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  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ กพ.ทอ.(สนพ.โทร.๒-๑๒๕๐) 

ที่ กห ๐๖๐๔.๓/๑๘๖๘  วันที่     ๒๖ ต.ค.๖๔ 

เรื่อง ขออนุมัติก ำหนดหลักเกณฑ์และแนวทำงกำรบริหำรก ำลังพล เข้ำด ำรงต ำแหน่งอัตรำ พ.อ.อ. และ พ.อ.อ.(พ) 

เรียน ผบ.ทอ. 

 ๑. ตำมอนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๑๔ พ.ค.๖๔ ท้ำยหนังสือ กพ.ทอ.ลับ ท่ี กห ๐๖๐๔.๔/๘๔๑  
ลง ๗ พ.ค.๖๔ ได้อนุมัติหลักกำรตำมมติท่ีประชุมสภำกำรศึกษำ ทอ.ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ เพื่อหำแนวทำง 
กำรแก้ปัญหำควำมคับค่ังของกำรเข้ำรับกำรศึกษำหลักสูตร น.ประทวน ช้ันพันจ่ำอำกำศ โดยได้ปรับเปล่ียน
เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในอำชีพของ น.ประทวน และให้เริ่มใช้ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๕ เป็นต้นไป (แนบ ๑) สรุปได้ดังนี้ 
  ๑.๑ กำรย้ำยเข้ำด ำรงต ำแหน่งอัตรำ พ.อ.อ.ให้ปรับเปล่ียน จำกเดิม น.ประทวน ช้ันยศ จ.อ.
ต้องส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตร น.ประทวน ช้ันพันจ่ำอำกำศ ก่อน จึงจะมีสิทธิ์ย้ำยเข้ำด ำรงต ำแหน่งอัตรำ พ.อ.อ. 
เปล่ียนเป็น ให้ใช้หลักควำมรู้ควำมสำมำรถ โดยต้องผ่ำนกำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถจำกสำยวิทยำกำรก่อน  
จึงจะมีสิทธิ์ย้ำยเข้ำด ำรงต ำแหน่งอัตรำ พ.อ.อ.  
  ๑.๒ กำรย้ำยเข้ำด ำรงต ำแหน่งอัตรำ พ.อ.อ. (พ) จะต้องส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตร  
น.ประทวน ช้ันพันจ่ำอำกำศ ท่ีมีกำรปรับปรุงแก้ไขใหม่ และต้องผ่ำนกำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถจำก 
สำยวิทยำกำรก่อน จึงจะมีสิทธิ์ย้ำยเข้ำด ำรงต ำแหน่งอัตรำ พ.อ.อ.(พ) 

 ๒. กพ.ทอ.ตรวจสอบแล้ว ดังนี้ 
  ๒.๑ ระเบียบ ทอ.ว่ำด้วยกำรแยกประเภทก ำลังพลกองทัพอำกำศ พ.ศ.๒๕๖๑ และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม ข้อ ๒๐.๒ ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรเล่ือนระดับควำมช ำนำญของ น.ประทวน สรุปสำระส ำคัญ (แนบ ๒) คือ 
ส ำเร็จกำรฝึกอบรมตำมหลักสูตรท่ี ทอ.ก ำหนด ให้เล่ือนระดับควำมช ำนำญได้  ต้ังแต่วันท่ีส ำเร็จหลักสูตร,  
ผ่ำนกำรฝึกงำนในหน้ำท่ีตำมเลขหมำยควำมช ำนำญทหำรอำกำศ ท่ีมีระดับควำมช ำนำญท่ีสูงกว่ำ หรือผ่ำนกำรทดสอบ
ควำมรู้ควำมสำมำรถจำกหน่วยหัวหน้ำสำยวิทยำกำร  เพื่อเล่ือนระดับควำมช ำนำญเป็นระดับ ๙๐ ให้เล่ือน
ระดับควำมช ำนำญได้ต้ังแต่วันท่ีหัวหน้ำสำยวิทยำกำรอนุมัติผ่ำนกำรฝึกงำนในหน้ำท่ี หรือวันท่ีผ่ำนกำรทดสอบ
ควำมรู้ควำมสำมำรถ ตำมแต่กรณี 
  ๒.๒ ค ำส่ัง ทอ.(เฉพำะ) ท่ี ๖๔/๖๑ ลง ๑๙ ก.ย.๖๑ เรื่อง แนวทำงกำรบริหำรก ำลังพล ทอ. 
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม อนุผนวก ๑ ประกอบผนวก ข กำรย้ำยเล่ือนต ำแหน่งอัตรำสูงขึ้น ให้พิจำรณำย้ำยในวำระ 
เม.ย.และ ต.ค.ของทุกปี โดยกำรย้ำยข้ำรำชกำรต่ ำกว่ำช้ันสัญญำบัตรเข้ำด ำรงต ำแหน่งอัตรำ พ.อ.อ. และ พ.อ.อ.(พ) 
จะต้องมีคุณสมบัติและอยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนด สรุปสำระส ำคัญ (แนบ ๓) ได้ดังนี้ 

กำรย้ำยเข้ำด ำรงต ำแหน่งอัตรำ พ.อ.อ. กำรย้ำยเข้ำด ำรงต ำแหน่งอัตรำ พ.อ.อ.(พ) 
๑.  หน่วยมีต ำแหน่งอัตรำ พ.อ.อ.ว่ำงรองรับ ๑.  หน่วยมีต ำแหน่งอัตรำ พ.อ.อ.(พ) ว่ำงรองรับ 
๒.  มีระยะเวลำกำรครองยศตำมท่ีระเบียบ กห.
ก ำหนด (ครองยศ จ.อ.ไม่น้อยกว่ำ ๓ ปี) 

