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ค ำน ำ 
 

 การจัดการศึกษาของกระทรวงกลาโหม ด าเนินการตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒            
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๒๑ กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐอาจจัดการศึกษา   
เฉพาะทางตามความต้องการและความช านาญของหน่วยงานได้ โดยค านึงถึงนโยบายและมาตรฐานการศึกษา    
ของชาติ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง กระทรวงกลาโหมเล็งเห็นความส าคัญ
ของข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอน ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังพลทุกๆ ระดับ           
จึงได้ด าเนินการแก้ไข พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการทหาร โดยเพ่ิมอัตราต าแหน่งประเภทวิทยฐานะ ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ.๒๕๖๑
ค่าตอบแทนของข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอน เพ่ือดึงดูดคนเก่ง คนดี เข้าสู่ระบบการศึกษาและรักษาข้าราชการทหาร
ที่ท าหน้าที่สอนให้อยู่ในต าแหน่งอย่างมีเกียรติยศศักดิ์ศรีเหมาะแก่การเป็น “ครู” ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐาน
บุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงกลาโหม 
 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการข้าราชการทหาร 
ให้ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการบริหารข้าราชการทหาร ในการก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ 
รวมทั้งแนวทางต่างๆ ส าหรับขอวิทยฐานะของข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอน และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
กระทรวงกลาโหม 
 ในการนี้ กองวิทยฐานะ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย  ได้จัดท าคู่มือ       
“การประเมินข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอนเพ่ือให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ” โดยรวบรวมกฎหมาย 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินวิทยฐานะ มาตรฐานการเป็นผู้สอนและผู้ช่วยสอน รวมทั้งภาระงานของข้าราชการทหาร
ที่ท าหน้าที่สอน เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการขอวิทยฐานะของข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอนในทุกระดับ
หน่วยงานด้านการศึกษาของกระทรวงกลาโหม ต่อไป 
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สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
กองบัญชาการกองทัพไทย 

ธ.ค.๒๕๖๑ 



 



สารบัญ 
            หน้า 

  
หนงัสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอน  
 - หลักเกณฑ์และวิธีการได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอนของข้าราชการทหาร ๑ 
  ที่ท าหน้าที่สอนซึ่งบรรจุในต าแหน่งประเภทวิทยฐานะ หรือเคยปฏิบัติหน้าที่ครูทหาร 
  หรือครูวิชาการ ก่อนข้อบังคับฯ มีผลบังคับใช้  
 - แบบเสนอขอหนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอน ๓ 
 - แบบหนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอน ๕ 
 
หลักเกณฑ ์วิธีการ และการประเมินข้าราชการทหารที่ท าหน้าทีส่อนให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  
 หลักเกณฑ์ วิธีการ และการประเมินข้าราชการทหารที่ท าหน้าทีส่อนให้มีวิทยฐานะ ๗
 และเลื่อนวิทยฐานะ 
 - ภาระงานของข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอน ๙ 
 - หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอนมีวิทยฐานะ  
  - ครูช านาญการต้น (ครูทหาร/ครูวิชาการ) ๑๑ 
  - ครูช านาญการ (ครูทหาร) ๑๕ 
  - ครูช านาญการ (ครูวิชาการ) ๑๙ 
  - ครูช านาญการพิเศษ (ครูทหาร/ครูวิชาการ) ๒๓ 
  - ครูเชี่ยวชาญ (ครูทหาร/ครูวิชาการ) ๒๙ 
  - ครูเชี่ยวชาญพิเศษ (ครูทหาร/ครูวิชาการ) ๓๕  
  

การประเมินข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอนให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
 - แบบเสนอขอรับการประเมินของข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอนในการขอให้มีวิทยฐานะ      ๔๑ 

หรือเลื่อนวิทยฐานะ  
 - การประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณข้าราชการทหาร ๔๕ 

ที่ท าหน้าที่สอน 
 - ค าชี้แจงการประเมินด้านที่ ๑ ๔๗ 
 - ค าอธิบายตัวบ่งชี้ ๔๙ 
 - กรอบการประเมินด้านที่ ๑ ๕๓  
 - แบบรายงานด้านที่ ๑ (วฐ.ร.๑) ๗๗ 
 - แบบบันทึกการประเมินด้านที่ ๑ (วฐ.บ.๑) ๘๑  
 - แบบสรุปผลการประเมิน ด้านที่ ๑ (วฐ.ส.๑) ๙๙ 

 - การประเมินด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ ๑๐๑ 
  - ค าชี้แจงการประเมินด้านที่ ๒ ๑๐๓ 
  - ค าอธิบายตัวบ่งชี้ ๑๐๕ 



  - กรอบการประเมินด้านที่ ๒ ๑๐๗ 
  - แบบบันทึกการประเมินด้านที่ ๒ (วฐ.บ.๒) ๑๑๓ 
  - แบบสรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ ด้านที่ ๒ (วฐ.ส.๒.๑) ๑๑๙ 
  - แบบสรุปผลการประเมินด้านที่ ๒ (วฐ.ส.๒.๒) ๑๒๓ 
  - แบบสรุปผลการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ (วฐ.๑-๒) ๑๒๕ 
 - การประเมินด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน   ๑๒๗ 
  - ค าชี้แจงการประเมินด้านที่ ๓ ๑๒๙ 
  - ค าอธิบายตัวบ่งชี้ ๑๓๓
  - กรอบการประเมินด้านที่ ๓ ๑๓๗
  - แบบรายงานผลการปฏิบัติงานวิทยฐานะครูช านาญการต้นและครูช านาญการ ๑๔๓  
    (วฐ.ร.๓.๑) 
  - แบบรายงานผลการปฏิบัติงานวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษขึ้นไป (วฐ.ร.๓.๒) ๑๔๕ 
  - แบบบันทึกการประเมินด้านที่ ๓ (วฐ.บ.๓) ๑๔๙ 
  - แบบประเมินด้านที่ ๓ (ส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒) วิทยฐานะครูช านาญการต้น/ ๑๕๕ 
                        ครชู านาญการ (วฐ.ป.๓.๑)  
  - แบบประเมินด้านที่ ๓ (ส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒) วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษข้ึนไป ๑๕๙ 
    (วฐ.ป.๓.๒)   
  - แบบสรุปผลการประประเมินด้านที่ ๓ วิทยฐานะครูช านาญการต้น/ครูช านาญการ ๑๖๓
    (วฐ.ส.๓.๑) 
  - แบบสรุปผลการประเมินด้านที่ ๓ วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษขึ้นไป (วฐ.ส.๓.๒) ๑๖๕
  - แบบสรุปผลการประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ (ทุกวิทยฐานะ) (วฐ.ส.๑-๓) ๑๖๗ 
    
ผนวก - พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.๒๕๖๑  

 - พระราชกฤษฎีกา การได้รับเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  

 - ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการก าหนดวิทยฐานะส าหรับข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอน  
 พ.ศ.๒๕๖๑ 

 - หนังสือ สม. ที่ กห ๐๒๐๑/๑๒๕๔ ลง ๑๙ มี.ค.๖๑ เรื่อง มติ กขท. ครั้งที่ ๓/๖๑    



 



 

 

 

 

 

 

หนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอน 

 

 

 

 

 

 



๑ 
 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอน 
 ของข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอนซึ่งบรรจุในต าแหน่งประเภทวิทยฐานะ หรือเคยปฏิบัติหน้าที่ 

ครูทหารหรือครูวิชาการ ก่อนข้อบังคับฯ มีผลบังคับใช้  
  
 เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการก าหนดวิทยฐานะส าหรับข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอน 
พ.ศ.๒๕๖๑ ผนวก ก หนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอน ข้อ ๕ ซึ่งก าหนดให้การได้รับหนังสือรับรอง
มาตรฐานการเป็นผู้สอนของข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอนที่บรรจุในต าแหน่งประเภทวิทยฐานะหรือเคย
ปฏิบัติหน้าที่ครูทหารหรือครูวิชาการ ก่อนข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการขา้ราชการทหารก าหนด  
  คณะกรรมการข้าราชการทหาร มีมติก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้ 
  ๑. คุณสมบัติของผู้ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอน 

 ๑.๑ ข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอนที่ปฏิบัติหน้าที่ครูทหารหรือครูวิชาการ ตั้งแต่ ๑๐ ปี ขึ้นไป นับถึง
วันที ่๑๒  พ.ค. ๒๕๖๑ 

 ๑.๒ ข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอนที่ปฏิบัติหน้าที่ครูทหารหรือครูวิชาการ น้อยกว่า ๑๐ ปี นับถึง
วันที่ ๑๒ พ.ค. ๒๕๖๑ และผ่านการอบรมข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอน ๑๐ วัน (ไม่น้อยกว่า ๗๐ ชั่วโมง)   
ตามมาตรฐานความรู้ ๑๑ มาตรฐาน หรือการอบรมในลักษณะอ่ืนตามความเหมาะสมโดย ความเห็นชอบ           
ของคณะท างานบริหารข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอนของส่วนราชการ  
 ๒. การขอหนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอน 

 ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๑ มีความประสงค์จะขอรับหนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอน
จะต้องจัดท าค าขอหนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอนตามที่ อกทส. ก าหนด และเสนอตามสายการบังคับ
บัญชา ถึงหน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการ ซึ่งมีเอกสารประกอบ ดังต่อไปนี้ 

 ๒.๑ ผู้ที่มีระยะเวลาท าการสอนตั้งแต่ ๑๐ ปี ขึ้นไป นับถึง วันที่ ๑๒ พ.ค. ๒๕๖๑ 
  ๒.๑.๑ แบบค าขอหนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอน ที่มีค ารับรองความประพฤติจาก

ผู้บังคับบัญชา 
  ๒.๑.๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ 

 ๒.๑.๓ ส าเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา 

 ๒.๑.๔ รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๒ รูป พร้อมเขียน
ชื่อนามสกุลด้านหลัง 

 ๒.๑.๕ แบบประวัติย่อข้าราชการ ซึ่งนายทหารก าลังพลของหน่วยลงนามรับรองความถูกต้อง 

 ๒.๒ ผู้ที่มีระยะเวลาท าการสอนไม่ถึง ๑๐ ปี นับถึง วันที่ ๑๒ พ.ค. ๒๕๖๑ 
  ๒.๒.๑ แบบค าขอหนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอน ที่มีค ารับรองความประพฤติจาก

ผู้บังคับบัญชา 

  ๒.๒.๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ 

  ๒.๒.๓ ส าเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา 

  ๒.๒.๔ หลักฐานแสดงการเข้ารับการอบรมข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอน ตามข้อ ๑.๒  
 ๒.๒.๕ รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๒ รูป พร้อมเขียน
ชื่อนามสกุลด้านหลัง 
 ๒.๒.๖ แบบประวัติย่อข้าราชการ ซึ่งนายทหารก าลังพลของหน่วยลงนามรับรองความถูกต้อง 

 
 
 



 



๓ 
 

แบบเสนอขอหนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอน 
________________________ 

๑. ข้อมูลผู้ขอหนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอนและผู้ช่วยสอน 
ชื่อ................................................................... นามสกุล............................................................................... 
อายุ..................ปี  อายุราชการ..................ปี ..............เดือน  ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง .................................... 
สถานศึกษา/หน่วยงาน .................................................................................................................................  
รับเงินเดือนระดับ ........................ชั้น....................จ านวน....................................บาท 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

๑.  ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี สาขา ...............................................วิชาเอก ................................................ 
 จากสถาบันการศึกษา .......................................................................................................... ................ 
๒.  ระดับปริญญาตรี สาขา ..........................................................วิชาเอก ................................................ 
 จากสถาบันการศึกษา .......................................................................................................................... 
๓.  ระดับปริญญาโท สาขา ..........................................................วิชาเอก ................................................ 
 จากสถาบันการศึกษา ..................................................................................................................... ..... 
๔.  ระดับปริญญาเอกสาขา .........................................................วิชาเอก ................................................ 
 จากสถาบันการศึกษา ..................................................................................................................... ..... 

คุณวุฒิทางการศึกษาทางทหาร 
หลักสูตร จัดโดย ระยะเวลา 

......................................................... ............................................... .............................................. 

......................................................... ............................................... .............................................. 

......................................................... ............................................... .............................................. 

......................................................... ............................................... .............................................. 

......................................................... ............................................... .............................................. 

......................................................... ............................................... .............................................. 
 

๒.  ประสบการณ์การสอนในสถาบันการศึกษาสังกัด กห. 

ล าดับ ประสบการณ์การสอน ระยะเวลา 

๑ ................................................................................................ ....................................... 
๒ ................................................................................................ ....................................... 
๓ ................................................................................................ ....................................... 
๔ ................................................................................................ ....................................... 
๕ ................................................................................................ ....................................... 

 

 

 



๔ 
 

ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้อง และเป็นความจริง 
 

(ลงชื่อ).....................................................ผู้ขอหนังสือรับรอง 
       (.....................................................)  
ต าแหน่ง..................................................... 
วันที่ ...........เดือน....................พ.ศ. ........... 
 

การตรวจสอบและรับรองของหัวหน้าสถานศึกษา 
o ได้ตรวจสอบแล้ว รับรองว่าข้อมูลถูกต้อง และเป็นความจริง 
o เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยท าผิดวินัย 

 

 (ลงชื่อ).....................................................หัวหน้าสถานศึกษา 
 (.....................................................)  

ต าแหน่ง..................................................... 
วันที่ ...........เดือน....................พ.ศ. ........... 

 

การตรวจสอบและรับรองของหน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการ 
ได้ตรวจสอบแล้ว  
o มีคุณสมบัติตามมาตรฐานการเป็นผู้สอน คือ 

o มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 
o ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถาบันการศึกษา สังกัด กห. เป็นเวลาไม่น้อยกว่า

หนึ่งปี 
o คุณสมบัติไม่ครบตามท่ีก าหนด 

 

(ลงชื่อ).....................................................ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ 
(...................................... ...............) 

ต าแหน่ง..................................................... 
วันที่ ...........เดือน....................พ.ศ. ........... 

 
 



๕ 
 

 

 

 
 
 
เลขที ่         ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ………………... 
         (ท่ีตั้ง)...................................................... 
          ……………………………………………………... 
 

 
หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า       (ยศ ชื่อ – สกุล  หมายเลขประจ าตัว  ต าแหน่ง สังกัด) 

  
  
มีคุณสมบัติตามมาตรฐานการเป็นผู้สอนของกระทรวงกลาโหม 

 
ให้ไว้          ณ          วันที่..............เดือน.....................พ.ศ. .............. 
 

