร้ังข้ึนไป ๔ ประวัติของช้าราชการ
๓) ระดบัดเีดน่ ตํา่กวา่ ๓ คร้ัง ๓

๑.๗ ประวัติทางวินัย (๕ คะแนน) พจิารณาจากสำเนา ก.พ. ๗
ประวดีทางวินยัย้อนหลงั ๕ ปี นับจาก หรือ ก.ค.ศ. ๑๖ ทีเ่ป็นปัจจุบัน

วันย่ืนคำขอหรือวันสุดท้ายของการรับสมัคร ซ่ึงรับรองความถูกต้องโดยเจ้าหน้าท่ี
๑) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย ๕ ผู้รับผิดชอบการจัดทำทะเบียน
๒) เคยถูกลงโทษทางวินัย ในระดับ (̂ ประวัติของช้าราชการ

ภาคทณัฑ์
๓) เคยถูกลงโทษทางวินัย ในระดับสูงกว่า ๓

ภาคทณัฑ์ ใ ^
^ ว ซ ๙^



'๓ -

ท องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด คะแนน กรอบการพิจารณา
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ 
ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง 
เหมาะสมกับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง

ให้นำเสนอกระบวนการปฏิบัติงาน 
ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตำแหน่งท่ีจะแต่งต้ัง 
ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความรู ้ความสามารถ ทกัษะ 
สมรรถนะทีจ่ำเปน็ตอ่การปฏบิตังิานสำหรบั 
ตำแหน่งย้อนหลังไม,เกนิ ๕ ปี จำนวน ๒ เร่ือง 
เรือ่งละ ไม่เกิน ๔ หนา้กระดาษ /\๔ แบบอักษร 
7แ รลโลเวนกกโ๙ ขนาด ๑๖ พอยท ์ไม่นับรวม 
ภาคผนวกหรือเอกสารประกอบ และจะต้อง 
แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบ ดังต่อไปน้ี 

๑) ความรู ้ความสามารถ 
๒) ทกัษะ
๓) สมรรถนะทีจ่ำเปน็ตอ่การปฏบิตังิาน

(๓๐ คะแนน) พจิารณาจากกระบวนการ 
ปฏบัิติงานท่ีมีความสอดคล้อง 
กับองค์ประกอบท่ีกำหนด 
๑) สอดคล้อง เหมาะสมมากท่ีสุด 

๒๘ - ๓๐ คะแนน 
๒) สอดคล้อง เหมาะสมมาก 

๒๕ - ๒๗ คะแนน 
๓) สอดคล้อง เหมาะสมปานกลาง 

๒๒ - ๒๔ คะแนน 
๔) สอดคล้อง เหมาะสมน้อย 

๑๙ - ๒๑ คะแนน

๓. ผลส้มฤทธึ๋ของงาน
ใหน้ำเสนอผลงาน/ผลการปฏบิติังาน 

ทีเ่กดิจากความรู ้ความสามารถ ทกัษะ 
สมรรถนะทีจ่ำเปน็ตอ่การปฏบิตังิาน 
ดา้นผลสมัฤทธ๋ึซองงาน โดยจะต้องแสดง 
ให้เห็นถึงองค์ประกอบ ดังต่อไปน้ี

๑) ปรมิาณผลงาน/ผลการปฏบิตังิาน 
๒) คณุภาพ
๓) ความรวดเรว็ทนัเวลา 
๔) ความประหยดัหรอืคุม้คา่การใช ้

ทรพัยากร

(๒๕ คะแนน) พจิารณาจากแบบแสดง 
รายละเอยีดความรู ้ความสามารถ 
ทักษะ สมรรถนะท่ีจำเป็น และ 
หรือจากแฟม้งาน ย้อนหลังไม่เกิน 
๕ ปี
๑) ครอบคลุม ๔ องค์ประกอบ 