๒.  ครองยศ พ.อ.อ.มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี, มีอำยุ ๔๐ ปี
ขึ้นไป และรับเงินเดือนไม่ต่ ำกว่ำช้ันเงินเดือนต่ ำสุดของ
อัตรำท่ีจะเล่ือน 

๓.  มีเหล่ำทหำร, ลชทอ.หลัก หรือ ลชทอ.รอง  
ในระดับ ๗๐ และต้องตรงตำม ลชทอ.หน้ำท่ี 
หรือลักษณะงำน (กรณีไม่ก ำหนด  
ลชทอ.หน้ำท่ี) ของต ำแหน่งท่ีขอย้ำย 

๓.  มีเหล่ำทหำร, ลชทอ.หลัก หรือ ลชทอ.รอง ตรงกับ 
ลชทอ.หน้ำท่ี โดยต้องมีระดับควำมช ำนำญของ 
ลชทอ.หลัก หรือ ลชทอ.รอง เท่ำกับหรือสูงกว่ำระดับ
ควำมช ำนำญของ ลชทอ.หน้ำท่ี หรือลักษณะงำน  
(กรณีไม่ก ำหนด ลชทอ.หน้ำท่ี) ของต ำแหน่งท่ีขอย้ำย 

๔.  ผ่ำนกำรศึกษำ... 

 (ส ำเนำ)                                                 หน่วยรับ 

ยกเลิกช้ันควำมลับโดยอ ำนำจของ 
ผอ.กนผ.สนพ.กพ.ทอ. 

เมื่อ ๓ พ.ย.๖๔ 
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กำรย้ำยเข้ำด ำรงต ำแหน่งอัตรำ พ.อ.อ. กำรย้ำยเข้ำด ำรงต ำแหน่งอัตรำ พ.อ.อ.(พ) 
๔.  ผ่ำนกำรศึกษำในหลักสูตรนำยทหำร
ประทวนช้ันพันจ่ำอำกำศ 

๔.  มีคะแนนประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (รอบ เม.ย.หรือ 
ต.ค.ของแต่ละวงรอบกำรย้ำย) ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๗๕ 

๕.  มีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ (ECL) ในปีท่ี
จะเล่ือนยศ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๕๐ 

๕.  ผู้ท่ีอยู่ในระหว่ำงต้องหำคดี หรืออยู่ในระหว่ำงถูกต้ัง
กรรมกำรสอบสวนให้ชะลอกำรย้ำยเล่ือนต ำแหน่งอัตรำ 
พ.อ.อ.(พ) ไว้ก่อน 

๖.  มีคะแนนประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ไม่ต่ ำกว่ำ
ร้อยละ ๗๕ ในวงรอบท่ีจะเล่ือนช้ันยศ 

 

๗.  ผู้ท่ีอยู่ในระหว่ำงต้องหำคดี หรืออยู่ใน
ระหว่ำงถูกต้ังกรรมกำรสอบสวนให้ชะลอ 
กำรย้ำยเล่ือนต ำแหน่งอัตรำ พ.อ.อ.ไว้ก่อน 

 