(ยศและลายมือชื่อ)  
( ) 

จก.ยศ.เหล่าทัพ/ผบ.สปท./หรือผู้แทน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลายมือชื่อผู้ได้รับการรับรอง)  
(พิมพ์ชื่อเต็ม)  
 
 

 
รูปถ่าย 
๑ นิ้ว 

(ประทับตราครุฑและชื่อหน่วยที่ออกหนังสือ) 



 

 

 

 

 

หลักเกณฑ ์วิธีการ และการประเมินข้าราชการทหาร 

ที่ท าหน้าที่สอนให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

 

 

 

 

 

 



๗ 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และการประเมินข้าราชการทหารที่ทําหน้าท่ีสอนให้มีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ  
  
 เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการกําหนดวิทยฐานะสําหรับข้าราชการทหาร           
ท่ีทําหน้าท่ีสอน พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๖ วรรคสอง ซ่ึงกําหนดให้คณะกรรมการข้าราชการทหารกําหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และการประเมินข้าราชการทหารที่ทําหน้าท่ีสอนให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  
 คณะกรรมการข้าราชการทหาร มีมติกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และการประเมินข้าราชการทหาร
ท่ีทําหน้าท่ีสอน รายละเอียดตามที่แนบ  ดังน้ี 
 ๑. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการทหารที่ทําหน้าที่สอนมีวิทยฐานะ 
  ๑.๑ ภาระงานของข้าราชการทหารท่ีทําหน้าท่ีสอน 
 ๑.๒ ครูชํานาญการต้น (ครูทหาร/ครูวิชาการ)  
 ๑.๓ ครูชํานาญการ (ครูทหาร) 
 ๑.๔ ครูชํานาญการ (ครูวิชาการ) 
 ๑.๕ ครูชํานาญการพิเศษ (ครูทหาร/ครูวิชาการ) 
 ๑.๖ ครูเช่ียวชาญ (ครูทหาร/ครูวิชาการ) 
 ๑.๗ ครูเช่ียวชาญพิเศษ (ครูทหาร/ครูวิชาการ) 
 ๒. การประเมินให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
 ๒.๑ ด้านที่ ๑ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณข้าราชการทหารท่ีทําหน้าท่ีสอน 
 ๒.๒ ด้านที่ ๒ ความรู้ความสามารถ 
 ๒.๓ ด้านที่ ๓ ผลการปฏิบัติงาน 
 ๓.  ให้คณะอนุกรรมการบริหารข้าราชการทหารที่ทําหน้าท่ีสอนรักษาการตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และการประเมินข้าราชการทหารที่ทําหน้าท่ีสอน ตามข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ ในกรณีท่ีมีปัญหา
ข้อขัดข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติให้คณะอนุกรรมการบริหารข้าราชการทหารท่ีทําหน้าที่สอนพิจารณาวินิจฉัย        
และให้คําวินิจฉัยน้ันถือเป็นท่ีสุด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการใหข้้าราชการทหาร 

ที่ท าหน้าที่สอนมีวิทยฐานะ 

 

 

 

 

 



๙ 
 

ภาระงานของข้าราชการทหารทีท่ําหน้าที่สอน 
(ครูทหาร/ครูวิชาการ) 

 
 
 ภาระงานของข้าราชการทหารที่ทําหน้าท่ีสอน เพ่ือใช้เป็นคุณสมบัติประกอบการขอรับ                 
การประเมินให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ดังนี้ 
 ๑. ภาระงาน หมายถึง จํานวนช่ัวโมงการสอน (หรือการเป็นผู้ช่วยสอน) การฝึก ศึกษา และการอบรม
ท้ังในและนอกเวลาราชการ ภาระงานท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการจัดการเรียนการสอน การฝึก ศึกษา และการอบรม 
รวมทั้งภาระงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 ๑.๑ ชั่วโมงการสอน การฝึก ศึกษา และการอบรม หมายถึง จํานวนช่ัวโมงท่ีปฏิบัติ       
งานสอน (หรือการเป็นผู้ช่วยสอน) งานฝึก ศึกษา กิจกรรมการพัฒนาผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ และกิจกรรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา 
 ๑.๒ ภาระงานท่ีเก่ียวเนื่องกับการจัดการเรียนการสอน หมายถึง การปฏิบัติงานท่ี
สนับสนุนการสอน (หรือการเป็นผู้ช่วยสอน) การฝึก ศึกษา และการอบรมเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอน       
มีคุณภาพ เช่น การจัดทําแผนการสอน/แผนการฝึก  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  การพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนการดูแลรักษาและปรนนิบัติบํารุงเครื่องช่วยฝึก และการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร เป็นต้น 
 ๑.๓ ภาระงานการพัฒนาสถานศึกษา/หน่วยงาน หมายถึง ภาระงานส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เพ่ือส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน เช่น การบริหารการศึกษา                 
การอํานวยการศึกษา การบริหารกําลังพล การบริหารงบประมาณ การบริหารงานทั่วไป และการประกันคุณภาพ
การศึกษา เป็นต้น 
 ๒. จํานวนชั่วโมงภาระงานขั้นตํ่า 
 

ระดับการศึกษา/ประเภท 
จํานวนช่ัวโมงการสอน 
การฝึก ศึกษา และ    
การอบรม (ขอ้ ๑.๑)

จํานวนช่ัวโมงภาระงานข้ันตํ่า 
(ข้อ ๑.๑ และ ๑.๒) หรือ 
(ข้อ ๑.๑, ๑.๒ และ ๑.๓)

๑. ระดับการศึกษาขั้ น พ้ื นฐาน  เช่น 
รร.ตท.สปท. 

ไม่ ตํ่ากว่า ๑๐  ช่ัวโมง/
สัปดาห์

ไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

๒. ระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี เช่น รร.ผท.
ทหาร, รร.ชท.สปท., รร.นส.ทบ.,  
รร.ชุมพลฯ, รร.ดย.ฯ, รร.จอ.ฯ 

ไม่ ตํ่ าก ว่ า  ๘  ช่ั ว โม ง /
สัปดาห์ 

ไม่ตํ่ากว่า ๑๔ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

๓. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป เช่น 
รร.เหล่าทัพ, วพ.เหล่าทัพ 

ไม่ ตํ่ าก ว่ า  ๖  ช่ั ว โม ง /
สัปดาห์

ไม่ตํ่ากว่า ๑๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

๔. หลักสูตรฝึ กอบรมฯ  ต่ าง  ๆ  เช่น 
หลักสูตรเหล่าสายวิทยาการ/ 
หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ/ 
หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ 
การปฏิบัติงานเฉพาะหน้าท่ี/หลักสูตร  
ท่ีมีความยากลําบาก/เสี่ยงภัย 

ไม่ตํ่ากว่า ๒๐๐ ช่ัวโมง/ปี
 

ไม่ตํ่ากว่า ๕๐๐ ช่ัวโมง/ปี 
 

 
 



๑๐ 
 

หมายเหตุ 
 ๑. การนับช่ัวโมงการสอน การฝึก ศึกษา และการอบรมตามข้อ ๑.๑ กําหนดวิธีการนับ  ดังน้ี 
  ๑.๑ ช่ัวโมงการสอนตามปกติ ให้นับตามช่ัวโมงในตารางการเรียนการสอน 
  ๑.๒ ช่ัวโมงการฝึกภาคสนามในหลักสูตรการศึกษาให้นับช่ัวโมงการสอนตลอดระยะเวลา
ซ่ึงทําการฝึกภาคสนามน้ัน  
  ๑.๓ ช่ัวโมงการศึกษาดูงานให้นับช่ัวโมงการสอนตามตารางการศึกษาดูงานแต่ไม่เกินวันละ 
๘ ช่ัวโมง 
  ๑.๔ ช่ัวโมงการสอนในวิชาซ่ึงมีความลําบากตรากตรําให้นับช่ัวโมงการสอนเป็น ๑.๕ เท่า
ของช่ัวโมงการเรียนการสอนตามตาราง 
  ๑.๕ ช่ัวโมงการสอนในวิชาซ่ึงมีความเสี่ยงต่อร่างกายหรือสูญเสียชีวิต ให้นับช่ัวโมงการสอน
เป็น ๒ เท่าของช่ัวโมงการเรียนการสอนตามตาราง 
 ๒. การนับภาระงานท่ีเกี่ยวเนื่องกับการจัดการเรียนการสอนให้นับตามเวลาท่ีปฏิบัติจริงแต่ไม่เกิน 
๒ เท่าของช่ัวโมงการสอน การฝึก ศึกษา และการอบรม 
 ๓. การนับภาระงานการพัฒนาสถานศึกษา ให้นับตามเวลาที่ปฏิบัติจริงโดยมีเอกสารหลักฐานประกอบ
 ๔. ผู้ท่ีขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะต้องมีช่ัวโมงการสอน การฝึกศึกษา และการอบรม
ตามท่ีภาระงานสอนขั้นตํ่ากําหนด สําหรับจํานวนช่ัวโมงภาระงานท่ีเกี่ยวเนื่องกับการจัดการเรียนการสอน   
และภาระงานการพัฒนาสถานศึกษา/หน่วยงาน ใช้เป็นมาตรฐานในการกําหนดเกณฑ์การประเมินให้มีวิทยฐานะ 
หรือเลื่อนวิทยฐานะ 
  
 



๑๑ 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการ 
ให้ข้าราชการทหารท่ีทําหนา้ท่ีสอนมีวิทยฐานะครูชํานาญการต้น 

(ครูทหาร/ครูวิชาการ) 
 
 

หลักเกณฑ์ 
 ๑. ผู้ขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการต้นต้องมีคุณสมบัติ  ดังน้ี 
  ๑.๑ มีหนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอนของกระทรวงกลาโหมหรือใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู 
  ๑.๒ ปฏิบัติหน้าท่ีสอนหรือผู้ช่วยสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี และต้องมีระยะเวลา       
รับราชการไม่น้อยกว่า ๘ ปี นับถึงวันที่ย่ืนคําขอ ท้ังนี้การนับเวลาปฏิบัติหน้าท่ีสอนหรือผู้ช่วยสอนอาจต่อเนื่อง
หรือไม่ก็ได้ และเป็นไปตามที่หน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการพิจารณาตามความเหมาะสม 
  ๑.๓ มีช่ัวโมงการสอน การฝึก ศึกษา และการอบรมไม่ตํ่ากว่า ภาระงานข้ันตํ่า 
  ๑.๔ ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอน และการพัฒนาผู้เข้ารับ   
การสอน ฝึก ศึกษา หรือผู้รับบริการทางวิชาการด้านอ่ืนๆ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า ๑ ปี ติดต่อกัน นับถึงวันท่ีย่ืนคําขอ 
 ๒. ผู้ขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการต้นต้องผ่านการประเมิน ๓ ด้าน  ดังน้ี 
  ด้านท่ี ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณข้าราชการทหารที่ทําหน้าท่ีสอน 
พิจารณาจากข้อมูลของบุคคลและ/หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเอกสารหลักฐาน  ดังน้ี 
 ส่วนที่ ๑ ประวัติการรับราชการ 
 ส่วนที่ ๒  คํารับรองของผู้บังคับบัญชา 
  ส่วนที่ ๓  เอกสารหลักฐานที่ แสดงการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณข้าราชการทหารที่ทําหน้าท่ีสอน 
 ด้านท่ี ๒ ด้านความรู้ความสามารถ พิจารณาจากการพัฒนางานในหน้าท่ีและการพัฒนา
ตนเอง  ดังน้ี 
  ส่วนท่ี ๑ การเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน พิจารณาจาก
หลักสูตรแผนการจัดการเรียนรู้/การสอน/การฝึกสื่อ/นวัตกรรมแฟ้มสะสมผลงานคัดสรร 
  ส่วนท่ี ๒ การพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะในสาขาหรือกลุ่มสาระ                 
ท่ี รับผิดชอบหรือในงานที่รับผิดชอบ พิจารณาจากการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ด้วยวิธีการต่างๆ และ           
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ 
  ด้านท่ี ๓  ด้านผลการปฏิบัติงาน พิจารณาจากผลการพัฒนาคุณภาพผู้เข้ารับการสอน ฝึก 
ศึกษา หรือผู้รับบริการทางวิชาการด้านอ่ืนๆ ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายงานการสังเคราะห์ผล         
การแก้ปัญหา และพัฒนาผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา หรือผู้รับบริการทางวิชาการด้านอ่ืนๆ ผลการประเมินและ/
หรือการทดสอบของวิชาที่สอน และผลการพัฒนาผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษาด้านอ่ืนๆ โดยคํานึงถึงปริมาณคุณภาพ
และสภาพของงานด้วย 
 ๓. การประเมินด้านท่ี ๑ และด้านท่ี ๒ ให้คณะกรรมการประเมินจากเอกสารหลกัฐาน รวมทั้ง
การปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา ส่วนด้านท่ี ๓ ให้ประเมินจากเอกสาร หลักฐานท่ีผู้ขอรับการประเมินเสนอ  
โดยอาจประเมินจากการปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา หรือให้ผู้ขอรับการประเมินนําเสนอและตอบข้อซักถามด้วย 
 ท้ังน้ี ให้คณะกรรมการบันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในเรื่องท่ีประเมิน     
ของผู้ขอรับการประเมินไว้ในแบบประเมินด้วย 

 



๑๒ 
 

 ๔. การประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ ให้มีคณะกรรมการประเมิน ๓ คน ประเมิน
พร้อมกันท้ัง ๓ ด้าน และให้ดําเนินการภายในระยะเวลา ๓ เดือน นับแต่วันท่ีหน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษา  
ของส่วนราชการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน 
 ๕. เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้าน  ดังน้ี 
  ๕.๑ ด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณข้าราชการทหารท่ีทําหน้าที่สอน 
ต้องได้คะแนนจากกรรมการ ท้ัง ๓ คน เฉลี่ยไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๕๕ 
  ๕.๒ ด้านท่ี ๒ ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากกรรมการท้ัง ๓ คน เฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า
ร้อยละ ๕๕ 
  ๕.๓ ด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๕๕ 
  กรณีคณะกรรมการการประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และ/หรือด้านที่ ๓ มีความเห็นว่า              
ผลการประเมิน อยู่ในวิสัยท่ีสามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ ใหพั้ฒนาได้ไม่เกิน ๒ คร้ัง ครั้งละไม่เกิน ๓ เดือน 
 ๖. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะครูชํานาญการต้น ให้คณะทํางาน
บริหารข้าราชการทหารที่ ทําหน้าที่สอนของส่วนราชการเป็นผู้อนุมัติ มีผลต้ังแต่วันท่ีหน่วยรับผิดชอบ           
งานด้านการศกึษาของส่วนราชการได้รับคําขอ และเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 
  กรณี ท่ีมีการพัฒนาไม่ว่าด้านใดก็ตาม ให้อนุมัติได้ต้ังแต่วันที่หน่วยรับผิดชอบงาน        
ด้านการศึกษาของส่วนราชการได้รับหนังสือท่ีส่งรายละเอียดในการพัฒนาครบถ้วนสมบูรณ์ครั้งล่าสุด 
 ๗ . เม่ือคณะทํ างานบริหารข้าราชการทหารที่ ทํ าหน้าที่ สอนของส่วนราชการพิจารณา                  
ผลการประเมินและมีมติเป็นประการใดแล้วให้ถือเป็นที่สุด 
 