๒๕ คะแนน
๒) ครอบคลุม ๓ องค์ประกอบ 

๒๓ คะแนน
๓) ครอบคลุม ๒ องค์ประกอบ 
. ๒๑ คะแนน
๔) ครอบคลุม ๑ องค์ประกอบ 

๑๙ คะแนน
๔ . ความประพฤติด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม

ผู้รับการประเมิน แสดงให้เห็นถึง 
การประพฤติปฏิบัติตน ดังต่อไปน้ี

๑) ยึดม่ันในสถาบันหลักของประเทศ 
อันได้แก่ ขาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ 
และการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมิพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

(๑๐ คะแนน) พิจารณาพฤติกรรมบ่งซึ 
ตามแนวทางการประพฤติปฏิบัติตน 
ของข้าราชการครูและบคุลากร 
ทางการศึกษาตามประมวล 
จริยธรรมขา้ราชการครูและ 
บคลากรทางการศกึษา



ท่ี องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด คะแนน กรอบการพิจารณา
๔. ความประพฤติด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

(ต่อ)
๒) ซ่ือสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกท่ีดื 

มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและ 
ต่อผู้เกีย่วข้องในฐานะขา้ราชการครู 
และบคุลากรทางการศึกษา 

๓) กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก 
และกระทำในส่ิงท่ีถูกต้องชอบธรรม 

๔) มจิีตอาสา จิตสาธารณะ มุ่งประโยชน์ 
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว 
หรือพวกพ้อง

๕) มุ่งผลสัมฤทธ้ี มุ่งม่ันในการปฏิบัติงาน 
อยา่งเตม็กำลงั ความสามารถ 
ทีส่ะทอ้นถึงคุณภาพผู้เรียนและ 
คณุภาพการศกึษา 

๖) ปฏบัิตหินา้ทีอ่ย่างเปน็ธรรมและ 
ไม,เลือกปฏิบัติ

๗) ดำรงตนเปน็แบบอย่างทีด่แีละรักษา 
ภาพลกัษณข์องขา้ราชการคร ู
และบคุลากรทางการศึกษา 

๘) เคารพในศักด้ีศรีความเปน็มนษุย์ 
1 คำนึงถึงสิทธิเด็ก และยอมรับ 

ความแตกต่างชองบุคคล

ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.
ที ศธ ๐๒๐๖.๑๐/ว ๔ ลงวันท ๑๔ 
กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๕ ข้อ ๑ 
ตามเกณฑ ์ ดังนี ้
๑) มีพฤติกรรมบ่งช้ีครบ ๘ ข้อ 

๑๐ คะแนน
๒) มีพฤติกรรมบ่งช้ี ๖ -  ๗ ข้อ 

๘ คะแนน
๓) มีพฤติกรรมบ่งช้ี ๔ - ๕ ข้อ 

๖ คะแนน
๔) มี'พฤติกรรม,บง่ชี ้๑ -  ๓ ข้อ 

๔ คะแนน

รวม ๑๐๐
หมายเหตุ ผู้ฃอรับการประเมินไม่จัดส่งเอกสาร/หลักฐาน ที่กำหนดไว้ในกรอบการพิจารณา ให้ได้ ๐ คะแนน ในองค์ประกอบ/ 

ตัวช้ี'รัด'น้ัน ๆ และหากรายการใดผู้สมัครไม่ลงลายมือซ่ือรับรองสำเนาถูกต้อง เอกสารฉบับน้ันจะไม่นำมาพิจารณา

ข. วิธีการประเมินบุคคล
ระดับชำนาญงาน ใหพ้จิารณาตามองคป์ระกอบ/ตวัซีวั้ด

ตามท่ีสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนด .
และผลงาน/ผลการปฏบิติังานย้อนหลงั

ค . ' เกณฑ์การตัดสิน
ระดับชำนาญงาน ต้องได้คะแนนรวมทุกองค์ประกอบ ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ ๖