  ๒.๓ ผบ.ทอ.อนุมัติ เมื่อ ๒ ก.พ.๖๔ ท้ำยหนังสือ กพ.ทอ.ด่วนมำก ท่ี กห ๐๖๐๔.๔/๘๖๖  
ลง ๒๙ ม.ค.๖๔ ได้อนุมัติแผนปฏิบัติกำรกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษของก ำลังพล ทอ. 
ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีสำระส ำคัญ (แนบ ๔) สรุปได้ดังนี้ 
   ๒.๓.๑ วัตถุประสงค์ท่ีส ำคัญ เพื่อให้ก ำลังพล ทอ.ได้รับกำรพัฒนำควำมสำมำรถ 
ในกำรใช้ภำษำอังกฤษครอบคลุมท้ัง ๔ ทักษะ (ฟัง พูด อ่ำน เขียน) โดยเริ่มจำกกำรพัฒนำหลักสูตรหรือเนื้อหำวิชำ
ภำษำอังกฤษเฉพำะทำงของทุกสำยวิทยำกำรท่ีมีมำตรฐำนเหมำะสมส ำหรับผู้ท่ีปฏิบัติงำนในสำยวิทยำกำรของ ทอ. 
   ๒.๓.๒ แต่งต้ังคณะกรรมกำรพัฒนำแบบทดสอบภำษำอังกฤษของ ทอ. เพื่อพัฒนำ
แบบทดสอบภำษำอังกฤษของ ทอ.ให้มีมำตรฐำน และสำมำรถวัดระดับและประเมินผลควำมสำมำรถในกำรใช้
ภำษำอังกฤษของก ำลังพล ทอ.ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทดแทนแบบทดสอบ ALCPT (American Language 
Course Placement Test) 
   ๒.๓.๓ ให้ กพ.ทอ.และหน่วยเกี่ยวข้องน ำข้อเสนอแนะของสถำบันภำษำกลำโหมสหรัฐ 
(Defense Language Institute English Language Center : DLIELC) มำเป็นแนวทำงในกำรทบทวนควำมเหมำะสม
ส ำหรับกำรน ำผลก ำหนดเกณฑ์มำตรฐำนระดับควำมเข้ำใจภำษำอังกฤษ (ECL) มำใช้ในกำรบริหำรก ำลังพลเรื่องต่ำง ๆ 
กรณีแบบทดสอบภำษำอังกฤษของ ทอ.ยังไม่ส ำเร็จตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนด ให้ใช้แนวทำงกำรบริหำรก ำลังพล ฯ 
ตำมเดิม ไปพลำงก่อนจนกว่ำกำรด ำเนินกำรจะแล้วเสร็จต่อไป 
  ๒.๔ กพ.ทอ.ได้เชิญผู้แทนสำยวิทยำกำรท่ีเกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุมทำง ไกลผ่ำน 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อ ๒๐ ส.ค.๖๔ ณ ห้องประชุม กพ.ทอ. โดยมี จก.กพ.ทอ.เป็นประธำน เพื่อรวบรวม
ข้อคิดเห็นและร่วมกันพิจำรณำแนวทำงกำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถของสำยวิทยำกำรก่อนย้ำยเข้ำด ำรงต ำแหน่ง
อัตรำ พ.อ.อ. และ พ.อ.อ.(พ) สรุปผลกำรประชุมได้ดังนี้ 
   ๒.๔.๑ ควำมมุ่งหมำยของกำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถฯ  
    ๒.๔.๑.๑ กำรย้ำยเข้ำด ำรงต ำแหน่งอัตรำ พ.อ.อ. เพื่อทดสอบควำมรู้
ควำมสำมำรถของ น.ประทวน ช้ันยศ จ.อ. ให้มีควำมพร้อมเป็นระดับ จนท.ช ำนำญกำร สำมำรถปฏิบัติงำน  
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ, ให้ค ำแนะน ำ ควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำนของ จนท., ปฏิบัติงำนท่ียุ่งยำกซับซ้อนได้ 
และช่วยเหลือหัวหน้ำ จนท.(พ.อ.อ.(พ)) ในกำรปฏิบัติงำน  
    ๒.๔.๑.๒ กำรย้ำยเข้ำด ำรงต ำแหน่งอัตรำ พ.อ.อ.(พ) เพื่อทดสอบควำมรู้
ควำมสำมำรถของ น.ประทวน ช้ันยศ พ.อ.อ. ให้มีควำมพร้อมเป็นระดับ หัวหน้ำ จนท. สำมำรถปฏิบัติงำน 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ, ให้ค ำแนะน ำ ควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำนของ จนท.ช ำนำญกำร, ปฏิบัติงำนท่ียุ่งยำก
ซับซ้อนได้ และช่วยเหลือ น.สัญญำบัตร ในกำรปฏิบัติงำน 
 

๒.๔.๒  ขั้นตอน... 
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   ๒.๔.๒ ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถฯ ก่อนย้ำยเข้ำด ำรง
ต ำแหน่งอัตรำ พ.อ.อ. และ พ.อ.อ.(พ) มดัีงนี้ 
    ๒.๔.๒.๑ หน่วย หน.สำยวิทยำกำร แต่งต้ัง คณก.ออกข้อสอบ/ทดสอบควำมรู้
ควำมสำมำรถฯ 
    ๒.๔.๒.๒ หน่วย หน.สำยวิทยำกำร แจ้งก ำหนดกำรทดสอบควำมรู้ 
ควำมสำมำรถฯ พร้อมท้ังให้ นขต.ทอ.ส่งรำยช่ือผู้ท่ีต้องกำรเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถฯ 
    ๒.๔.๒.๓ นขต.ทอ.ส่งรำยช่ือผู้ ท่ี ต้องกำรเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้
ควำมสำมำรถฯ ให้ หน่วย หน.สำยวิทยำกำร 
    ๒.๔.๒.๔ หน่วย หน.สำยวิทยำกำร ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำรับกำรทดสอบ
ควำมรู้ควำมสำมำรถฯ 
    ๒.๔.๒.๕ หน่วย หน.สำยวิทยำกำร ด ำเนินกำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถฯ 
ก่อนย้ำยเข้ำด ำรงต ำแหน่งอัตรำ พ.อ.อ. และ พ.อ.อ.(พ) 
    ๒.๔.๒.๖ หน่วย หน.สำยวิทยำกำร แจ้งผลกำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถฯ 
ให้ นขต.ทอ. และ กพ.ทอ.ทรำบ 
    ๒.๔.๒.๗ กพ.ทอ.จัดเก็บข้อมูล ตำมข้อ ๒.๔.๒.๖ ในระบบสำรสนเทศ 
เพื่อกำรบริหำรงำนด้ำนก ำลังพล ทอ. (HRIS) 
   ๒.๔.๓ คุณสมบัติผู้เข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถฯ 
    ๒.๔.๓.๑ กำรย้ำยเข้ำด ำรงต ำแหน่งอัตรำ พ.อ.อ. ผู้ท่ีเข้ำรับกำรทดสอบ
ควำมรู้ควำมสำมำรถฯ จะต้องมีช้ันยศ จ.อ. และมีระยะเวลำกำรครองยศมำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี โดยให้นับต้ังแต่
วันท่ีมีผลบังคับใช้ในค ำส่ังแต่งต้ังยศ ถึงวันท่ี ๑ ธ.ค.ของปีนั้น ๆ 
    ๒.๔.๓.๒ กำรย้ำยเข้ำด ำรงต ำแหน่งอัตรำ พ.อ.อ.(พ) ผู้ท่ีเข้ำรับกำรทดสอบ
ควำมรู้ควำมสำมำรถฯ จะต้องมีช้ันยศ พ.อ.อ. 
   ๒.๔.๔ รูปแบบกำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถฯ ก่อนย้ำยเข้ำด ำรงต ำแหน่งอัตรำ 
พ.อ.อ. และ พ.อ.อ.(พ) 
    ๒.๔.๔.๑ ทดสอบภำคทฤษฎี หรือทดสอบภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ  
ตำมท่ีสำยวิทยำกำรก ำหนด โดยรำยละเอียดเนื้อหำของกำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถฯ ต้องเป็นไป 
ตำมควำมมุ่งหมำย ในข้อ ๒.๔.๑ สอดคล้องกับควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรเล่ือนระดับสูงขึ้นของแต่ละ 
สำยวิทยำกำร ท้ังนี้เนื้อหำกำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถฯ ให้มีกำรปรับปรุงทบทวนตำมวงรอบกำรปรับปรุง
หลักสูตรของแต่ละสำยวิทยำกำร 
    ๒.๔.๔.๒ เกณฑ์กำรผ่ำนกำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถฯ ก่อนย้ำยเข้ำ
ด ำรงต ำแหน่งอัตรำ พ.อ.อ. และ พ.อ.อ.(พ) ก ำหนดเกณฑ์กำรผ่ำนกำรทดสอบฯ ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป โดยผล
คะแนนกำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถฯ ให้น ำมำเป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำกำรย้ำยเข้ำด ำรงต ำแหน่ง
อัตรำท่ีสูงขึ้นของหน่วยและสำยวิทยำกำรด้วย 
    ๒.๔.๔.๓ กำรย้ำยเข้ำด ำรงต ำแหน่งอัตรำ พ.อ.อ. เดิมได้ก ำหนดคุณสมบัติ
มีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ (ECL) ในปีท่ีจะเล่ือนยศ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๕๐ ตำมข้อ ๒.๒ แต่ด้วยเหตุผล  
ตำมข้อ ๒.๓.๓ จึงได้ปรับแนวทำงกำรพัฒนำภำษำอังกฤษให้สอดคล้องกับแนวทำงกำรบริหำรก ำลังพล โดยใช้หลักสูตร
หรือเนื้อหำวิชำภำษำอังกฤษเฉพำะทำงของแต่ละสำยวิทยำกำรขึ้นมำทดแทน ซึ่งกำรจัดท ำหลักสูตรหรือเนื้อหำฯ 
ดังกล่ำว คำดว่ำจะแล้วเสร็จประมำณกลำงปีงบประมำณ ๖๖ ดังนั้น กำรทดสอบภำคทฤษฎีในส่วนของกำรย้ำย 
 