วิธีการ 
 ๑. ให้ผู้ประสงค์ขอรับการประเมินย่ืนคําขอได้ตลอดปี ปีละ ๑ ครั้ง โดยจัดทําคําขอพร้อมทั้ง
เอกสารขอรับการประเมินทั้ง ๓ ด้านเสนอต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงเพื่อให้คณะกรรมการวิทยฐานะของ
สถานศึกษาตรวจสอบและรับรอง 
 ๒.  ให้หัวหน้าสถานศึกษาส่งคําขอซ่ึงคณะกรรมการวิทยฐานะของสถานศึกษาและหัวหน้า
สถานศึกษาลงช่ือตรวจสอบแล้วรับรองว่าข้อมูลถูกต้องและเป็นความจริง รวมท้ังผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓)                
ซ่ึงเป็นเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา หรือผู้รับบริการทางวิชาการด้านอ่ืนๆ จํานวน    
๔ ชุด เสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ันถึงหน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการ  
  กรณีผู้ท่ีจะเกษียณอายุราชการให้ย่ืนคําขอรวมท้ังดําเนินการตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ก่อนที่                 
จะเกษียณอายุราชการไม่น้อยกว่า ๖ เดือน 
 ๓.  ให้หน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการตรวจสอบคุณสมบัติ คําขอ และ
เอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมในการดําเนินการ 
 ๔.  ให้หน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน      
ด้านที่ ๑ ด้านท่ี ๒ และด้านท่ี ๓ จํานวน ๓ คน โดยให้แต่งต้ังกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ  ดังน้ี 
  ๔.๑ หัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ท่ีได้รับการมอบหมายจากหัวหน้าสถานศึกษา จํานวน ๑ คน  
  ๔.๒ ข้าราชการทหารซึ่งมีวิทยฐานะไม่ตํ่ากว่าวิทยฐานะครูชํานาญการและเป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์สอดคล้องกับความรับผิดชอบของผู้ขอรับการประเมิน จํานวน ๑ คน  



๑๓ 
 

  ๔.๓ ผู้ทรงคุณวุฒิของส่วนราชการนอกสถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมินท่ีมีความรู้
ความสามารถเหมาะสม จํานวน ๑ คน ในกรณีท่ีไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิของส่วนราชการนอกสถานศึกษาที่เหมาะสม                
ให้แต่งต้ังจากผู้ทรงคุณวุฒิของส่วนราชการในสถานศึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒินอกกระทรวงกลาโหมได้   
  ในกรณีท่ีไม่สามารถแต่งต้ังกรรมการตามข้อ ๔.๒ ให้แต่งต้ังกรรมการตามข้อ ๔.๓ จํานวน 
๒ คน 
 ๕.  การประเมินด้านท่ี ๑ ด้านที่ ๒ และด้านท่ี ๓     
  ๕.๑ กรณี ผลการประเมินด้านใดไม่ผ่ านเกณฑ์  และคณะกรรมการมีความเห็นว่า                
ผลการประเมิน อยู่ในวิสัยที่สามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ ให้คณะกรรมการประเมินแจ้งหน่วยรับผิดชอบงาน
ด้านการศึกษาของส่วนราชการ เพ่ือแจ้งสถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมินภายในเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันที่
คณะกรรมการประเมินแล้วเสร็จ ให้ผู้ขอรับการประเมินพัฒนาตามข้อสังเกต หรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ภายในเวลา ๓ เดือน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจากหน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการ 
  ๕.๒ เม่ือผู้ขอรับการประเมินได้พัฒนาแล้ว ให้สถานศึกษาของผู้รับการประเมินมีหนังสือ             
แจ้งรายละเอียดที่พัฒนาถึงหน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการ เพ่ือเสนอคณะกรรมการชุดเดิม
ตรวจและประเมินต่อไป 
  ๕.๓ กรณีคณะกรรมการประเมินพิจารณารายละเอียดที่ พัฒนาแล้ว เห็นควรให้มี         
การพัฒนาเพ่ิมเติม ให้แจ้งหน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการ เพ่ือแจ้งสถานศึกษาของผู้ขอรับ
การประเมินภายในเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันท่ีคณะกรรมการประเมินแล้วเสร็จ ให้ผู้ขอรับการประเมินพัฒนา  
ตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการภายในเวลา ๓  เดือน  นับแต่วันที่ ได้รับแจ้งจาก             
หน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการ 
  ๕.๔ กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไม่สามารถประเมินได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ให้หน่วย
รับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการแต่งต้ังกรรมการแทนตามที่กําหนดในวิธีการข้อ ๔ 
  ๕.๕ กรณีผู้ขอรับการประเมินไม่ส่งรายละเอียดการพัฒนาตามข้อสังเกต หรือข้อเสนอแนะ
ภายในเวลาที่กําหนด หรือส่งเกินเวลาที่กําหนดโดยไม่มีเหตุอันควรถือว่าสละสิทธ์ิ 
  ๕.๖ กรณีผู้ขอรับการประเมินได้พัฒนาแล้ว และมีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนด
ถือว่าไม่ผ่านการประเมิน ให้หน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการแจ้งผลการพิจารณา            
ให้สถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน เพ่ือแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ 
  ๕.๗ กรณีผลการประเมินทั้ง ๓ ด้าน ผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนด ให้เสนอคณะทํางานบริหาร
ข้าราชการทหารที่ทําหน้าท่ีสอนของส่วนราชการมีมติอนุมัติผลการประเมินหรือไม่อนุมัติผลการประเมิน     
และดําเนินการ  ดังนี้ 
   ๕.๗.๑ กรณีคณะทํางานบริหารข้าราชการทหารท่ีทําหน้าท่ีสอนของส่วนราชการมีมติ
อนุมัติผลการประเมิน ให้ดําเนินการแต่งต้ังให้มีวิทยฐานะครูชํานาญการต้น ตามท่ีข้อบังคับกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วย การกําหนดวิทยฐานะสําหรับข้าราชการทหารที่ทําหน้าที่สอน พ.ศ. ๒๕๖๑  กําหนด  
   ๕.๗.๒ กรณีคณะทํางานบริหารข้าราชการทหารท่ีทําหน้าท่ีสอนของส่วนราชการมีมติ
ไม่อนุมัติผลการประเมิน ให้หน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการแจ้งผลการพิจารณาให้
สถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน เพ่ือแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

ครูช ำนำญกำรและครูช ำนำญกำรพิเศษ 

 

 

 

 

 



๑๕ 
 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการ 
ให้ข้าราชการทหารท่ีทําหนา้ท่ีสอนมีวิทยฐานะครูชํานาญการ 

(ครูทหาร) 
 
 

หลักเกณฑ์ 
 ๑. ผู้ขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการต้องมีคุณสมบัติ  ดังน้ี 
  ๑.๑ มีหนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอนของกระทรวงกลาโหม หรือใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู 
  ๑.๒ มีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่สอน ดังน้ี 
   ๑.๒.๑ ดํารงตําแหน่งประเภทวิทยฐานะระดับครูชํานาญการต้นมาแล้วไม่น้อยกว่า    
๑ ปี นับถึงวันท่ีย่ืนคําขอ 
   ๑.๒.๒ สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรท่ัวไป ต้องปฏิบัติหน้าท่ีสอนไม่น้อยกว่า ๔ ปี 
และต้องมีระยะเวลารับราชการไม่น้อยกว่า ๘ ปี นับถึงวันที่ย่ืนคําขอ 
  ๑.๒.๓ สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ 
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่าตามท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนด 
ต้องปฏิบัติหน้าท่ีสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และมีระยะเวลารับราชการไม่น้อยกว่า ๖ ปี นับถึงวันที่ย่ืนคําขอ 
  ๑.๒.๔ สําเร็จการศึกษาหลักสูตรหลักประจําโรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตร
เสนาธิการทหารเรือ หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ  วุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่าตามท่ีกระทรวงกลาโหม
กําหนด ต้องปฏิบัติหน้าท่ีสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี และมีระยะเวลารับราชการไม่น้อยกว่า ๔ ปี นับถึงวันที่
ย่ืนคําขอ 
  ๑.๒.๕ ผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการท่ีตรงตามความต้องการของหน่วยงาน              
ด้านการศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการบริหารข้าราชการทหารที่ทําหน้าที่สอน ให้นับ
ระยะเวลาต้ังแต่ปฏิบัติงานในหน้าที่มีประสบการณ์นั้นไม่น้อยกว่า ๔ ปี ทําการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
และมีระยะเวลารับราชการรวมไม่น้อยกว่า ๖ ปี หรือดํารงตําแหน่งอ่ืนที่กระทรวงกลาโหมกําหนด และผ่าน      
การประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด 
 ท้ังน้ีการนับเวลาปฏิบัติหน้าที่สอนหรือผู้ช่วยสอนอาจต่อเน่ืองหรือไม่ก็ได้ และเป็นไป
ตามที่หน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการพิจารณาตามความเหมาะสม 
  ๑.๓ มีช่ัวโมงการสอน การฝึก ศึกษา และการอบรมไม่ตํ่ากว่า ภาระงานขั้นตํ่า 
  ๑.๔ ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอน และการพัฒนา ผู้เข้ารับ  
การสอน ฝึก ศึกษา หรือผู้รับบริการทางวิชาการด้านอ่ืนๆ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า ๑ ปี ติดต่อกัน นับถึงวันท่ีย่ืนคําขอ 
 ๒. ผู้ขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการต้องผ่านการประเมิน ๓ ด้าน  ดังนี้ 
  ด้านท่ี ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณข้าราชการทหารที่ทําหน้าท่ีสอน 
พิจารณาจากข้อมูลของบุคคลและ/หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเอกสารหลักฐาน  ดังน้ี 
   ส่วนที่ ๑ ประวัติการรับราชการ 
   ส่วนที่ ๒ คํารับรองของผู้บังคับบัญชา 
   ส่วนท่ี ๓ เอกสารหลักฐานท่ีแสดงการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณข้าราชการทหารท่ีทําหน้าท่ีสอน 
 
 



๑๖ 
 

 

  ด้านท่ี ๒ ด้านความรู้ความสามารถ พิจารณาจากการพัฒนางานในหน้าที่ และการพัฒนาตนเอง  
ดังน้ี 
   ส่วนท่ี ๑ การเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน พิจารณาจาก
หลักสูตรแผนการจัดการเรียนรู้/การสอน/การฝึกสื่อ/นวัตกรรมแฟ้มสะสมผลงานคัดสรร 
   ส่วนท่ี ๒ การพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และทักษะในสาขาหรือกลุ่มสาระ
ท่ีรับผิดชอบหรือในงานท่ีรับผิดชอบ พิจารณาจากการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ ผลการทดสอบ
ความรู้จากหน่วยงาน หรือสถาบันทางวิชาการ การประมวลความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ            
การนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ทางวิชาการ 
  ด้านท่ี ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน พิจารณาจากผลการพัฒนาคุณภาพผู้เข้ารับการสอน ฝึก 
ศึกษา หรือผู้รับบริการทางวิชาการด้านอ่ืนๆ ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายงานการสังเคราะห์ผล        
การแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา หรือผู้รับบริการทางวิชาการด้านอ่ืนๆ ผลการประเมินและ/
หรือการทดสอบของวิชาที่สอน และผลการพัฒนาผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษาด้านอ่ืนๆโดยคํานึงถึงปริมาณคุณภาพ 
และสภาพของงานด้วย 
 ๓. การประเมินด้านที่ ๑ ด้านท่ี ๒ และด้านที่ ๓ ให้มีคณะกรรมการประเมิน ๓ คน ประเมิน  
พร้อมกันท้ัง ๓ ด้าน และให้ดําเนินการภายในระยะเวลา ๓ เดือน นับแต่วันท่ีหน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษา    
ของส่วนราชการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน 
 ๔. การประเมินด้านท่ี ๑ และด้านที่ ๒ ให้คณะกรรมการประเมินจากเอกสารหลักฐานรวมทั้ง
การปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา ส่วนด้านที่ ๓ ให้ประเมินจากเอกสารหลักฐานที่ผู้ขอรับการประเมินเสนอ โดยอาจ
ประเมินจากการปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา หรืออาจให้ผู้ขอรับการประเมินนําเสนอ และตอบข้อซักถามด้วย 
 ๕. เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังน้ี 
  ๕.๑ ด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณข้าราชการทหารท่ีทําหน้าท่ีสอน 
ต้องได้คะแนนจากกรรมการท้ัง ๓ คน เฉลี่ยไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๕ 
  ๕.๒ ด้านท่ี ๒ ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง ๓ คน เฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า
ร้อยละ ๖๕ 
  ๕.๓ ด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๕ 
กรณีคณะกรรมการการประเมินด้านท่ี ๑ ด้านท่ี ๒ และ/หรือด้านที่ ๓ มีความเห็นว่าผลการประเมินอยู่ในวิสัย
ท่ีสามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ ให้พัฒนาได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๓ เดือน 
 ๖. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะครูชํานาญการ ให้คณะทํางานบริหาร
ข้าราชการทหารท่ีทําหน้าท่ีสอนของส่วนราชการเป็นผู้อนุ มั ติ มีผลต้ังแต่วันท่ีหน่วยรับผิดชอบงาน             
ด้านการศึกษาของส่วนราชการได้รับคําขอ และเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 
 กรณี ท่ี มีการพัฒนาไม่ ว่าด้านใดก็ตาม  ให้อนุ มั ติได้ ต้ังแต่ วันที่ห น่วยรับผิดชอบงาน            
ด้านการศึกษาของส่วนราชการได้รับหนังสือท่ีส่งรายละเอียดในการพัฒนาครบถ้วนสมบูรณ์ครั้งล่าสุด 
 ๗. เม่ือคณะทํางานบริหารข้าราชการทหารที่ ทําหน้าท่ีสอนของส่วนราชการพิจารณา         
ผลการประเมินและมีมติเป็นประการใดแล้วให้ถือเป็นท่ีสุด 
 
 
 



๑๗ 
 

 