องค์ประกอบการประเมิน ตัวช้ี'วัด วิธีการประเมินบุคคล เกณฑ์การตัดสิน 
การเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประ๓ ทวิซาการ 
แนบท้ายประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ไ® 0 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ก.ค.ศ. มมีตใิหส้ว่นราชการดำเนนิการกำหนดรายละเอยีดองคป์ระกอบการประเมนิ ตัวช้ี'รัด 
วธิกีารประเมนิบคุคล เกณฑก์ารตดัสนิในการเลือ่นระดบัตำแหนง่ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 
ตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) เพ ือ่แตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่ประเภทวชิาการ 
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.(ะ/ว ๑๗ ลงวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

สำนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร จึงไดก้ำหนดองคป์ระกอบการประเมนิ ตวัชีวั้ด วธิกีาร 
ประเมนิบคุคล เกณฑก์ารตดัสนิ ในการเลือ่นระดบัตำแหนง่ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตำแหน่ง 
บคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) เพือ่แตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่ระดบัทีส่งูขึน้ ประเภทวชิาการ 
ระดับชำนาญการ และระดบัชำนาญการพเิศษ ดงันี้

ก. องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด
ท่ี องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด คะแนน กรอบการพิจารณา
๑. ข้อมูลบุคคล ๓๕ คะแนน พจิารณาจากสำเนา ก.พ. ๗

๑.® คุณสมบัติของบุคคล (๕ คะแนน) หรือ ก.ค.ศ. ๑๖ ท่ีเป็น'ปิจจุ,บัน
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ ซ่ึงรับรองความถูกต้องโดยเจ้าหน้าท่ี

สำหรับตำแหน่งท่ีจะแต่งต้ังตามมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบการจัดทำทะเบียน
ตำแหน่งตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนด โดยมรีะยะเวลา ประวัติของข้าราชการ
การปฏิบัติงานในตำแหน่งท่ีจะแต่งต้ังหรือ ระยะเวลาเศษชองปี ต้ังแต่
ลกัษณะงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัตำแหนง่ทีจ่ะแต่งตัง้ ๖ เดือนข้ึนไปนับเปีน ๑ ปี นับถึง
ดังนี้ วันย่ืนคำขอ
- ๑) ๓ ปีข้ึนไป ๕

๒) ๒ ปี (̂
๓) ๑ ป ๓

๑.๒ ประวัติการศึกษา (๕ คะแนน) พจิารณาจากสำเนา ก.พ. ๗
๑) ปรญิญาเอก ๕ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖ ทีเ่ป็นบีจจุบัน
๒) ปริญญาโท ซ่ึงรับรองความถูกต้องโดยเจ้าหน้าท่ี
๓) ปริญญา่ตรี ๓ ผู้รับผิดชอบการจัดทำทะเบียน

ประวัติของข้าราชการ [ / & " /



ท่ี องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด คะแนน กรอบการพิจารณา
©.๓ ประวัติการรับราชการ (๕ คะแนน) พจิารณาจากสำเนา ก.พ. ๗

ระยะเวลาการรับราชการตัง้แตวั่นบรรจุ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖ ทีเ่ป็นบีจจุบัน
และแตง่ตัง้เขารับราชการ จนถึงวันย่ืนคำขอ ซ่ึงรับรองความถูกต้องโดยเจ้าหน้าท่ี
หรือวันสุดท้ายของการรับสมัคร ผู้รับผิดขอบการจัดทำทะเบียน

ระดับชำนาณการ ประวัติของข้าราชการ
๑) ๖ ปีข้ึนไป ๕ ระยะเวลาเศษของปี ต้ังแต่
๒ ) ๔ - ๔ ปี ๔ ๖ เดือนข้ึนไปนับเป็น ๑ ปี
๓) ๒ - ๓ ป ๓
ระดบัชำนาฌการพเิศษ
๑) ๑๐ ปีข้ึนไป ๕
๒) ๘ - ๙ ปี (ริ!
๓) ๖ - ๗ ปี ๓