เข้ำด ำรงต ำแหน่ง... 



 
 

- ๔ - 
ลับ 

ลับ 

เข้ำด ำรงต ำแหน่งอัตรำ พ.อ.อ. ต้ังแต่ปีงบประมำณ ๖๗ เป็นต้นไป ให้แต่ละสำยวิทยำกำรพิจำรณำจัดท ำเป็น
ข้อสอบภำษำอังกฤษในกำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถฯ ในสัดส่วนร้อยละ ๒๐ ของจ ำนวนข้อสอบ และ 
ในระหว่ำงท่ีไม่สำมำรถจัดท ำเป็นข้อสอบภำษำอังกฤษฯ ได้ ให้น ำผลก ำหนดเกณฑ์มำตรฐำนระดับควำมเข้ำใจ
ภำษำอังกฤษ (ECL) มำก ำหนดเป็นคะแนนเพิ่มพิเศษ ในปีท่ีท ำกำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถฯ ไปพลำงก่อน 
โดยให้น ำไปรวมกับคะแนนท่ีผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบฯ ในข้อ ๒.๔.๔.๒ (หำกไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบฯ ไม่ต้อง
น ำมำรวม) ดังนี้ 

ช่วงผลคะแนนทดสอบภำษำอังกฤษของ ทอ. (คะแนน) คะแนนเพิ่มพิเศษ (คะแนน) 
๕๐ - ๕๙ ๖ 
๖๐ - ๖๙ ๗ 
๗๐ - ๗๙ ๘ 
๘๐ - ๘๙ ๙ 
๙๐ - ๑๐๐ ๑๐ 