วิธีการ 
 ๑. ให้ผู้ประสงค์ขอรับการประเมินย่ืนคําขอได้ตลอดปี ปีละ ๑ ครั้ง โดยจัดทําคําขอพร้อมทั้ง
เอกสารขอรับการประเมินทั้ง ๓ ด้านเสนอต่อผู้ บังคับบัญชาโดยตรงเพื่อให้คณะกรรมการวิทยฐานะ           
ของสถานศึกษาตรวจสอบและรับรอง 
 ๒.  ให้หัวหน้าสถานศึกษาส่งคําขอซ่ึงคณะกรรมการวิทยฐานะของสถานศึกษาและหัวหน้า
สถานศึกษาลงช่ือตรวจสอบแล้วรับรองว่าข้อมูลถูกต้องและเป็นความจริง รวมท้ังผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓)               
ซ่ึงเป็นเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา หรือผู้รับบริการทางวิชาการด้านอ่ืนๆ จํานวน 
๔ ชุด เสนอผู้บังคับบัญชาตามลาํดับช้ันถึงหน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการ  
  กรณีผู้ท่ีจะเกษียณอายุราชการให้ย่ืนคําขอรวมท้ังดําเนินการตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ก่อนที่                 
จะเกษียณอายุราชการไม่น้อยกว่า ๖ เดือน 
 ๓.  ให้หน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการตรวจสอบคุณสมบัติ คําขอ       
และเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมในการดําเนินการ 
 ๔.  ให้หน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน    
ด้านที่ ๑ ด้านท่ี ๒ และด้านท่ี ๓ จํานวน ๓ คน โดยให้แต่งต้ังกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ  ดังน้ี 
  ๔.๑ หัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ท่ีได้รับการมอบหมายจากหัวหน้าสถานศึกษา จํานวน ๑ คน 
  ๔.๒ ข้าราชการทหารซึ่งมีวิทยฐานะไม่ตํ่ากว่าวิทยฐานะครูชํานาญการและเป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์สอดคล้องกับความรับผิดชอบของผู้ขอรับการประเมิน จํานวน ๑ คน  
  ๔.๓ ผู้ทรงคุณวุฒิของส่วนราชการนอกสถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมินท่ีมีความรู้
ความสามารถเหมาะสม จํานวน ๑ คน ในกรณีท่ีไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิของส่วนราชการนอกสถานศึกษาที่เหมาะสม                
ให้แต่งต้ังจากผู้ทรงคุณวุฒิของส่วนราชการในสถานศึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒินอกกระทรวงกลาโหมได้   
 ในกรณีท่ีไม่สามารถแต่งต้ังกรรมการตามข้อ ๔.๒ ให้แต่งต้ังกรรมการตามข้อ ๔.๓ จํานวน ๒ คน 
 ๕. การประเมินด้านท่ี ๑ ด้านที่ ๒ และด้านท่ี ๓ 
  ๕.๑ กรณี ผลการประเมินด้านใดไม่ผ่ านเกณฑ์  และคณะกรรมการมีความเห็นว่า                
ผลการประเมิน อยู่ในวิสัยท่ีสามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ ให้คณะกรรมการประเมินแจ้งหน่วยรับผิดชอบงาน  
ด้านการศึกษาของส่วนราชการ เพ่ือแจ้งสถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมินภายในเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันที่
คณะกรรมการประเมินแล้ว ให้ผู้ขอรับการประเมินพัฒนาตามข้อสังเกต หรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ภายในเวลา ๓ เดือน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจากหน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการ 
  ๕.๒ เม่ือผู้ขอรับการประเมินได้พัฒนาแล้ว ให้สถานศึกษาของผู้รับการประเมินมีหนังสือ
แจ้งรายละเอียดที่พัฒนาถึงหน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการ เพ่ือเสนอคณะกรรมการชุดเดิม
ตรวจและประเมินต่อไป 
  ๕.๓ กรณีคณะกรรมการประเมินพิจารณารายละเอียดที่ พัฒนาแล้ว เห็นควรให้มี         
การพัฒนาเพ่ิมเติม ให้แจ้งหน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการ เพ่ือแจ้งสถานศึกษาของผู้ขอรับ
การประเมินภายในเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันท่ีคณะกรรมการประเมินแล้วเสร็จ ให้ผู้ขอรับการประเมินพัฒนา  
ตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการภายในเวลา ๓ เดือน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจากหน่วย
รับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการ 
  ๕.๔ กรณีท่ีกรรมการประเมินคนเดิมไม่สามารถประเมินได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ให้หน่วย
รับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการแต่งต้ังกรรมการแทนตามที่กําหนดในวิธีการข้อ ๔ 
  ๕.๕ กรณีผู้ขอรับการประเมินไม่ส่งรายละเอียดการพัฒนาตามข้อสังเกต หรือข้อเสนอแนะ
ภายในเวลาที่กําหนด หรือส่งเกินเวลาที่กําหนดโดยไม่มีเหตุอันควรถือว่าสละสิทธ์ิ 



๑๘ 
 

 

  ๕.๖ กรณีผู้ขอรับการประเมินได้พัฒนาแล้ว และมีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนด
ถือว่าไม่ผ่านการประเมิน ให้หน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการแจ้งผลการพิจารณาให้สถานศึกษา
ของผู้ขอรับการประเมิน เพ่ือแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ 
  ๕.๗ กรณีผลการประเมินท้ัง ๓ ด้าน ผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนด  ให้เสนอคณะทํางานบริหาร
ข้าราชการทหารที่ทําหน้าท่ีสอนของส่วนราชการมีมติอนุมัติผลการประเมินหรือไม่อนุมัติผลการประเมิน      
และดําเนินการ ดังน้ี 
   ๕.๗.๑ กรณีคณะทํางานบริหารข้าราชการทหารท่ีทําหน้าท่ีสอนของส่วนราชการมีมติ
อนุมัติผลการประเมิน ให้ดําเนินการแต่งต้ังให้มีวิทยฐานะครูชํานาญการ ตามท่ีข้อบังคับกระทรวงกลาโหม    
ว่าด้วยการกําหนดวิทยฐานะสําหรับข้าราชการทหารที่ทําหน้าท่ีสอน พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนด  
   ๕.๗.๒ กรณีคณะทํางานบริหารข้าราชการทหารที่ทําหน้าที่สอนของส่วนราชการมีมติ      
ไม่อนุมัติผลการประเมิน ให้หน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการแจ้งผลการพิจารณาให้สถานศึกษา
ของผู้ขอรับการประเมิน เพ่ือแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ 



๑๙ 
 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการ 
ให้ข้าราชการทหารท่ีทําหนา้ท่ีสอนมีวิทยฐานะครูชํานาญการ 

(ครูวิชาการ) 
 
 

หลักเกณฑ์ 
 ๑. ผู้ขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการต้องมีคุณสมบัติ  ดังน้ี 
  ๑.๑ มีหนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอนของกระทรวงกลาโหม หรือใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู 
  ๑.๒ มีระยะเวลาปฏิบัติหน้าท่ีสอน  ดังน้ี 
   ๑.๒.๑ ดํารงตําแหน่งประเภทวิทยฐานะระดับครูชํานาญการต้นมาแล้วไม่น้อยกว่า  
๑ ปี นับถึงวันท่ีย่ืนคําขอ 
   ๑.๒.๒ สําหรับผู้มีวุฒิตํ่ากว่าปริญญาตรี ต้องปฏิบัติหน้าท่ีสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๘ ปี 
นับถึงวันท่ียื่นคําขอ 
   ๑.๒.๓ สําหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี ต้องปฏิบัติหน้าท่ีสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี และมี
ระยะเวลารับราชการไม่น้อยกว่า ๘ ปี นับถึงวันท่ีย่ืนคําขอ  
   ๑.๒.๔ สําหรับผู้มีวุฒิปริญญาโท ต้องปฏิบัติหน้าที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี และมี
ระยะเวลารับราชการไม่น้อยกว่า ๖ ปี นับวันท่ีย่ืนคําขอ 
   ๑.๒.๕ สําหรับมีวุฒิปริญญาเอก ต้องปฏิบัติหน้าท่ีสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และมี
ระยะเวลารับราชการไม่น้อยกว่า ๔ ปีนับถึงวันท่ีย่ืนคําขอ 
 ท้ังน้ีการนับเวลาปฏิบัติหน้าท่ีสอนอาจต่อเน่ืองหรือไม่ก็ได้ และเป็นไปตามท่ีหน่วยรับผิดชอบ
งานด้านการศึกษาของส่วนราชการพิจารณาตามความเหมาะสม 
  ๑.๓ มีช่ัวโมงการสอน การฝึก ศึกษาและการอมรมไม่ตํ่ากว่า ภาระงานขั้นตํ่า 
  ๑.๔ ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอน และการพัฒนาผู้เข้ารับ
การสอน ฝึก ศึกษา หรือผู้รับบริการทางวิชาการด้านอ่ืนๆ ย้อนหลัง ๒ ปี ติดต่อกัน นับถึงวันท่ีย่ืนคําขอ 
 ๒. ผู้ขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการต้องผ่านการประเมิน ๓ ด้าน  ดังนี้ 
  ด้านท่ี ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณข้าราชการทหารท่ีทําหน้าท่ีสอน 
พิจารณาจากข้อมูลของบุคคลและ/หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเอกสารหลักฐาน  ดังน้ี 
   ส่วนที่ ๑ ประวัติการรับราชการ 
   ส่วนที่ ๒ คํารับรองของผู้บังคับบัญชา 
   ส่วนท่ี ๓ เอกสารหลักฐานท่ีแสดงการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณข้าราชการทหารที่ทําหน้าที่สอน 
  ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ ความสามารถ พิจารณาจากการพัฒนางานในหน้าท่ี และการพัฒนา
ตนเอง ดังนี้ 
   ส่วนท่ี ๑ การเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน พิจารณาจาก
หลักสูตรแผนการจัดการเรียนรู้/การสอน/การฝึกสื่อ/นวัตกรรมแฟ้มสะสมผลงานคัดสรร 
   ส่วนท่ี ๒ การพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และทักษะในสาขาหรือกลุ่มสาระ
ท่ีรับผิดชอบหรือในงานท่ีรับผิดชอบ พิจารณาจากการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ ผลการทดสอบ
ความรู้จากหน่วยงาน หรือสถาบันทางวิชาการ การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ การนําไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ 



๒๐ 
 

 

 
 

  ด้านท่ี ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน พิจารณาจากผลการพัฒนาคุณภาพผู้เข้ารับการสอน ฝึก 
ศึกษา หรือผู้รับบริการทางวิชาการด้านอ่ืนๆ ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายงานการสังเคราะห์ผล            
การแก้ปัญหาและพัฒนา ผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา หรือผู้รับบริการทางวิชาการด้านอ่ืนๆ ผลการประเมินและ/
หรือการทดสอบของวิชาท่ีสอน และผลการพัฒนาผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษาด้านอ่ืนๆโดยคํานึงถึงปริมาณ
คุณภาพ และสภาพของงานด้วย 
 ๓. การประเมินด้านท่ี ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ ให้มีคณะกรรมการประเมิน ๓ คน ประเมินพร้อมกัน 
ท้ัง ๓ ด้าน และให้ดําเนินการภายในระยะเวลา ๓ เดือน นับแต่วันท่ีหน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษา                
ของส่วนราชการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน 
 ๔. การประเมินด้านท่ี ๑ และด้านท่ี ๒ ให้คณะกรรมการประเมินจากเอกสารหลักฐานรวมท้ัง                   
การปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา ส่วนด้านที่ ๓ ให้ประเมินจากเอกสารหลักฐานที่ผู้ขอรับการประเมินเสนอ        
โดยอาจประเมินจากการปฏบัิติงานจริง ณ สถานศึกษา หรืออาจให้ผู้ขอรับการประเมินนําเสนอ และตอบข้อซักถามด้วย 
  ๕. เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้าน  ดังน้ี 
  ๕.๑ ด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณข้าราชการทหารท่ีทําหน้าท่ีสอน 
ต้องได้คะแนนจากกรรมการท้ัง ๓ คน เฉลี่ยไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๕ 
  ๕.๒ ด้านท่ี ๒ ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง ๓ คน เฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า
ร้อยละ ๖๕ 
  ๕.๓ ด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๕ 
  กรณีคณะกรรมการการประเมินด้านท่ี ๑ ด้านที่ ๒ และ/หรือด้านท่ี ๓ มีความเห็นว่าผลการประเมิน
อยู่ในวิสัยที่สามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ ให้พัฒนาได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๓ เดือน 
 ๖. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะครูชํานาญการ ให้คณะทํางานบริหาร
ข้าราชการทหารท่ีทําหน้าท่ีสอนของส่วนราชการเป็นผู้อนุ มั ติ มีผลต้ังแต่วันท่ีหน่วยรับผิดชอบงาน              
ด้านการศึกษาของส่วนราชการได้รับคําขอ และเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 
 กรณี ท่ี มีการพัฒนาไม่ ว่าด้านใดก็ตาม  ให้อนุ มั ติ ได้ ต้ังแต่ วัน ท่ีหน่วยรับผิดชอบงาน            
ด้านการศึกษาของส่วนราชการได้รับหนังสือท่ีส่งรายละเอียดในการพัฒนาครบถ้วนสมบูรณ์ครั้งล่าสุด 
 ๗ . เม่ือคณะทํางานบริหารข้าราชการทหารที่ ทําหน้าท่ีสอนของส่วนราชการพิจารณา          
ผลการประเมินและมีมติเป็นประการใดแล้วให้ถือเป็นท่ีสุด 
 
วิธีการ 
 ๑. ให้ผู้ประสงค์ขอรับการประเมินย่ืนคําขอได้ตลอดปี ปีละ ๑ ครั้ง โดยจัดทําคําขอพร้อมท้ัง
เอกสารขอรับการประเมินท้ัง ๓ ด้านเสนอต่อผู้ บังคับบัญชาโดยตรงเพ่ือให้คณะกรรมการวิทยฐานะ            
ของสถานศึกษาตรวจสอบและรับรอง 
 ๒.  ให้หัวหน้าสถานศึกษาส่งคําขอซึ่งคณะกรรมการวิทยฐานะของสถานศึกษาและหัวหน้า
สถานศึกษาลงช่ือตรวจสอบแล้วรับรองว่าข้อมูลถูกต้องและเป็นความจริง รวมท้ังผลการปฏิบัติงาน (ด้านท่ี ๓) 
ซ่ึงเป็นเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา หรือผู้รับบริการทางวิชาการด้านอ่ืนๆ จํานวน ๔ ชุด 
เสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ันถึงหน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการ  



๒๑ 
 

 