©.๔ ประวัติการแกอบรมดูงาน (๕  คะแนน) พจิารณาจากหลักฐานการเข้า
๑) ระดบัประเทศ/กรม ๕ อบรม สํม่มนาของตนเองท่ีเกยวข้อง
๒) ระดบัภาค/เขตตรวจราชการ & กับตำแหน่ง/หน้าท่ีความรับผิดขอบ
๓) จังหวัด ๓ โดยให้แนบสำเนาหลักฐานระดับ

สูงสุดเพียงระดับเดียว ย้อนหลัง
ไม่เกิน ๔ ปี

1 นับ'จาก'วันท่ีย่ืนคำ,ขอ'หรือ
วันสุดท้ายของการรับสมัคร

©.๕ ประสบการณ๊ไนการทำงาน (๕ คะแนน) พจิารณาจากสำเนา ก.พ. ๗
มีระยะเวลาในการดำรงตำแหนง่หรือเคย หรือ ก.ค.ศ. ๑๖ ท่ีเป็นบีจจุบัน

ดำรงตำแหนง่ในสายงานทีจ่ะแต่งต้ังตามคณวฒิ ซ่ึงรับรองความถูกต้องโดยเจ้าหน้าท่ี
ของบุคคล ไมน่อ้ยกว่าระยะเวลาทีก่ำหนด ผู้รับผิดขอบการจัดทำทะเบียน
โดยให้นับถึงวันท่ีย่ืนคำขอ หรือวันสุดท้าย ประวัติของข้าราชการ
ของการรับสมัคร ระยะเวลาเศษของปี ต้ังแต่

ระดับชำนาณการ ๖ เดือนข้ึนไปนับเป็น ๑ ปี
๑) ๖ ปีข้ึนไป ๔ ไม'รวมระยะเวลาในการนับ
๒) ๔ - ๕  ปี (ริ̂ ระยะเวลาเก้ือกูล
๓) นอ้ยกว่า ๓ ปี ๓
๔) นอ้ยกว่า ๒ ปี ๒
ระดับ'ฟ้านาฌการ'พิเศษ
๑) ๑๐ ปีข้ึนไป ๔
๒) ๘ - ๙ ปี (̂
๓) ๖ - ๗ ป ๓
๔) นอ้ยกวา่ ๖ ปี ๒



-๓-

ท่ี องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด คะแนน กรอบการพิจารณา
©.๖ ผลการปฏิบัติราชการ (๕ คะแนน) พจิารณาจากสำเนา ก.พ. ๗

จำนวนคร้ังทีไ่ด้รับการพจิารณาเล่ือนข้ัน หรือ.ก.ค.ศ. ๑๖ ท่ีเป็นป้จจุบัน
เงินเดือนย้อนหลัง ๕ ปงีบประมาณติดตอ่กัน ซ่ึงรับรองความถูกต้องโดยเจ้าหน้าท่ี

๑) ระดบัดเีดน่ ๖ คร้ังข้ึนไป ๕ ผู้รับผิดขอบการจัดทำทะเบียน
๒) ระดับดีเด่น ๓ - ๕ คร้ังข้ึนไป ๔ ประวัติของข้าราชการ
๓) ระดบัดเีดน่ ตํา่กวา่ ๓ คร้ัง ๓

©.๗ ประวัติทางวินัย (๕ คะแนน) พจิารณาจากสำเนา ก.พ. ๗
ประวัติทางวินยัย้อนหลัง ๕ ปี นับจาก หรือ ก.ค.ศ. ๑๖ ท่ีเป็นบีจจุบัน

วันย่ืนคำขอหรือวันสุดท้ายของการรับสมัคร ซ่ึงรับรองความถูกต้องโดยเจ้าหน้าท่ี
๑) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย ๕ ผู้รับผิดขอบการจัดทำทะเบียน
๒) เคยถูกลงโทษทางวินัย ในระดับ ประวัติของข้าราชการ

ภาคทณัฑ์
๓) เคยถูกลงโทษทางวินัย ในระดับสูงกว่า - ๓

ภาคทณัฑ์
๒. ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ (๒๕ คะแนน) พจิารณาจากกระบวนการ