     ตัวอย่ำงเช่น คะแนนสอบภำคทฤษฎี หรือทดสอบภำคทฤษฎี
และภำคปฏิบัติ คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน สอบได้ ๑๔๐ คะแนน คิดเป็น (๑๔๐ X ๑๐๐)  = ๗๐ คะแนน และ
คะแนนกำรทดสอบเกณฑ์มำตรฐำนระดับควำมเข้ำใจภำษำอังกฤษ (ECL) ในปีท่ีท ำกำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถฯ 
สอบได้ ๗๕ คะแนน คิดเป็นคะแนนเพิ่มพิเศษ ๘ คะแนน ดังนั้น จะได้คะแนนรวม = ๗๐ + ๘ = ๗๘ คะแนน 
    ๒.๔.๔.๔ ในปีงบประมำณ ๖๕ ให้ยกเว้นกำรน ำผลก ำหนดเกณฑ์มำตรฐำน
ระดับควำมเข้ำใจภำษำอังกฤษ (ECL) มำก ำหนดเป็นคะแนนเพิ่มพิเศษ ตำมข้อ ๒.๔.๔.๓ เนื่องจำก 
ในปีงบประมำณ ๖๔ มีกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19) เป็นผลให้ นขต.ทอ. 
บำงหน่วยไม่สำมำรถด ำเนินกำรทดสอบได้ จึงต้องขอยกเว้นเพื่อให้เกิดควำมยุติธรรมกับก ำลังพลในภำพรวม ส ำหรับ
ในปีงบประมำณ ๖๖ หำกสำมำรถด ำเนินกำรทดสอบเกณฑ์มำตรฐำนระดับควำมเข้ำใจภำษำอังกฤษ (ECL)  
ได้ครบทุกหน่วย ภำยในปีงบประมำณ ๖๕ ให้น ำผลก ำหนดเกณฑ์มำตรฐำนระดับควำมเข้ำใจภำษำอังกฤษ (ECL)  
มำก ำหนดเป็นคะแนนเพิ่มพิเศษ ตำมข้อ ๒.๔.๔.๓ และให้ด ำเนินกำรลักษณะนี้จนกว่ำสำยวิทยำกำรจะจัดท ำ
ข้อสอบภำษำอังกฤษในกำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถฯ แล้วเสร็จ ท้ังนี้หำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรทดสอบ
เกณฑ์มำตรฐำนระดับควำมเข้ำใจภำษำอังกฤษ (ECL) ได้ ให้ยกเว้นเช่นเดียวกับปีงบประมำณ ๖๕  
    ๒.๔.๔.๕ กำรด ำเนินกำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถฯ ให้ด ำเนินกำรปีละ 
๑ ครั้ง ภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (ไม่เกินเดือน ธ.ค.) ยกเว้นในปีงบประมำณ ๖๕ ก ำหนดให้มี 
กำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถฯ ตำมข้อ ๑.๑ จ ำนวน ๒ ครั้ง (ห้วงเดือน ธ.ค.๖๔ และ มิ.ย.๖๕) เนื่องจำก
เป็นกำรด ำเนินกำรช่วงเปล่ียนผ่ำน และให้โอกำส น.ประทวน ในกำรปรับย้ำยเข้ำอัตรำ พ.อ.อ. ห้วง เม.ย. และ ต.ค.๖๕ 
โดยท่ีกำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถฯ ครั้งท่ี ๒ ให้ถือว่ำเป็นกำรสอบแก้ตัวส ำหรับผู้ท่ีไม่ผ่ำนกำรสอบครั้งแรก 
(ให้สิทธิ์เฉพำะ น.ประทวน ท่ีครองยศ จ.อ.มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๒ ปี นับถึงเดือน ต.ค.๖๔) และผู้ท่ีไม่ได้ทดสอบ
ควำมรู้ควำมสำมำรถฯ ในครั้งท่ี ๑ เนื่องจำกติดรำชกำร หรือมีเหตุผลควำมจ ำเป็น โดยให้ หน.นขต.ทอ. 
เป็นผู้พิจำรณำอนุญำต 
    ๒.๔.๔.๖ สำยวิทยำกำรท่ีมีควำมพร้อม สำมำรถด ำเนินกำรทดสอบควำมรู้
ควำมสำมำรถฯ ผ่ำนระบบออนไลน์ เพื่อประหยัดงบประมำณท่ีเกี่ยวข้องในกำรด ำเนินกำร และลดข้อจ ำกัดของ
เหตุกำรณ์ท่ีมีผลกระทบท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถฯ ในห้วงระยะเวลำท่ีก ำหนดได้ 
เช่น กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19) เป็นต้น ท้ังนี้ต้องด ำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใส 
และยุติธรรม 
 

๒.๔.๕  ระยะเวลำ... 