 กรณีผู้ท่ีจะเกษียณอายุราชการให้ย่ืนคําขอรวมทั้งดําเนินการตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ก่อนท่ีจะ
เกษียณอายุราชการไม่น้อยกว่า ๖ เดือน  
 ๓.  ให้หน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการตรวจสอบคุณสมบัติ คําขอ          
และเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมในการดําเนินการ 
 ๔.  ให้หน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินด้านที่ ๑ 
ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ จํานวน ๓ คน โดยให้แต่งต้ังกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ  ดังนี้ 
   ๔.๑ หัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ท่ีได้รับการมอบหมายจากหัวหน้าสถานศึกษา จํานวน ๑ คน  
  ๔.๒ ข้าราชการทหารซึ่งมีวิทยฐานะไม่ตํ่ากว่าวิทยฐานะครูชํานาญการและเป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์สอดคล้องกับความรับผิดชอบของผู้ขอรับการประเมิน จํานวน ๑ คน  
  ๔.๓ ผู้ทรงคุณวุฒิของส่วนราชการนอกสถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมินท่ีมีความรู้
ความสามารถเหมาะสม จํานวน ๑ คน ในกรณีท่ีไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิของส่วนราชการนอกสถานศึกษาที่เหมาะสม
ให้แต่งต้ังจากผู้ทรงคุณวุฒิของส่วนราชการในสถานศึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒินอกกระทรวงกลาโหมได้   
 ในกรณีท่ีไม่สามารถแต่งต้ังกรรมการตามข้อ ๔.๒ ให้แต่งต้ังกรรมการตามข้อ ๔.๓ จํานวน ๒ คน 
 ๕.  การประเมินด้านท่ี ๑ ด้านที่ ๒ และด้านท่ี ๓     
  ๕.๑ กรณีผลการประเมินด้านใดไม่ผ่านเกณฑ์ และคณะกรรมการมีความเห็นว่าผลการประเมิน
อยู่ในวิสัยที่สามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ ให้คณะกรรมการประเมินแจ้งหน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษา
ของส่วนราชการ เพ่ือแจ้งสถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมินภายในเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการ
ประเมินแล้วเสร็จ ให้ผู้ขอรับการประเมินพัฒนาตามข้อสังเกต หรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการภายในเวลา 
๓ เดือน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจากหน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการ 
  ๕.๒ เม่ือผู้ขอรับการประเมินได้พัฒนาแล้ว ให้สถานศึกษาของผู้รับการประเมินมีหนังสือ
แจ้งรายละเอียดที่พัฒนาถึงหน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการ เพ่ือเสนอคณะกรรมการชุดเดิม
ตรวจและประเมินต่อไป 
  ๕.๓ กรณีคณะกรรมการประเมินพิจารณารายละเอียดท่ีพัฒนาแล้ว เห็นควรให้มี        
การพัฒนาเพ่ิมเติม ให้แจ้งหน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการ เพ่ือแจ้งสถานศึกษาของผู้ขอรับ
การประเมินภายในเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันท่ีคณะกรรมการประเมินแล้วเสร็จ ให้ผู้ขอรับการประเมินพัฒนา   
ตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการภายในเวลา ๓ เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากหน่วย
รับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการ 
  ๕.๔ กรณีท่ีกรรมการประเมินคนเดิมไม่สามารถประเมินได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ให้หน่วย
รับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการแต่งต้ังกรรมการแทน ตามที่กําหนดในวิธีการข้อ ๔ 
  ๕.๕ กรณีผู้ขอรับการประเมินไม่ส่งรายละเอียดการพัฒนาตามข้อสังเกต หรือข้อเสนอแนะ
ภายในเวลาที่กําหนด หรือส่งเกินเวลาที่กําหนดโดยไม่มีเหตุอันควรถือว่าสละสิทธ์ิ 
  ๕.๖ กรณีผู้ขอรับการประเมินได้พัฒนาแล้ว และมีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนด
ถือว่าไม่ผ่านการประเมิน ให้หน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการแจ้งผลการพิจารณาให้สถานศึกษา
ของผู้ขอรับการประเมิน เพ่ือแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ 
  ๕.๗ กรณีผลการประเมินทั้ง ๓ ด้าน ผ่านเกณฑ์ ท่ีกําหนด ให้เสนอคณะทํางานบริหาร
ข้าราชการทหารท่ีทําหน้าที่สอนของส่วนราชการมีมติอนุมัติผลการประเมินหรือไม่อนุมัติผลการประเมิน และ
ดําเนินการ ดังนี้ 



๒๒ 
 

 

   ๕.๗.๑ กรณีคณะทํางานบริหารข้าราชการทหารที่ ทําหน้าที่สอนของส่วนราชการ             
มีมติอนุมัติผลการประเมิน ให้ดําเนินการแต่งต้ังให้มีวิทยฐานะครูชํานาญการ ตามท่ีข้อบังคับกระทรวงกลาโหม   
ว่าด้วยการกําหนดวิทยฐานะสําหรับข้าราชการทหารที่ทําหน้าที่สอน พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนด  
   ๕.๗.๒ กรณีคณะทํางานบริหารข้าราชการทหารท่ีทําหน้าท่ีสอนของส่วนราชการมีมติ
ไม่อนุมัติผลการประเมิน ให้หน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการแจ้งผลการพิจารณาให้สถานศึกษา
ของผู้ขอรับการประเมิน เพ่ือแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ 

 



๒๓ 
 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการ 
ให้ข้าราชการทหารที่ทําหนา้ท่ีสอนมีวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

(ครูทหาร/ครูวิชาการ) 
 
 

หลักเกณฑ์ 
 ๑. ผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
  ๑.๑ ดํารงตําแหน่งที่มีวิทยฐานะครูชํานาญการ หรือดํารงตําแหน่งอ่ืนที่กระทรวงกลาโหม
เทียบเท่าหรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันที่ย่ืนคําขอ 
  ๑.๒ มีช่ัวโมงการสอน การฝึก ศึกษา และการอมรมไม่ตํ่ากว่า ภาระงานข้ันตํ่า 
  ๑.๓ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอน และการพัฒนาผู้เข้ารับ
การสอน ฝึก ศึกษา หรือผู้รับบริการทางวิชาการด้านอ่ืน ๆ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า ๑ ปี ติดต่อกัน นับถึงวันท่ีย่ืนคําขอ 
 ๒. ผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษต้องผ่านการประเมิน ๓ ด้าน ดังนี้ 
  ด้านท่ี ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณข้าราชการทหารท่ีทําหน้าท่ีสอน
พิจารณาจากข้อมูลของบุคคลและ/หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
   ส่วนที่ ๑ ประวัติการรับราชการ 
   ส่วนที่ ๒ คํารับรองของผู้บังคับบัญชา 
   ส่วนท่ี ๓ เอกสารหลักฐานท่ีแสดงการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณข้าราชการทหารที่ทําหน้าที่สอน 
  ด้านท่ี ๒  ด้านความรู้ความสามารถ พิจารณาจากการพัฒนางานในหน้าที่และการพัฒนาตนเอง 
ดังน้ี 
   ส่วนที่ ๑ การเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน พิจารณาจากหลักสูตร 
แผนการจัดการเรียนรู้/การสอน/การฝึก  สื่อ/นวัตกรรมแฟ้มสะสมผลงานคัดสรร 
   ส่วนท่ี ๒ การพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะในสาขาหรือกลุ่มสาระ               
ท่ีรับผิดชอบหรือในงานที่รับผิดชอบ พิจารณาจากการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ ผลการทดสอบ
ความรู้จากหน่วยงานหรือสถาบันทางวิชาการ การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ          
และการนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ และการแลกเปล่ียนความคดิเห็น
ทางวิชาการ 
  ท้ังนี้ การประเมินในด้านท่ี ๑ และด้านท่ี ๒ ให้คณะกรรมการประเมินจากเอกสาร
หลักฐาน รวมทั้งการปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา  
  ด้านท่ี ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ 
   ส่วนท่ี ๑ ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา หรือผู้รับบริการ        
ทางวิชาการด้านอ่ืนๆ พิจารณาจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการประเมินและ/หรือการทดสอบของวิชาที่สอน 
ผลการพัฒนาผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษาด้านอ่ืนๆ โดยคํานึงถึงปริมาณคุณภาพและสภาพของงานและ/หรือ
พิจารณาจากการปฏิบัติงานจริง 
   ส่วนที่ ๒ ผลงานทางวิชาการซ่ึงเป็นรายงานการศึกษาค้นคว้า ผลการวิจัยในช้ัน
เรียน หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่มีจุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหาด้านการเรียนของผู้เข้ารับการสอน 
ฝึก ศึกษา หรือผู้รับบริการทางวิชาการด้านอ่ืนๆ และสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้/การสอน/การฝึก    
มีแนวศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและองค์ความรู้ต่างๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาและนําไปสู่การสรุปองค์ความรู้เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน จํานวนไม่น้อยกว่า ๑ รายการ ท้ังน้ีการประเมินผลงานทางวิชาการให้พิจารณาจากผลงานทางวิชาการ 
ท่ีผู้ขอรับการประเมินเสนอ และอาจให้ผู้ขอรับการประเมินนําเสนอ และตอบข้อซักถามด้วย 



๒๔ 
 

 

 ๓. ให้มีคณะกรรมการประเมิน ดังนี้ 
  ๓.๑ คณะกรรมการชุดที่ ๑ ประเมินด้านท่ี ๑ คือ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณข้าราชการทหารท่ีทําหน้าท่ีสอนและด้านที่ ๒ คือ ด้านความรู้ความสามารถ 
  ๓.๒ คณะกรรมการชุดที่ ๒ ประเมินด้านท่ี ๓ คือ ด้านผลการปฏิบัติงาน 
 ๔. เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังน้ี 
  ๔.๑ ด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณข้าราชการทหารที่ทําหน้าที่สอน 
ต้องได้คะแนนจากกรรมการท้ัง ๓ คน เฉลี่ยไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๐ 
  ๔.๒ ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง ๓ คน เฉลี่ยไม่ตํ่า
กว่าร้อยละ ๗๐ 
  ๔.๓ ด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน  ดังน้ี 
   ๔.๓.๑ ส่วนที่ ๑ ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา หรือผู้รับบริการ
ทางวิชาการด้านอ่ืนๆ ต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๕ 
   ๔.๓.๒ ส่วนที่ ๒ ผลงานทางวิชาการต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๕ 
   ๔.๓.๓ คะแนนรวมเฉลี่ยส่วนที่ ๑ และส่วนท่ี ๒ ต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๐ 
  กรณีท่ีการประเมินด้านท่ี ๑ และ/หรือด้านท่ี ๒ ไม่ผ่านเกณฑ์ และคณะกรรมการชุดท่ี ๑              
มีความเห็นว่าผลการประเมินอยู่ในวิสัยที่สามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ ให้ผู้ขอรับการประเมินพัฒนาได้ไม่เกิน       
๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๓ เดือน 
  กรณีท่ีการประเมินด้านที่ ๓ ไม่ผ่านเกณฑ์และคณะกรรมการชุดท่ี ๒ มีความเห็นว่า                 
ผลการปฏิบัติงานซ่ึงประกอบด้วยผลการพัฒนาคุณภาพผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา หรือผู้รับบริการทางวิชาการ
ด้านอื่นๆ และผลงานทางวิชาการอยู่ในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได้ และคณะอนุกรรมการบริหารข้าราชการทหาร            
ท่ีทําหน้าที่สอนเห็นชอบให้ปรับปรุง ให้ปรับปรุงได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง คร้ังท่ี ๑ ไม่เกิน ๖ เดือน และครั้งท่ี ๒ ไม่เกิน       
๓ เดือน 
 ๕. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื ่อเลื ่อนเป็นวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ      
ให้คณะอนุกรรมการบริหารข้าราชการทหารท่ีทําหน้าท่ีสอนเป็นผู้อนุมัติ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ข้าราชการทหาร ท้ังนี้ มีผลต้ังแต่วันที่หน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการได้รับคําขอ          
และเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 
  กรณีท่ีมีการพัฒนาด้านท่ี ๑ และ/หรือด้านท่ี ๒ หรือปรับปรุงด้านท่ี ๓ ให้อนุมัติได้ต้ังแต่
วันที่หน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการได้รับหนังสือท่ีส่งรายละเอียดในการพัฒนา          
หรือปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณค์รั้งล่าสุด 
 ๖. ผู้ท่ีจะได้รับการแต่งต้ังให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษจะต้องผ่านการพัฒนา
ก่อนแต่งต้ังตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะอนุกรรมการบริหารข้าราชการทหารที่ทําหน้าท่ีสอนกําหนด 
 ๗. เม่ือคณะอนุกรรมการบริหารข้าราชการทหารที่ทําหน้าท่ีสอนพิจารณาผลการประเมิน                  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการทหารและมีความเห็นเป็นประการใดแล้วให้ถือเป็นท่ีสุด 
 
วิธีการ 
 ๑. ให้ผู้ประสงค์ขอรับการประเมินย่ืนคําขอได้ตลอดปี ปีละ ๑ ครั้ง โดยจัดทําคําขอพร้อมท้ัง
เอกสารขอรับการประเมินทั้ง ๓ ด้านเสนอต่อผู้ บังคับบัญชาโดยตรงเพื่อให้คณะกรรมการวิทยฐานะ           
ของสถานศึกษาตรวจสอบและรับรอง 
  



๒๕ 
 

 

 ๒.  ให้หัวหน้าสถานศึกษาส่งคําขอซ่ึงคณะกรรมการวิทยฐานะของสถานศึกษาและหัวหน้า
สถานศึกษาลงช่ือตรวจสอบแล้วรับรองว่าข้อมูลถูกต้องและเป็นความจริง รวมท้ังผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓)                
ซ่ึงเป็นเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา หรือผู้รับบริการทางวิชาการด้านอ่ืนๆ จํานวน 
๔ ชุด เสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ันถึงหน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการ  
  กรณีผู้ท่ีจะเกษียณอายุราชการให้ย่ืนคําขอรวมท้ังดําเนินการตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ก่อนที่               
จะเกษียณอายุราชการไม่น้อยกว่า ๖ เดือน 
 ๓.  ให้หน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการตรวจสอบคุณสมบัติ คําขอ         
และเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมในการดําเนินการ 
  ๔.  การต้ังคณะกรรมการประเมิน 
  ๔.๑ คณะกรรมการชุดท่ี ๑ ให้หน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการแต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินด้านท่ี ๑ และด้านที่ ๒ จํานวน ๓ คน โดยให้แต่งต้ังกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ 
ดังน้ี 
   ๔.๑.๑ หัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ ท่ีได้รับการมอบหมายจากหัวหน้าสถานศึกษา 
จํานวน ๑ คน     
   ๔.๑.๒ ข้าราชการทหารซ่ึงมีวิทยฐานะไม่ตํ่ากว่าวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ      
และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์สอดคล้องกับความรับผิดชอบของผู้ขอรับการประเมิน จํานวน     
๑ คน  
   ๔.๑.๓ ผู้ทรงคุณวุฒิของส่วนราชการนอกสถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมินท่ีมี
ความรู้ความสามารถเหมาะสม จํานวน ๑ คน ในกรณีท่ีไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิของส่วนราชการนอกสถานศึกษา      
ท่ีเหมาะสมให้แต่งต้ังจากผู้ทรงคุณวุฒิของส่วนราชการในสถานศึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒินอกกระทรวงกลาโหมได้ 
 ในกรณีท่ีไม่สามารถแต่งต้ังกรรมการตามข้อ ๔.๑.๒ ให้แต่งต้ังกรรมการตามข้อ ๔.๑.๓ 
จํานวน ๒ คน 
  ๔.๒ คณะกรรมการชุดที่ ๒ ประเมินด้านท่ี ๓  
   ให้คณะทํางานบริหารข้าราชการท่ีทําหน้าท่ีสอนของส่วนราชการแต่งต้ังกรรมการ
ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิของกระทรวงกลาโหม ซ่ึงมีความรู้ความสามารถและเช่ียวชาญในสาขาวิชาที่จะตรวจ
และประเมิน โดยผู้ขอหนึ่งรายให้มีกรรมการประเมินจํานวน ๓ คน 
   ในกรณี ท่ี ไม่ มี ผู้ ท รงคุณ วุฒิ ของกระทรวงกลาโหม ท่ี เหมาะสมให้ แ ต่ ง ต้ั ง                 
จากผู้ทรงคุณวุฒินอกกระทรวงกลาโหมได้   
 ๕.  การประเมินด้านท่ี ๑ และด้านท่ี ๒ 
  ๕.๑ ให้คณะกรรมการชุดที่ ๑ ประเมินด้านท่ี ๑ และด้านท่ี ๒ พร้อมกันท้ัง ๒ ด้านให้แล้ว
เสร็จภายในเวลา ๓ เดือนนับแต่วันท่ีหน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินโดยให้คณะกรรมการบันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาในเรื่องท่ีประเมินของผู้ขอรับ          
การประเมินไว้ในแบบประเมินด้วย 
  ๕.๒ กรณีผลการประเมินท้ัง ๒ ด้านผ่านเกณฑ์ ท่ี กําหนด ให้หน่วยรับผิดชอบงาน            
ด้านการศึกษาของส่วนราชการเสนอผลการประเมินแก่คณะทํางานบริหารข้าราชการทหารท่ีทําหน้าที่สอน    
ของส่วนราชการเพ่ือแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินด้านที่ ๓ โดย ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) ซ่ึงประกอบด้วย 
เอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา หรือผู้รับบริการทางวิชาการด้านอ่ืน  ๆและผลงานทางวิชาการ 
พร้อมท้ังผลการประเมิน ด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ และความเห็นของคณะกรรมการชุดที่ ๑ ให้คณะกรรมการชุดที่ ๒            
เพ่ือดําเนินการต่อไป 