ท่ีจำเป็นต่อการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง ปฏิบัติงานท่ีมีความสอดคล้อง
เหมาะสมกับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง กับองค์ประกอบท่ีกำหนด

ให้นำเสนอกระบวนการปฏิบัติงาน ตามแบบการเสนอผลงาน
ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตำแหน่งท่ีจะแต่งต้ัง ๑) สอดคล้อง เหมาะสมมากท่ีสุด
ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความรู ้ความสามารถ ทกัษะ ๒๔ - ๒๕ คะแนน
สมรรถนะทีจ่ำเปน็ตอ่การปฏบิตังิานสำหรบั ๒) สอดคล้อง เหมาะสมมาก
ตำแหนง่ย้อนหลงัไมเ่กนิ ๕ ปี ๒๒ - ๒๓ คะแนน

ระดบัชำนาญการ จำนวนไมเ่กนิ ๒ เร่ือง ๓) สอดคล้อง เหมาะสมปานกลาง
ระดบัชำนาญการพเิศษ จำนวนไม่เกิน ๒๐ - ๒๑ คะแนน

๓ เรอง ๔) สอดคล้อง เหมาะสมน้อย
เร่ืองละไมเ่กนิ ๔ หนา้กระดาษ /\๔ แบบอักษร 
71-1 รลโลเวนกโโ๙ ขนาด ๑๖ พอยท ์ไม่นับรวม 
ภาคผนวกหรือเอกสารประกอบ และจะต้อง 
แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบ ดังต่อไปน้ี

๑๘ - ๑๙ คะแนน

๑) ความรู ้ความสามารถ 
๒) ทกัษะ
๓) สมรรถนะทีจ่ำเปน็ตอ่การปฏบิตังิาน



ท่ี องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด คะแนน กรอบการพิจารณา
๓. ความประพฤติด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม

ผู้รับการประเมิน แสดงให้เห็นถึง 
การประพฤติปฏิบัติตน ดังต่อไปน้ี

๑) ยึดม่ันในสถาบันหลักของประเทศ 
. อันได้แก่ ซาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ 

และการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๒) ซ่ือสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกท่ีดี 
มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและ 
ต่อผูเ้กีย่วข้องในฐานะขา้ราชการครู 
และบคุลากรทางการศึกษา 

๓) กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก 
และกระทำในส่ิงท่ีถูกต้องชอบธรรม 

๔) มจิีตอาสา จิตสาธารณะ มุ่งประโยชน์ 
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว 
หรือพวกพ้อง

๔) มุ่งผลสัมฤทธ๋ึ มุ่งม่ันในการปฏิบัติงาน 
อยา่งเตม็กำลงั ความสามารถ 
ทีส่ะทอ้นถึงคุณภาพผู้เรียนและ 
คณุภาพการศกึษา 

๖) ปฏบัิตหินา้ทีอ่ย่างเปน็ธรรมและ 
ไม,เลือกปฏิบัติ

๗) ดำรงตนเปน็แบบอย่างทีด่แืละรักษา ' 
ภาพลกัษณข์องขา้ราชการครู 
และบคุลากรทางการศึกษา 

๘) เคารพในศักด๋ึศรีความเปน็มนษุย์ 
คำนึงถึงสิทธิเด็ก และยอมรับ 
ความแตกต่างของบุคคล

(๑๐ คะแนน) พจิารณาพฤตกิรรมบง่ซี ้
ตามแนวทางการประพฤติปฏิบัติตน 
ของข้าราชการครูและบคุลากร 
ทางการศึกษาตามประมวล 
จริยธรรมขา้ราชการครูและ 
บคุลากรทางการศกึษา 
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.
ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๑๐/ว ๔ ลงวันท่ี ๑๔ 
กุมภาพนัธ์ ๒๔๖๔ ข้อ ๑ 
ตามเกณฑ ์ดงันี ้
๑) มีพฤติกรรมบ่งช้ีครบ ๘ ข้อ 