๒๐๐ 
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   ๒.๔.๕ ระยะเวลำของผลกำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถฯ 
    ๒.๔.๕.๑ ผลกำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถฯ กำรย้ำยเข้ำด ำรงต ำแหน่ง
อัตรำ พ.อ.อ. สำมำรถน ำไปใช้ในกำรพิจำรณำย้ำยเข้ำด ำรงต ำแหน่งอัตรำ พ.อ.อ ได้ ภำยในระยะเวลำไม่เกิน ๓ ปี 
นับต้ังแต่วันท่ีประกำศผลกำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถฯ จำกสำยวิทยำกำร ท้ังนี้เพื่อให้ทบทวนควำมรู้ 
ในวิทยำกำรสมัยใหม่อยู่เสมอ และเกิดกำรพัฒนำตนเองให้มคีวำมพร้อมท่ีจะเข้ำด ำรงต ำแหน่งอัตรำท่ีสูงขึ้น 
    ๒.๔.๕.๒ ผลกำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถฯ กำรย้ำยเข้ำด ำรงต ำแหน่ง
อัตรำ พ.อ.อ.(พ) ท่ีผ่ำนเกณฑ์สำมำรถน ำมำใช้ในกำรพิจำรณำย้ำยเข้ำด ำรงต ำแหน่งอัตรำ พ.อ.อ.(พ) ได้ทุกวำระ 
โดยไม่ต้องทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถฯ ใหม่ เนื่องจำกผู้ท่ีผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบฯ ในกำรย้ำยเข้ำด ำรงต ำแหน่งอัตรำ 
พ.อ.อ.(พ) จำกสำยวิทยำกำร ถือได้ว่ำเป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และมีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน  
อย่ำงต่อเนื่องจนเกิดควำมช ำนำญในสำยวิทยำกำรของตน พร้อมท่ีจะย้ำยเข้ำด ำรงต ำแหน่งอัตรำท่ีสูงขึ้น  
   ๒.๔.๖ กำรทดสอบของสำยวิทยำกำรท่ีมีระดับควำมช ำนำญทหำรอำกำศ ระดับ ๙๐ 
ก ำหนดให้กำรผ่ำนกำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถจำกหน่วยหัวหน้ำสำยวิทยำกำร (ผ่ำนหลักสูตร หรือผ่ำน
กำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถ) เพื่อเล่ือนระดับควำมช ำนำญเป็นระดับ ๙๐ เทียบเท่ำกำรทดสอบควำมรู้
ควำมสำมำรถของสำยวิทยำกำรก่อนย้ำยเข้ำด ำรงต ำแหน่งอัตรำ พ.อ.อ.(พ) ตำมข้อ ๑.๒ 
  ๒.๕ กำรแก้ไขแนวทำงกำรบริหำรก ำลังพล ทอ. ตำมค ำส่ัง ทอ.ฯ ในข้อ ๒.๒ มีดังนี้  
   ๒.๕.๑ กำรย้ำยเข้ำด ำรงต ำแหน่งอัตรำ พ.อ.อ. 
    ๒.๕.๑.๑ ยกเลิกคุณสมบัติและหลักเกณฑ์กำรย้ำยเข้ำด ำรงต ำแหน่งอัตรำ 
พ.อ.อ. ท่ีก ำหนดว่ำต้องผ่ำนกำรศึกษำในหลักสูตรนำยทหำรประทวนช้ันพันจ่ำอำกำศ ตำมข้อ ๒.๒ (ข้อ ๔)  
และเพิ่มเติมคุณสมบัติและหลักเกณฑ์กำรผ่ำนกำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถฯ ให้สอดคล้องกับอนุมัติ ผบ.ทอ. 
ตำมข้อ ๑.๑ 
    ๒.๕.๑.๒ แก้ ไ ข คุณสมบั ติ และหลัก เกณฑ์ กำ ร ใ ช้ ผลกำรทดสอบ
ภำษำอังกฤษ (ECL) ในกำรย้ำยเข้ำด ำรงต ำแหน่งอัตรำ พ.อ.อ. ตำมข้อ ๒.๒ ซึ่งได้ปรับเปล่ียนแนวทำงกำรทดสอบ 
ตำมข้อ ๒.๔.๔.๓ ทดแทนแล้ว 
   ๒.๕.๒ กำรย้ำยเข้ำด ำรงต ำแหน่ งอัตรำ พ.อ.อ. (พ ) ให้ เพิ่ม เติมคุณสมบั ติ 
และหลักเกณฑ์กำรผ่ำนกำรศึกษำในหลักสูตร น.ประทวน ช้ันพันจ่ำอำกำศอำวุโส (ซึ่งปรับมำจำกหลักสูตร  
น.ประทวน ช้ันพันจ่ำอำกำศ) และเพิ่มเติมคุณสมบัติและหลักเกณฑ์กำรผ่ำนกำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถฯ 
ตำมมติท่ีประชุมฯ ข้อ ๒.๔ ให้สอดคล้องกับอนุมัติ ผบ.ทอ. ตำมข้อ ๑.๒ 

 ๓. กพ.ทอ.พิจำรณำแล้ว เพื่อให้กำรก ำหนดแนวทำงกำรย้ำย น.ประทวน เข้ำด ำรงต ำแหน่ง
อัตรำ พ.อ.อ. และ พ.อ.อ.(พ) เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย เห็นควรด ำเนินกำรดังนี้ 
  ๓.๑ อนุมัติหลักกำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถของสำยวิทยำกำรก่อนย้ำยเข้ำด ำรง
ต ำแหน่งอัตรำ พ.อ.อ. และ พ.อ.อ.(พ) ตำมข้อ ๒.๔ 
  ๓.๒ แก้ไขเพิ่มเติม ค ำส่ัง ทอ.ฯ ตำมข้อ ๒.๒ โดยปรับแก้ไขแนวทำงกำรบริหำรก ำลังพล ทอ. 
ให้สอดคล้องกับคุณสมบัติและหลักเกณฑท่ี์มีกำรปรับปรุง ตำมข้อ ๒.๕ 
  ๓.๓ หน่วย หน.สำยวิทยำกำร ด ำเนินกำรตำมข้อ ๒.๔ 
  ๓.๔ นขต.ทอ.แจ้งให้ข้ำรำชกำรทรำบ พร้อมท้ังด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

จึงเรียนมำเพื่อพิจำรณำ หำกเห็นสมควรขอได้อนุมัติตำมข้อ ๓ และลงช่ือในค ำส่ัง ทอ.ท่ีแนบ
น ำเรียนมำพร้อมนี้ด้วยแล้ว 

 
 
                         (ลงช่ือ)  พล.อ.ท.ประกำศิต  เจริญยิ่ง 
                                             จก.กพ.ทอ. 
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◆　十〇