 



๒๖ 
 

 

  ๕.๓ กรณีผลการประเมินด้านท่ี ๑ และ หรือด้านท่ี ๒ ไม่ผ่านเกณฑ์ และคณะกรรมการ
ชุดท่ี ๑ มีความเห็นว่าผลการประเมินอยู่ในวิสัยที่สามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ให้คณะกรรมการชุดท่ี ๑        
แจ้งหน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการเพื่อแจ้งสถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมินภายในเวลา 
๑๕ วัน นับแต่วันท่ีคณะกรรมการชุดท่ี ๑ ประเมินแล้วเสร็จให้ผู้ขอรับการประเมินพัฒนาตามข้อสังเกต       
ของคณะกรรมการชุดท่ี ๑ ภายในเวลา ๓ เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากหน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษา
ของส่วนราชการ 
   เม่ือผู้ขอรับการประเมินพัฒนาด้านท่ี ๑ และ/หรือด้านที่ ๒ แล้วให้สถานศึกษา      
ของผู้ขอรับการประเมินส่งหนังสือแจ้งรายละเอียดท่ีพัฒนาถึงหน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการ
เพ่ือเสนอคณะกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป 
  ๕.๔ กรณีท่ีคณะกรรมการชุดท่ี ๑ พิจารณารายละเอียดท่ีพัฒนาแล้วเห็นควรให้มี        
การพัฒนาเพ่ิมเติมให้แจ้งหน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการ เพ่ือแจ้งสถานศึกษาของผู้ขอรับ
การประเมินภายในเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการชุดท่ี ๑ ประเมินแล้วเสร็จ ให้ผู้ขอรับการประเมินพัฒนา
ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการชุดท่ี ๑ ภายในเวลา ๓ เดือนนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจากหน่วยรับผิดชอบงาน   
ด้านการศึกษาของส่วนราชการ 
   เม่ือผู้ขอรับการประเมินพัฒนาด้านท่ี ๑ และ/หรือด้านที่ ๒ แล้วให้สถานศึกษา      
ของผู้ขอรับการประเมินส่งหนังสือแจ้งรายละเอียดที่พัฒนาถึงหน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการ                
เพ่ือเสนอคณะกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป 
  ๕.๕ กรณีท่ีกรรมการประเมินคนเดิมไม่สามารถประเมินได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ให้หน่วย
รับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการแต่งต้ังกรรมการแทนได้ตามที่กําหนดในวิธีการ ข้อ ๔.๑ 
  ๕.๖ กรณีผู้ขอรับการประเมินไม่ส่งรายละเอียดการพัฒนาตามข้อสังเกตภายในเวลา       
ท่ีกําหนดหรือส่งเกินเวลาที่กําหนดโดยไม่มีเหตุอันควรถือว่าสละสิทธ์ิ 
  ๕.๗ กรณีผู้ขอรับการประเมินได้พัฒนาด้านที่ ๑ และ/หรือด้านที่ ๒ แล้ว และมีผล
การประ เม ิน ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ กําหนดถือว่าไม่ผ่านการประเมินให้หน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษา                 
ของส่วนราชการแจ้งผลการพิจารณาให้สถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน เพ่ือแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ 
 ๖.  การประเมินด้านท่ี ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน 
  ให้หน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านท่ี ๓)                
ซ่ึงประกอบด้วยเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษาศึกษา หรือผู้รับบริการทางวิชาการ       
ด้านอ่ืนๆ และผลงานทางวิชาการ รวมทั้งผลการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ และข้อสังเกตของคณะกรรมการ
ชุดท่ี ๑ ให้คณะกรรมการชุดที่ ๒ เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 
  ๖.๑ กรณีผ่านเกณฑ์การประเมินด้านที่ ๓ ผู้ขอรับการประเมินต้องมีผลการประเมิน         
จากกรรมการชุดที่ ๒ ผ่านเกณฑ์ที่กําหนดตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๔.๓ อย่างเป็นเอกฉันท์ 
  ๖.๒ กรณีคณะกรรมการชุดที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ปรับปรุงด้านท่ี ๓ ผู้ขอรับ                
การประเมินต้องมีผลการประเมินด้านที่ ๓ ผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนดตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๔.๓ ไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ คน               
โดยในส่วนผลการพัฒนาคุณภาพผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา หรือผู้รับบริการทางวิชาการด้านอ่ืนๆ ให้ปรับปรุง   
โดยการช้ีแจงและ/หรือเสนอเอกสารเพ่ิมเติมเท่านั้น ส่วนผลงานทางวิชาการให้ปรับปรุงตามข้อสังเกต          
ของกรรมการ ท้ังน้ีผลงานทางวิชาการต้องอยู่ในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได้ ให้ปรับปรุงได้ภายในเวลา ๖ เดือน         
นับแต่วันท่ีหน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการแจ้งให้สถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมินทราบ 
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   เม่ือผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงด้านท่ี ๓ แล้วให้หน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษา    
ของส่วนราชการเสนอคณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป 
  ๖.๓ กรณีท่ีคณะกรรมการชุดท่ี ๒ พิจารณารายละเอียดท่ีปรับปรุงแล้วแต่ผู้ขอรับ        
การประเมินยังปรับปรุงไม่ครบถ้วนตามข้อสังเกตและเห็นควรให้มีการปรับปรุงอีกครั้งหน่ึง ให้ปรับปรุงภายในเวลา 
๓ เดือน นับแต่วันท่ีหน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการแจ้งให้สถานศึกษาของผู้ขอรับ        
การประเมินทราบ 
   เม่ือผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงด้านท่ี ๓ แล้วให้หน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษา      
ของส่วนราชการเสนอคณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป 
  ๖.๔ กรณี ท่ีกรรมการประเมินคนเดิมไม่สามารถประเมินได้ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม              
ให้คณะกรรมการชุดที่ ๒ มอบกรรมการคนอื่นในคณะนั้นประเมินได้ 
  ๖.๕ กรณีผู้ขอรับการประเมินไม่ส่งผลการพัฒนาคุณภาพผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา     
หรือผู้รับบริการทางวิชาการด้านอ่ืนๆ และหรือผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงตามข้อสังเกตภายในเวลาที่
กําหนด หรือส่งเกินเวลาท่ีกําหนดโดยไม่มีเหตุอันควรถือว่าสละสิทธ์ิ 
  ๖.๖ กรณีผลการประเมินด้านที่ ๓ ผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนด ให้คณะทํางานบริหารข้าราชการทหาร
ท่ีทําหน้าท่ีสอนของส่วนราชการเสนอคณะอนุกรรมการบริหารข้าราชการทหารท่ีทําหน้าท่ีสอนพิจารณามีมติอนุมัติ
ผลการประเมินหรือไม่อนุมัติผลการประเมิน และดําเนินการดังน้ี 
   ๖.๖.๑ กรณีคณะอนุกรรมการบริหารข้าราชการทหารท่ีทําหน้าท่ีสอนมีมติอนุมัติผล              
การประเมินและคณะกรรมการข้าราชการทหารให้ความเห็นชอบ  ให้ดําเนินการแต่งต้ังให้มีวิทยฐานะ          
ครูชํานาญการพิเศษ ตามท่ีข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการกําหนดวิทยฐานะสําหรับข้าราชการทหาร                 
ท่ีทําหน้าท่ีสอน พ.ศ.๒๕๖๑ กําหนด  
   ๖.๖.๒ กรณีคณะอนุกรรมการบริหารข้าราชการทหารท่ีทําหน้าท่ีสอนมีมติอนุมัติผล               
การประเมินแต่คณะกรรมการข้าราชการทหารไม่ให้ความเห็นชอบ  ให้หน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษา         
ของส่วนราชการแจ้งผลการพิจารณาให้สถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน เพ่ือแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ 
   ๖.๖.๓ กรณีคณะอนุกรรมการบริหารข้าราชการทหารที่ทําหน้าที่สอนมีมติไม่อนุมัติ               
ผลการประเมิน ให้หน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการแจ้งผลการพิจารณาให้สถานศึกษา     
ของ ผู้ขอรับการประเมิน เพ่ือแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ 
  ๖.๗ กรณีผลการประเมินด้านท่ี ๓ ไม่ผ่านเกณฑ์กําหนดให้เสนอคณะอนุกรรมการบริหาร
ข้าราชการทหารที่ทําหน้าท่ีสอนพิจารณามีมติไม่อนุมัติ และให้แจ้งผลการพิจารณาและข้อสังเกตของคณะกรรมการ               
ให้สถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน เพ่ือแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ 
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หลักเกณฑ์และวิธีการ 
ให้ข้าราชการทหารท่ีทําหนา้ท่ีสอนมีวิทยฐานะครูเช่ียวชาญ 

(ครูทหาร/ครูวิชาการ) 
 
 

หลักเกณฑ์ 
  ๑. ผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเช่ียวชาญต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

  ๑.๑ ดํารงตําแหน่งที่มีวิทยฐานะครูชํานาญการ หรือดํารงตําแหน่งทางด้านวิชาการ                 
ท่ีคณะกรรมการข้าราชการทหารเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถึงวันท่ีย่ืนคําขอ 

  ๑.๒ ดํารงตําแหน่งท่ีมีวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ หรือดํารงตําแหน่งทางด้านวิชาการ               
ท่ีคณะกรรมการข้าราชการทหารเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถึงวันท่ีย่ืนขอ 

  ๑.๓ มีช่ัวโมงการสอน การฝึก ศึกษา และการอมรมไม่ตํ่ากว่า ภาระงานข้ันตํ่า 
  ๑.๔ ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เข้ารับ

การสอน ฝึก ศึกษา หรือผู้รับบริการทางวิชาการด้านอ่ืนๆ ย้อนหลัง ๒ ปีติดต่อกัน นับถึงวันท่ีย่ืนคําขอ 
  ๒. ผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเช่ียวชาญต้องผ่านการประเมิน ๓ ด้าน ดังน้ี 

 ด้านท่ี ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณข้าราชการทหารท่ีทําหน้าท่ีสอน 
พิจารณาจากข้อมูลของบุคคลและ/หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเอกสารหลักฐาน  ดังน้ี 
 ส่วนที่ ๑ ประวัติการรับราชการ 
 ส่วนที่ ๒ คํารับรองของผู้บังคับบัญชา 
 ส่วนท่ี ๓ เอกสารหลักฐานท่ีแสดงการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณข้าราชการทหารท่ีทําหน้าท่ีสอน 

 ด้านท่ี ๒ ด้านความรู้ความสามารถ พิจารณาจากการพัฒนางานในหน้าที่และการพัฒนา
ตนเอง  ดังน้ี 
 ส่วนท่ี ๑ การเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน พิจารณาจากหลักสูตร 
แผนการจัดการเรียนรู้/การสอน/การฝึก  สื่อ/นวัตกรรมแฟ้มสะสมผลงานคัดสรร 
 ส่วนท่ี ๒ การพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะในสาขาหรือกลุ่มสาระ
ท่ีรับผิดชอบหรือในงานท่ีรับผิดชอบ พิจารณาจากการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ ผลการทดสอบ
ความรู้จากหน่วยงานหรือสถาบันทางวิชาการ การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ                
และการนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ และการแลกเปลี่ยน                 
ความคิดเห็นทางวิชาการ 
 ท้ังนี้ การประเมินในด้านท่ี ๑ และด้านท่ี ๒ ให้คณะกรรมการประเมินจากเอกสารหลักฐาน 
รวมทั้งการปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา  
 ด้านท่ี ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี ๑ ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษาหรือผู้รับบริการ
ทางวิชาการด้านอ่ืนๆ พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการประเมินและ/หรือการทดสอบของวิชาที่สอน    
ผลการพัฒนาผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษาหรือผู้รับบริการทางวิชาการด้านอ่ืนๆ โดยคํานึงถึงปริมาณคุณภาพ
และสภาพของงานและ/หรือพิจารณาจากการปฏิบัติงานจริง 
    ส่วนท่ี ๒ ผลงานทางวิชาการซ่ึงเป็นรายงานการศึกษาค้นคว้า ผลการวิจัยในช้ันเรียน 
หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่มีจุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหาด้านการเรียนของผู้เขา้รับการสอน ฝึก ศึกษา
หรือผู้รับบริการทางวิชาการด้านอื่นๆ และสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้/การสอน/การฝึก มีแนวศึกษา
แนวคิด ทฤษฎีและองค์ความรู้ต่างๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาและนําไปสู่การสรุปองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน จํานวน
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ไม่น้อยกว่า ๒ รายการ โดยต้องเป็นงานวิจัยอย่างน้อย ๑ รายการ ท้ังนี้ การประเมินผลงานทางวิชาการ                 
ให้พิจารณาจากผลงานทางวิชาการท่ีผู้ขอรับการประเมินเสนอ และอาจให้ผู้ขอรับการประเมินนําเสนอ และตอบ
ข้อซักถามด้วย 
 ๓. ให้มีคณะกรรมการประเมิน ดังนี้ 
  ๓ .๑ คณะกรรมการชุดที่ ๑  ประเมินด้านท่ี ๑  คือ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม           
และจรรยาบรรณข้าราชการทหารที่ทําหน้าที่สอนและด้านที่ ๒ คือ ด้านความรู้ความสามารถ 
  ๓.๒ คณะกรรมการชุดที่ ๒ ประเมินด้านท่ี ๓ คือ ด้านผลการปฏิบัติงาน 
 ๔. เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้าน  ดังน้ี 
  ๔.๑ ด้านท่ี ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณข้าราชการทหารท่ีทําหน้าท่ีสอน 
ต้องได้คะแนนจากกรรมการท้ัง ๓ คน เฉลี่ยไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๕ 
  ๔.๒ ด้านท่ี ๒  ด้านความรู้ ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากกรรมการท้ัง ๓  คน          
เฉลี่ยไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๕ 
  ๔.๓ ด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน  ดังน้ี 
   ๔.๓.๑ ส่วนท่ี ๑ ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษาหรือผู้รับบริการ
ทางวิชาการด้านอ่ืนๆ ต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๐ 
   ๔.๓.๒ ส่วนที่ ๒ ผลงานทางวิชาการต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๐ 
   ๔.๓.๓ คะแนนรวมเฉลี่ย ส่วนท่ี ๑ และส่วนท่ี ๒ ต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๕ 
  กรณีที่การประเมินด้านที่ ๑ และ/หรือด้านท่ี ๒ ไม่ผ่านเกณฑ์และคณะกรรมการชุดท่ี ๑                    
มีความเห็นว่าผลการประเมินอยู่ในวิสัยท่ีสามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ ให้ผู้ขอรับการประเมินพัฒนาได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง 
คร้ังละไม่เกิน ๓ เดือน 
   กรณีท่ีการประเมินด้านที่ ๓ ไม่ผ่านเกณฑ์และคณะกรรมการชุดท่ี ๒ มีความเห็นว่า                 
ผลการปฏิบัติงานซ่ึงประกอบด้วยผลการพัฒนาคุณภาพผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษาหรือผู้รับบริการทางวิชาการ    
ด้านอ่ืนๆ และผลงานทางวิชาการอยู่ในวิสัยท่ีสามารถปรับปรุงได้และคณะอนุกรรมการบริหารข้าราชการทหาร
ท่ีทําหน้าที่สอนมีมติให้ปรับปรุง ให้ปรับปรุงได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง คร้ังท่ี ๑ ไม่เกิน ๖ เดือน และครั้งท่ี ๒ ไม่เกิน ๓ เดือน 
 ๕. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเช่ียวชาญ ให้คณะกรรมการ
ข้าราชการทหารเป็นผู้อนุมัติ โดยมีผลต้ังแต่วันท่ีหน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการได้รับคําขอ
และเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 
 กรณีท่ีมีการพัฒนาด้านท่ี ๑ และ/หรือด้านที่ ๒ หรือปรับปรุงด้านท่ี ๓ ให้อนุมัติได้ต้ังแต่วันที่ 
หน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการได้รับหนังสือท่ีส่งรายละเอียดในการพัฒนา หรือปรับปรุง
ครบถ้วนสมบูรณค์รั้งล่าสุด 
 ๖. ผู้ท่ีจะได้รับการแต่งต้ังให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเช่ียวชาญจะต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งต้ัง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะอนุกรรมการบริหารข้าราชการทหารท่ีทําหน้าที่สอนกําหนด 
  ๗.  เม่ือคณะกรรมการข้าราชการทหารพิจารณาผลการประเมินและมีมติเป็นประการใดแล้ว
ให้ถือเป็นที่สุด 
 