๑๐ คะแนน
๒) มพีฤติกรรมบง่ชี ้๖ -  ๗ ข้อ 

๘ คะแนน
๓) มีพฤติกรรมบง่ช้ี ๔ - ๔ ข้อ 

๖ คะแนน
๔) มีพฤติกรรมบง่ช้ี ๑ -  ๓ ข้อ 

๔ คะแนน

(̂ . เค้าโครงผลงานที่จะส่งประเมิน/สัดส่วน
เป็นผลงานท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ 

ความสามารถ และความชำนาญในงาน 
รวมท้ังมีการสรุปวิเคราะหถึ์งผลท่ีเกิดข้ึน 
ระบผุลสำเร็จของงาน ประโยชนท่ี์เกิดจากงาน 
หรือการนำไปใช้

โดยตอ้งเกีย่วกบัตำแหนง่ทีจ่ะแตง่ตัง้ 
อยา่งนอ้ย ๑ เร่ือง

(๑๕ คะแนน) พจิารณาจากแบบการเสนอ 
ผลงาน

ผู้ฃอรับการประเมิน จะต้อง 
มีสัดส่วนของผลงานไม่น้อยกว่า 
รอัยละ ๘๐
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-๕-

ท ี่ , องค์'ประกอบ/ตัวช้ี'วัด คะแนน กรอบการพิจารณา
๕. ข้อเสนอแนวคิดในการพัฒนางานหรือ 

ปรับปรุงงาน
เป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงาน 

เพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานของส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบาย 
ของส่วนราชการ

(๑๕ คะแนน) พจิารณาจากแบบการเสนอ 
ข้อเสนอแนวคิดในการพัฒนางาน 
หรือปรับปรุงงาน

รวม ๑๐๐
หมายเหตุ ผู้ฃอรับการป่ระเมินไม่จัดส่งเอกสาร/หลักฐาน ที่กำหนดไว้ในกรอบการพิจารณา ให้ได้ ๐ คะแนน ในองค์'ประกอบ/ 

ตัวซ้ีวัดน้ัน ๆ และหากรายการใดผู้สมัครไม่ลงลายมือซ่ือรับรองสำเนาถูกต้อง เอกสารฉบับน้ันจะไม่นำมาพิจารณา

ข. วิธีการประเมินบุคคล
ระดับชำนาญการ พจิารณาตามองคป์ระกอบ/ตวัซีวั้ด ตามท่ีสำนักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนด รวม ๑๐๐ คะแนน'
ระดับชำนาญการพิเศษ พจิารณาตามองคป์ระกอบ/ตวัซีวั้ด ตามท่ีสำนักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนด
และใหมี้การสัมภาษณด้์วย รวม ๑๐๐ คะแนน

ค. เกณฑ์การตัดสิน
ระดับชำนาญการ ผู้ผ่านการประเมินบุคคลต้องได้คะแนนรวม

ทุกองค์ประกอบ ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ ๖๐ 
ระดับชำนาญการพิเศษ ผู้ผ่านการประเมินบุคคลต้องได้คะแนนรวม

ทุกองค์ประกอบ ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ ๗๐
ง. การกำหนดระยะเวลาส่งผลงาน

. ผ ูผ้านการประเมนิบคุคลและไดร้บัการประกาศรายขือ่เปน็ผูโ้ดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ขา้รนั 
การประเมนิผลงาน ไมจ่ดัสง่ผลงานเพือ่ขอรบัการประเมนิภายใน ๑ ปี นบัตัง้แตไ่ดร้บัการประกาศรายขือ่ 
ใหถ้อืวา่ไมป่ระสงคจ์ะขอประเมนิผลงานเพือ่แตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหบง่ตามทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกใหน้ำเสนอ 
อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทราบก่อน และจะนำตำแหน่งดังกล่าวไปดำเนินการคัดเลือกข้าร 
เพ่ือเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกำหนดใหม่