ที่มา : อนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๑๔ พ.ค.๖๔ ท้ายหนังสือ กพ.ทอ.ลับ ที่ กห ๐๖๐๔.๔/๘๔๑ ลง ๗ พ.ค.๖๔ ได้อนุมัติ
หลักการตามมติที่ประชุมสภาการศึกษา ทอ.ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญหาความคับคั่งของ 
การเข้ารับการศึกษาหลักสูตร น.ประทวน ช้ันพันจ่าอากาศ โดยได้ปรับเปลี่ยนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของ 
น.ประทวน และให้เริ่มใช้ต้ังแต่ ๑ เม.ย.๖๕ เป็นต้นไป สรุปได้ดังน้ี 
 ๑. การย้ายเข้าดํารงตําแหน่งอัตรา พ.อ.อ.ให้ปรับเปลี่ยน จากเดิม น.ประทวน ช้ันยศ จ.อ.
ต้องสําเร็จการศึกษาหลักสูตร น.ประทวน ช้ันพันจ่าอากาศ ก่อน จึงจะมีสิทธ์ิย้ายเข้าดํารงตําแหน่งอัตรา พ.อ.อ. 
เปลี่ยนเป็น ให้ใช้หลักความรู้ความสามารถ โดยต้องผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถจากสายวิทยาการก่อน 
จึงจะมีสิทธ์ิย้ายเข้าดํารงตําแหน่งอัตรา พ.อ.อ. 
 ๒. การย้ายเข้าดํารงตําแหน่งอัตรา พ.อ.อ.(พ) จะต้องสําเร็จการศึกษาหลักสูตร น.ประทวน 
ช้ันพันจ่าอากาศ ที่มีการปรับปรุงแก้ไขใหม่ และต้องผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถจากสายวิทยาการก่อน 
จึงจะมีสิทธ์ิย้ายเข้าดํารงตําแหน่งอัตรา พ.อ.อ.(พ) 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือแก้ปัญหาความคับคั่งของการเข้ารับการศึกษาหลักสูตร น.ประทวน ช้ันพันจ่าอากาศ โดย
การกําหนดแนวทางการทดสอบความรู้ความสามารถฯ มีความมุ่งหมาย ดังน้ี 
 ๑. การย้ายเข้าดํารงตําแหน่งอัตรา พ.อ.อ. เพ่ือทดสอบความรู้ความสามารถของ น.ประทวน 
ช้ันยศ จ.อ. ให้มีความพร้อมเป็นระดับ จนท.ชํานาญการ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ, ให้คําแนะนํา 
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ จนท., ปฏิบัติงานที่ยุ่งยากซับซ้อนได้ และช่วยเหลือหัวหน้า จนท.(พ.อ.อ.(พ)) 
ในการปฏิบัติงาน 
 ๒. การย้ายเข้าดํารงตําแหน่งอัตรา พ.อ.อ.(พ) เพ่ือทดสอบความรู้ความสามารถของ น.ประทวน 
ช้ันยศ พ.อ.อ. ให้มีความพร้อมเป็นระดับ หัวหน้า จนท. สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ, ให้คําแนะนํา 
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ จนท.ชํานาญการ, ปฏิบัติงานที่ยุ่งยากซับซ้อนได้ และช่วยเหลือ น.สัญญาบัตร 
ในการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
การทดสอบ… 

บทสรุป กําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารกําลังพล เข้าดํารงตําแหน่งอัตรา พ.อ.อ. และ พ.อ.อ.(พ) 

ผ่าน 

หน่วย หน.สายวิทยาการ แต่งต้ัง คณก.ออกข้อสอบ/ทดสอบความรู้ความสามารถฯ 

หน่วย หน.สายวิทยาการ แจง้กําหนดการทดสอบความรู้ความสามารถฯ 
และให ้นขต.ทอ.ส่งรายช่ือผู้ที่ต้องการเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถฯ 

นขต.ทอ.ส่งรายช่ือฯ ให้ หน่วย หน.สายวิทยาการ 

หน่วย หน.สายวิทยาการประกาศรายช่ือฯ 

แจ้งผลให้ นขต.ทอ.  
และ กพ.ทอ. 

ไม่ผ่าน 

ดําเนินการทดสอบความรู้ความสามารถฯ 

สามารถย้ายเข้าอัตราได้ 

กพ.ทอ.จัดเก็บข้อมูล
ในระบบ HRIS 



 
 

- ๒ -

การทดสอบความรู้ความสามารถฯ :  

เปรียบเทียบ ... 

รายการ อัตรา พ.อ.อ. อัตรา พ.อ.อ.(พ) หมายเหตุ 
๑.  คุณสมบัติผู้เข้ารับ
การทดสอบความรู้
ความสามารถฯ 

ช้ันยศ จ.อ. และมีระยะเวลาการครองยศ
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี  
นับถึงวันที่ ๑ ธ.ค.ของปีน้ัน ๆ 

ช้ันยศ พ.อ.อ.  

๒.  รูปแบบการ
ทดสอบความรู้
ความสามารถฯ 

- ทดสอบภาคทฤษฎี  
หรือทดสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 

- ปีงบประมาณ ๖๕ 
มีการทดสอบ
ความรู้
ความสามารถฯ  
เข้าอัตรา พ.อ.อ. 
จํานวน ๒ ครั้ง 
(ห้วงเดือน ธ.ค.๖๔ 
และ มิ.ย.๖๕)  
โดยที่ ครั้งที่ ๒  
เป็นการสอบแก้ตัว
สําหรับผู้ที่ไมผ่า่น
การสอบคร้ังแรก 
(เฉพาะ น.ประทวน 
ที่ครองยศ จ.อ.
มาแล้วไม่น้อยกว่า 
๒ ปี นับถึงเดือน 
ต.ค.๖๔) และผู้ที่
ไม่ได้ทดสอบความรู้
ความสามารถฯ ใน
ครั้งที่ ๑ เน่ืองจาก
ติดราชการ หรือมี
เหตุผลความจําเป็น  