วิธีการ 
 ๑. ให้ผู้ประสงค์ขอรับการประเมินย่ืนคําขอได้ตลอดปี ปีละ ๑ ครั้ง โดยจัดทําคําขอพร้อมท้ัง
เอกสารขอรับการประเมินท้ัง ๓ ด้านเสนอต่อผู้ บังคับบัญชาโดยตรงเพ่ือให้คณะกรรมการวิทยฐานะ                 
ของสถานศึกษาตรวจสอบและรับรอง 



๓๑ 
 

 

 ๒. ให้หัวหน้าสถานศึกษาส่งคําขอซึ่งคณะกรรมการวิทยฐานะของสถานศึกษาและหัวหน้า
สถานศึกษาลงช่ือตรวจสอบแล้วรับรองว่าข้อมูลถูกต้องและเป็นความจริง รวมท้ังผลการปฏิบัติงาน (ด้านท่ี ๓) 
ซ่ึงเป็นเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา หรือผู้รับบริการทางวิชาการด้านอ่ืนๆ   
จํานวน ๔ ชุด เสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ันถึงหน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการ  
  กรณีผู้ที่จะเกษียณอายุราชการให้ ย่ืนคําขอรวมทั้ งดําเนินการตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ก่อนที่จะ          
เกษียณอายุราชการไม่น้อยกว่า ๖ เดือน 
 ๓. ให้หน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการตรวจสอบคุณสมบัติ คําขอ        
และเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมในการดําเนินการ 
  ๔. ให้หน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการ พิจารณาเอกสาร หลักฐาน        
และกลั่นกรองผลงานทางวิชาการก่อนนําเสนอคณะอนุกรรมการบริหารข้าราชการทหารที่ทําหน้าท่ีสอน ท้ังน้ี                 
ในการกลั่นกรองดังกล่าวอาจต้ังกรรมการข้ึนเพ่ือช่วยกลั่นกรองก็ได้ 
  ๕. การต้ังคณะกรรมการประเมิน 
  ๕.๑ คณะกรรมการชุดท่ี ๑ ให้หน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการแต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินด้านท่ี ๑ และด้านท่ี ๒ จํานวน ๓ คน โดยให้แต่งต้ังกรรมการคนหน่ึงเป็นประธาน
กรรมการ  ดังน้ี 
    ๕.๑.๑ หัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ ท่ีได้รับการมอบหมายจากหัวหน้าสถานศึกษา 
จํานวน ๑ คน  
    ๕.๑.๒ ข้าราชการทหารซ่ึงมีวิทยฐานะไม่ตํ่ากว่าวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษและ
เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์สอดคล้องกับความรับผิดชอบของผู้ขอรับการประเมิน จํานวน ๑ คน  
    ๕.๑.๓ ผู้ทรงคุณวุฒิของส่วนราชการนอกสถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมินท่ีมีความรู้
ความสามารถเหมาะสม จํานวน ๑ คน ในกรณีท่ีไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิของส่วนราชการนอกสถานศึกษาที่เหมาะสม
ให้แต่งต้ังจากผู้ทรงคุณวุฒิของส่วนราชการในสถานศึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒินอกกระทรวงกลาโหมได้ 
 ในกรณีท่ีไม่สามารถแต่งต้ังกรรมการตามข้อ ๕.๑.๒ ให้แต่งต้ังกรรมการตามข้อ ๕.๑.๓ 
จํานวน ๒ คน 
 ๕.๒ คณะกรรมการชุดที่ ๒ ประเมินด้านท่ี ๓ คือ ด้านผลการปฏิบัติงาน 
   ให้คณะอนุกรรมการบริหารข้าราชการทหารที่ทําหน้าที่สอนแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ                
ซ่ึงมีความรู้ความสามารถและเช่ียวชาญในสาขาวิชาที่จะตรวจและประเมินตามหลักเกณฑ์วิธีการ ท่ีเป็น
คณะกรรมการประเมิน การประเมินผู้ขอหน่ึงรายให้มีกรรมการประเมิน ๓ คน โดยแต่งต้ังกรรมการจากต่างส่วนราชการ       
กับผู้ขอรับการประเมินอย่างน้อย ๑ คนหากไม่มีผู้เช่ียวชาญในสาขาที่ขอรับการประเมิน ให้สามารถแต่งต้ัง
กรรมการจากส่วนราชการเดียวกันกับผู้ขอรับการประเมินได้ 
 ๖.  การประเมินด้านท่ี ๑ และด้านท่ี ๒  
  ๖.๑ ให้คณะกรรมการชุดท่ี ๑ ประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ พร้อมกันทั้ง ๒ ด้าน ให้แล้วเสร็จ
ภายในเวลา ๓ เดือน นับแต่วันท่ีหน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมิน โดยให้คณะกรรมการบันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาในเรื่องท่ีประเมินของผู้ขอรับ              
การประเมินไว้ในแบบประเมินด้วย 
  ๖.๒ กรณีผลการประเมินท้ัง ๒ ด้านผ่านเกณฑ์กําหนด ให้หน่วยรับผิดชอบด้านการศึกษา
ของส่วนราชการส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านท่ี ๓) ซ่ึงประกอบด้วยเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผู้เข้ารับ                
การสอน ฝึก ศึกษา หรือผู้รับบริการทางวิชาการด้านอ่ืนๆ และผลงานทางวิชาการพร้อมท้ังผลการประเมิน    
ด้านท่ี ๑ และด้านท่ี ๒ และความเห็นของคณะกรรมการชุดท่ี ๑ ให้คณะอนุกรรมการบริหารข้าราชการทหาร 
ท่ีทําหน้าท่ีสอนเพ่ือดําเนินการต่อไป 



๓๒ 
 

 

  ๖.๓ กรณีผลการประเมินด้านที่ ๑ และ หรือด้านที่ ๒ ไม่ผ่านเกณฑ์และคณะกรรมการชุดท่ี ๑ 
มีความเห็นว่าผลการประเมินอยู่ในวิสัยที่สามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ ให้คณะกรรมการชุดท่ี ๑              
แจ้งหน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการ เพ่ือแจ้งสถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมินภายในเวลา 
๑๕ วันนับแต่วันท่ีคณะกรรมการชุดท่ี ๑ ประเมินแล้วเสร็จ ให้ผู้ขอรับการประเมินพัฒนาตามข้อสังเกต                 
ของคณะกรรมการชุดท่ี ๑ ภายในเวลา ๓ เดือนนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากหน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษา
ของส่วนราชการ 
   เม่ือผู้ขอรับการประเมินพัฒนาด้านที่ ๑ และ/หรือด้านที่ ๒ แล้วให้สถานศึกษาของผู้ขอรับ
การประเมินส่งหนังสือแจ้งรายละเอียดที่พัฒนาถึงหน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการเพ่ือเสนอ
คณะกรรมการชุดเดิมตรวจ และประเมินต่อไป 
  ๖.๔ กรณีท่ีคณะกรรมการชุดที่ ๑ พิจารณารายละเอียดที่พัฒนาแล้วเห็นควรให้มีการพัฒนา
เพ่ิมเติมให้แจ้งหน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการเพ่ือแจ้งสถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน
ภายในเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการชุดที่ ๑ ประเมินแล้วเสร็จ ให้ผู้ขอรับการประเมินพัฒนา             
ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการชุดท่ี ๑ ภายในเวลา ๓ เดือนนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากหน่วยรับผิดชอบงาน                 
ด้านการศึกษาของส่วนราชการ 
   เม่ือผู้ขอรับการประเมินพัฒนาด้านท่ี ๑ และ/หรือด้านที่ ๒ แล้วให้สถานศึกษา              
ของผู้ขอรับการประเมินส่งหนังสือแจ้งรายละเอียดที่พัฒนาถึงหน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการ
เพ่ือเสนอคณะกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป 
  ๖ .๕  กรณี ท่ีกรรมการประเมินคนเดิมไม่สามารถประเมินได้ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม                
ให้หน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการ แต่งต้ังกรรมการแทนได้ตามที่กําหนดในวิธีการ ข้อ ๕.๑ 
  ๖.๖ กรณีผู้ขอรับการประเมินไม่ส่งรายละเอียดการพัฒนาตามข้อสังเกตภายในเวลาท่ีกําหนด 
หรือส่งเกินเวลาท่ีกําหนดโดยไม่มีเหตุอันควรถือว่าสละสิทธ์ิ 
  ๖.๗ กรณีผู้ขอรับการประเมินได้พัฒนาด้านที่ ๑ และ/หรือด้านที่ ๒ แล้ว และมีผลการประเมิน
ไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนดถือว่าไม่ผ่านการประเมิน ให้หน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการ        
แจ้งผลการพิจารณาให้สถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน เพ่ือแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ 
 ๗. การประเมินด้านท่ี ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน 
  ให้หน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านท่ี ๓)             
ซ่ึงประกอบด้วยเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษาหรือผู้รับบริการทางวิชาการด้านอ่ืนๆ
และผลงานทางวิชาการ พร้อมท้ังผลการประเมินด้านท่ี ๑ และด้านท่ี ๒ รวมท้ังข้อสังเกตของคณะกรรมการ 
ชุดที่ ๑ ให้คณะกรรมการชุดที่ ๒ เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 
  ๗.๑ กรณีผ่านเกณฑ์การประเมินด้านท่ี ๓ ผู้ขอรับการประเมินต้องมีผลการประเมินจาก
กรรมการชุดท่ี ๒ ผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนดตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๔.๓ อย่างเป็นเอกฉันท์ 
  ๗.๒ กรณีคณะกรรมการชุดท่ี ๒ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ปรับปรุงด้านท่ี ๓ ผู้ขอรับ     
การประเมินต้องมีผลการประเมินด้านที่ ๓ ผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนดตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๔.๓ ไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ คน 
โดยในส่วนผลการพัฒนาคุณภาพผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษาหรือผู้รับบริการทางวิชาการด้านอ่ืนๆให้ปรับปรุง
โดยการช้ีแจงและ/หรือเสนอเอกสารเพ่ิมเติมเท่านั้น ส่วนผลงานทางวิชาการให้ปรับปรุงตามข้อสังเกต                  
ของกรรมการทั้งนี้ผลงานทางวิชาการต้องอยู่ในวิสัยท่ีสามารถปรับปรุง ให้ปรับปรุงได้ภายในเวลา ๖ เดือน นับแต่
วันท่ีหน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาแจ้งมติให้สถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมินทราบ 
   เม่ือผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงด้านที่ ๓ แล้วให้หน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษา
เสนอคณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป 



๓๓ 
 

 

  ๗.๓ กรณีท่ีคณะกรรมการชุดที่ ๒ พิจารณารายละเอียดที่ปรับปรุงแล้วแต่ผู้ขอรับการประเมิน
ยังปรับปรุงไม่ครบถ้วนตามข้อสังเกต และเห็นควรให้มีการปรับปรุงอีกครั้งหน่ึง ให้ปรับปรุงภายในเวลา ๓ เดือน              
นับแต่วันท่ีหน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาแจ้งมติให้สถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมินทราบ 
   เม่ือผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงด้านท่ี ๓ แล้ว ให้หน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษา
คณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป 
  ๗.๔ กรณีท่ีกรรมการประเมินคนเดิมไม่สามารถประเมินได้ด้วยเหตุผลใดก็ตามให้คณะกรรมการ
ชุดที่ ๒ มอบกรรมการคนอ่ืนในคณะน้ันประเมินได้ 
  ๗.๕ กรณีผู้ขอรับการประเมินไม่ส่งผลการพัฒนาคุณภาพผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษาหรือ
ผู้รับบริการทางวิชาการด้านอ่ืนๆ และ/หรือผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงตามข้อสังเกตภายในเวลาท่ีกําหนด
โดยไม่มีเหตุอันควรหรือส่งเกินเวลาที่กําหนดถือว่าสละสิทธ์ิ 
  ๗.๖ กรณีผลการประเมินด้านท่ี ๓ ผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนด ให้คณะอนุกรรมการบริหาร
ข้าราชการทหารที่ทําหน้าที่สอน เสนอคณะกรรมการข้าราชการทหารพิจารณามีมติอนุมัติผลการประเมินหรือ              
ไม่อนุมัติผลการประเมิน และดําเนินการดังนี้ 
   ๗.๖.๑ กรณีคณะกรรมการข้าราชการทหารมีมติอนุมัติผลการประเมินให้ดําเนินการ
แต่งต้ังให้มีวิทยฐานะครูเช่ียวชาญ ตามท่ีข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการกําหนดวิทยฐานะสําหรับ
ข้าราชการทหารที่ทําหน้าที่สอน พ.ศ.๒๕๖๑ กําหนด 
   ๗ .๖๒  กรณี คณะกรรมการข้าราชการทหารมีมติไม่อนุ มั ติผลการประเมิน               
ให้คณะอนุกรรมการบริหารข้าราชการทหารที่ทําหน้าท่ีสอนแจ้งหน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของ       
ส่วนราชการเพ่ือแจ้งผลการพิจารณาให้สถานศึกษาของผู้รับการประเมิน แจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ 
  ๗.๗ กรณีผลการประเมินด้านท่ี ๓ ไม่ผ่านเกณฑ์กําหนดให้เสนอคณะอนุกรรมการบริหาร
ข้าราชการทหารที่ทําหน้าที่สอนแจ้งผลการประเมินและข้อสังเกตของคณะกรรมการให้หน่วยรับผิดชอบ      
งานด้านการศึกษาของส่วนราชการแจ้งสถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน เพ่ือแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ 
 