- การดําเนินการทดสอบความรู้ความสามารถฯ ปีละ ๑ ครั้ง 
ภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ (ไม่เกินเดือน ธ.ค.) 
- เกณฑ์การผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถฯ  
ร้อยละ ๖๐ ขึน้ไป 
- ในปีงบประมาณ ๖๕ ให้ยกเว้นการนําผล
กําหนดเกณฑ์มาตรฐานระดับความเข้าใจ
ภาษาอังกฤษ (ECL) มากําหนดเป็น
คะแนนเพ่ิมพิเศษ โดยอนุโลม 
- ปีงบประมาณ ๖๖ นําผลเกณฑ์
มาตรฐานระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ 
(ECL) มากําหนดเป็นคะแนนเพ่ิมพิเศษ ใน
ปีที่ทําการทดสอบความรู้ความสามารถฯ 
ไปพลางก่อน โดยให้นําไปรวมกับคะแนน
ที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาคทฤษฎี  
หากไม่สามารถทดสอบได้ ให้ดําเนินการ
เช่นเดียวกับ ปีงบประมาณ ๖๕ 
- ปีงบประมาณ ๖๗ เป็นต้นไป ให ้
แต่ละสายวิทยาการ พิจารณาจัดทํา
ข้อสอบภาษาอังกฤษเฉพาะทางของแต่ละ
สายวิทยาการ ในการทดสอบความรู้
ความสามารถฯ สัดส่วนร้อยละ ๒๐ 

 

๓.  ระยะเวลาของผล
การทดสอบความรู้
ความสามารถฯ 

ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี ไม่กําหนด
ระยะเวลา 

 

๔.  การทดสอบของ
สายวิทยาการที่มี
ระดับความชํานาญ
ทหารอากาศ  
ระดับ ๙๐ 

 เทียบเท่า  
การทดสอบ
ความรู้
ความสามารถฯ 
ก่อนย้ายเข้าดํารง
ตําแหน่งอัตรา 
พ.อ.อ.(พ) 

 



 
 

- ๓ -

เปรียบเทียบ 
หลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติ ในการบริหารกําลังพล ประเภท น.ประทวน 

การย้ายเข้าดํารงตําแหน่งอัตรา พ.อ.อ. 
เดิม ใหม ่

หน่วยมีตําแหน่งอัตรา พ.อ.อ.ว่างรองรับ คงเดิม 
ครองยศ จ.อ.ไม่น้อยกว่า ๓ ปี คงเดิม 
มีเหล่าทหาร ลชทอ.หลัก หรือ ลชทอ.รอง ในระดับ ๗๐  คงเดิม 
ผ่านการศึกษาหลักสูตร น.ประทวน ช้ันพันจ่าอากาศ ยกเลิกการผ่านการศึกษาหลักสูตร น.ประทวน  

ช้ันพันจ่าอากาศ  
ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถฯ  
(ผลการทดสอบความรู้ความสามารถฯ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ และมีระยะเวลาการใช้ผล ไม่เกิน ๓ ปี) 

ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ECL) ในปีที่จะเลื่อนยศ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 

ใช้ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ECL) มาเป็น
คะแนนเพ่ิมพิเศษการทดสอบความรู้ความสามารถฯ  
ในปีงบประมาณ ๖๕ - ๖๖  

มีคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงาน ไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ ๗๕  คงเดิม 
ผู้ที่อยู่ในระหว่างต้องหาคดี หรืออยู่ในระหว่างถูกต้ัง
กรรมการสอบสวน ให้ชะลอการย้ายเลื่อนตําแหน่ง 

คงเดิม 

 
การย้ายเข้าดํารงตําแหน่งอัตรา พ.อ.อ.(พ) 

เดิม ใหม ่
หน่วยมีตําแหน่งอัตรา พ.อ.อ.(พ) ว่างรองรับ คงเดิม 
ครองยศ พ.อ.อ.ไม่น้อยกว่า ๑ ปี, มีอายุ ๔๐ ปีขึ้นไป และ
รับเงินเดือนไมตํ่่ากว่าช้ันเงินเดือนตํ่าสุดของอัตราที่จะเลื่อน 

คงเดิม 

มีคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงาน ไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ ๗๕  คงเดิม 
มีเหล่าทหาร ลชทอ.หลัก หรือ ลชทอ.รอง ตรงกับ ลชทอ.
หน้าที่ โดยต้องมีระดับความชํานาญ เท่ากับหรือสูงกว่า
ระดับความชํานาญของ ลชทอ.หน้าที่ หรือลกัษณะงาน  
ของตําแหน่งที่ขอย้าย 

คงเดิม 

ผู้ที่อยู่ในระหว่างต้องหาคดี หรืออยู่ในระหว่าง 
ถูกต้ังกรรมการสอบสวน ใหช้ะลอการย้ายเล่ือนตําแหน่ง 

คงเดิม 

 ผ่านการศึกษาหลักสูตร น.ประทวน ช้ันพันจ่าอากาศ
อาวุโส (หลักสตูร น.ประทวน ช้ันพันจ่าอากาศ  
ที่มีการปรับปรุงใหม)่ 

 ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถฯ  
(ผลการทดสอบความรู้ความสามารถฯ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ ไม่กําหนดระยะเวลาของผล) 

 ให้การผ่านการทดสอบเพ่ือเลื่อนระดับ 
ความชํานาญเป็นระดับ ๙๐ เทียบเท่า 
การผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถฯ 
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