 

 

 

 

 

ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 

 

 

 

 

 



๓๕ 
 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการ 
ให้ข้าราชการทหารท่ีทําหนา้ท่ีสอนมีวิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษ 

(ครูทหาร/ครูวิชาการ) 
 
 

หลักเกณฑ์ 
 ๑.  ผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ๑.๑ ดํารงตําแหน่งท่ี มี วิทยฐานะครูเช่ียวชาญ หรือดํารงตําแหน่งทางด้านวิชาการที่
คณะกรรมการข้าราชการทหารเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึงวันท่ีย่ืนคําขอ 
  ๑.๒ มีช่ัวโมงการสอน การฝึก ศึกษา และการอบรมไม่ตํ่ากว่า ภาระงานขั้นตํ่า 
  ๑.๓ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอน และการพัฒนา         
ผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา หรือผู้รับบริการทางวิชาการด้านอ่ืน ๆ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า ๒ ปี ติดต่อกัน นับถึงวันที่
ย่ืนคําขอ 
 ๒.  ผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษต้องผ่านการประเมิน ๓ ด้าน  ดังนี้ 
  ด้านท่ี ๑  ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณข้าราชการทหารที่ทําหน้าท่ีสอน 
พิจารณาจากข้อมูลของบุคคลและ/หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเอกสารหลักฐาน  ดังน้ี 
   ส่วนที่ ๑ ประวัติการรับราชการ 
    ส่วนที่ ๒ คํารับรองของผู้บังคับบัญชา 
    ส่วนท่ี ๓ เอกสารหลักฐานท่ีแสดงการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณข้าราชการทหารท่ีทําหน้าท่ีสอน 
  ด้านท่ี ๒  ด้านความรู้ความสามารถ พิจารณาจากการพัฒนางานในหน้าท่ีและการพัฒนา
ตนเอง ดังนี้ 
    ส่วนท่ี ๑ การเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน พิจารณาจากหลักสูตร 
แผนการจัดการเรียนรู้/การสอน/การฝึก  สื่อ/นวัตกรรมแฟ้มสะสมผลงานคัดสรร 
    ส่วนท่ี ๒ การพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะในสาขาหรือกลุ่มสาระ                
ท่ีรับผิดชอบหรือในงานท่ีรับผิดชอบ พิจารณาจากการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ ผลการทดสอบ
ความรู้จากหน่วยงานหรือสถาบันทางวิชาการ การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ     
และการนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ และการแลกเปล่ียน      
ความคิดเห็นทางวิชาการ 
  ท้ังนี้ การประเมินในด้านท่ี ๑ และด้านท่ี ๒ ให้คณะกรรมการประเมินจากเอกสาร
หลักฐาน รวมทั้งการปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา  
  ด้านท่ี ๓  ด้านผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ๒ สว่น คือ 
    ส่วนที่ ๑ ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา หรือผู้รับบริการ
ทางวิชาการด้านอื่นๆ พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการประเมินและ/หรือการทดสอบของ       
วิชาที่สอน ผลการพัฒนาผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษาหรือผู้รับบริการทางวิชาการด้านอ่ืน ๆ โดยคํานึงถึงปริมาณ
คุณภาพและสภาพของงานและ/หรือพิจารณาจากการปฏิบัติงานจริง 
    ส่วนท่ี ๒ ผลงานทางวิชาการซ่ึงเป็นรายงานการศึกษาค้นคว้า ผลการวิจัยในช้ันเรียน 
หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนท่ีมีจุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหาด้านการเรียนของผู้เข้ารับการสอน ฝึก 
ศึกษาหรือผู ้รับบริการทางวิชาการด้านอื่นๆ และสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้/การสอน/การฝึก         
มีแนวศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและองค์ความรู้ต่างๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาและนําไปสู่การสรุปองค์ความรู้เพ่ือพัฒนา      
ผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษาหรือผู้รับบริการทางวิชาการด้านอ่ืน  ๆจํานวนไม่น้อยกว่า ๒ รายการ โดยต้องเป็นงานวิจัย      



๓๖ 
 

 

และพัฒนา สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือนําผลไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน โดยมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง      
มีการถ่ายทอดและได้รับการย่อมรับ อย่างน้อย ๑ รายการ 

ท้ังน้ีการประเมินผลงานทางวิชาการให้พิจารณาจากผลงานทางวิชาการที่ผู้ขอรับการประเมิน
เสนอ และอาจให้ผู้ขอรับการประเมินนําเสนอ และตอบข้อซักถามด้วย 
 ๓.  ให้มีคณะกรรมการประเมิน  ดังน้ี 
  ๓.๑ คณะกรรมการชุดท่ี  ๑  ประเมินด้านท่ี ๑  คือ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม         
และจรรยาบรรณข้าราชการทหารที่ทําหน้าที่สอน และด้านท่ี ๒ คือ ด้านความรู้ความสามารถ 
  ๓.๒ คณะกรรมการชุดที่ ๒ ประเมินด้านที่ ๓ คือ ด้านผลการปฏิบัติงาน 
 ๔.  เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้าน  ดังน้ี 
  ๔.๑ ด้านท่ี ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณข้าราชการทหารที่ทําหน้าที่สอน 
ต้องได้คะแนนจากกรรมการท้ัง ๓ คน เฉลี่ยไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๘๐ 
  ๔.๒ ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง ๓ คน เฉลี่ย     
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๘๐ 
  ๔.๓ ด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน  ดังนี้ 
    ๔.๓.๑ ส่วนท่ี ๑ ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๕ 
    ๔.๓.๒ ส่วนท่ี ๒ ผลงานทางวิชาการต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๕ 
    ๔.๓.๓ คะแนนรวมเฉลี่ยส่วนท่ี ๑ และส่วนท่ี ๒ ต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๘๐ 
  กรณีท่ีการประเมินด้านท่ี ๑ และ/หรือด้านท่ี ๒ ไม่ผ่านเกณฑ์และคณะกรรมการชุดที่ ๑                
มีความเห็นว่าผลการประเมินอยู่ในวิสัยท่ีสามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ ให้ผู้ขอรับการประเมินพัฒนาได้ไม่เกิน 
๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๓ เดือน 
   กรณี ท่ีการประเมินด้านท่ี  ๓ ไม่ผ่านเกณฑ์และคณะกรรมการชุดท่ี  ๒ มีความเห็นว่า                
ผลการปฏิบัติงานซ่ึงประกอบด้วยผลการพัฒนาคุณภาพผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษาหรือผู้รับบริการทางวิชาการ
ด้านอ่ืนๆ และผลงานทางวิชาการอยู่ในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได้และคณะอนุกรรมการบริหารข้าราชการทหาร        
ท่ีทําหน้าท่ีสอนมีมติให้ปรับปรุง ให้ปรับปรุงได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งท่ี ๑ ไม่เกิน ๖ เดือน และครั้งที่ ๒ ไม่เกิน ๓ เดือน 
 ๕. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษ ให้คณะกรรมการ
ข้าราชการทหารเป็นผู้อนุมัติ โดยมีผลต้ังแต่วันท่ีหน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการได้รับ      
คําขอและเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 
  กรณีท่ีมีการพัฒนาด้านท่ี ๑ และ/หรือด้านท่ี ๒ หรือปรับปรุงด้านท่ี ๓ ให้อนุมัติได้ต้ังแต่
วันที่ หน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการได้รับหนังสือท่ีส่งรายละเอียดในการพัฒนา          
หรือปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์ครั้งล่าสุด 
 ๖.  เม่ือคณะกรรมการข้าราชการทหารพิจารณาผลการประเมินและมีมติเป็นประการใดแล้ว
ให้ถือเป็นท่ีสุด 
 
วิธีการ 
 ๑. ให้ผู้ประสงค์ขอรับการประเมินย่ืนคําขอได้ตลอดปี ปีละ ๑ ครั้ง โดยจัดทําคําขอพร้อมท้ัง
เอกสารขอรับการประเมินทั้ง ๓ ด้านเสนอต่อผู้ บังคับบัญชาโดยตรงเพื่อให้คณะกรรมการวิทยฐานะ            
ของสถานศึกษาตรวจสอบและรับรอง 
 ๒. ให้หัวหน้าสถานศึกษาส่งคําขอซ่ึงคณะกรรมการวิทยฐานะของสถานศึกษาและหัวหน้า
สถานศึกษาลงช่ือตรวจสอบแล้วรับรองว่าข้อมูลถูกต้องและเป็นความจริง รวมท้ังผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) 



๓๗ 
 

 

ซ่ึงเป็นเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา หรือผู้รับบริการทางวิชาการด้านอ่ืนๆ จํานวน       
๔ ชุด เสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ันถึงหน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการ  
 กรณีผู้ท่ีจะเกษียณอายุราชการให้ย่ืนคําขอรวมทั้งดําเนินการตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ก่อนที่จะ
เกษียณอายุราชการไม่น้อยกว่า ๖ เดือน 
 ๓.  ให้หน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการตรวจสอบคุณสมบัติ คําขอ        
และเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมในการดําเนินการ 
 ๔. ให้หน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการ พิจารณาเอกสาร หลักฐาน และ
กลั่นกรองผลงานทางวิชาการก่อนนําเสนอคณะอนุกรรมการบริหารข้าราชการทหารที่ทําหน้าท่ีสอน ท้ังนี้                  
ในการกลั่นกรองดังกล่าวอาจต้ังกรรมการข้ึนเพ่ือช่วยกลั่นกรองก็ได้  
 ๕. การแต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน 
  ๕.๑ คณะกรรมการชุดท่ี  ๑  ประเมินด้านท่ี  ๑  คื อ ด้ านวิ นั ย คุณธรรม จริยธรรม                
และจรรยาบรรณข้าราชการทหารท่ีทําหน้าที่สอน และด้านท่ี ๒ คือ ด้านความรู้ความสามารถ 
    ให้คณะอนุกรรมการบริหารข้าราชการทหารที่ทําหน้าท่ีสอนแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงมี
ความรู้ความสามารถจํานวน ๓ คน เป็นคณะกรรมการประเมิน 
  ๕.๒ คณะกรรมการชุดที่ ๒ ประเมินด้านที่ ๓ คือ ด้านผลการปฏิบัติงาน 
    ให้คณะอนุกรรมการบริหารข้าราชการทหารที่ทําหน้าท่ีสอนแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงมี
ความรู้ ความสามารถ และเช่ียวชาญในสาขาวิชาที่จะตรวจและประเมินตามหลักเกณฑ์วิธีการท่ีคณะกรรมการ   
ข้าราชการทหารกําหนดเป็นคณะกรรมการประเมิน การประเมินผู้ขอหนึ่งรายให้มีกรรมการประเมิน ๓ - ๕  คน                
โดยแต่งต้ังกรรมการจากภายนอกกระทรวงกลาโหมอย่างน้อย ๑ คน หากไม่มีผู้เช่ียวชาญพิเศษในสาขาท่ีขอรับ           
การประเมิน ให้สามารถแต่งต้ังกรรมการจากภายในกระทรวงกลาโหมได้ 
 ๖.  การประเมินด้านท่ี ๑ และด้านท่ี ๒  
  ๖.๑ ให้คณะกรรมการชุดท่ี ๑ ประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ พร้อมกันท้ัง ๒ ด้าน ให้แล้ว
เสร็จภายในเวลา ๓ เดือน นับแต่วันที่คณะอนุกรรมการบริหาราราชการทหารท่ีทําหน้าท่ีสอนแต่งต้ังกรรมการ
ประเมิน โดยให้คณะกรรมการบันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาในเรื่องท่ีประเมินของผู้ขอรับ    
การประเมินไว้ในแบบประเมินด้วย 
  ๖.๒ กรณีผลการประเมินท้ัง ๒ ด้านผ่านเกณฑ์กําหนด ให้หน่วยรับผิดชอบด้านการศึกษา          
ของส่วนราชการส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านท่ี ๓) ซ่ึงประกอบด้วยเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผู้เข้ารับ        
การสอน  ฝึก ศึกษา หรือผู้รับบริการทางวิชาการด้านอ่ืนๆ และผลงานทางวิชาการพร้อมท้ังผลการประเมินด้านท่ี ๑ 
และด้านที่ ๒ และความเห็นของคณะกรรมการชุดที่ ๑ ให้คณะอนุกรรมการบริหารข้าราชการทหารที่ทําหน้าท่ีสอน   
เพ่ือดําเนินการต่อไป 
  ๖.๓ กรณีผลการประเมินด้านท่ี ๑ และ/หรือด้านท่ี ๒ ไม่ผ่านเกณฑ์ และคณะกรรมการ      
ชุดท่ี ๑ มีความเห็นว่าผลการประเมินอยู่ในวิสัยท่ีสามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ ให้คณะกรรมการชุดที่ ๑          
แจ้งหน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการ เพ่ือแจ้งสถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมินภายในเวลา 
๑๕ วัน  นับแต่วันที่คณะกรรมการชุดท่ี ๑ ประเมินแล้วเสร็จ ให้ผู้ขอรับการประเมินพัฒนาตามข้อสังเกต     
ของคณะกรรมการชุดท่ี ๑ ภายในเวลา ๓ เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากหน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษา
ของส่วนราชการ 
 เม่ือผู้ขอรับการประเมินพัฒนาด้านท่ี ๑ และ/หรือด้านท่ี ๒ แล้วให้สถานศึกษาของผู้ขอรับ       
การประเมินส่งหนังสือแจ้งรายละเอียดที่พัฒนาถึงหน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการเพื่อเสนอ
คณะกรรมการชุดเดิมตรวจ และประเมินต่อไป 



๓๘ 
 

 

  ๖.๔ กรณีท่ีคณะกรรมการชุดท่ี ๑ พิจารณารายละเอียดท่ีพัฒนาแล้วเห็นควรให้มี        
การพัฒนาเพ่ิมเติมให้แจ้งหน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการเพื่อแจ้งสถานศึกษาของผู้ขอรับ
การประเมินภายในเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันท่ีคณะกรรมการชุดท่ี ๑ ประเมินแล้วเสร็จ ให้ผู้ขอรับการประเมินพัฒนา                 
ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการชุดท่ี ๑ ภายในเวลา ๓ เดือนนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากหน่วยรับผิดชอบงาน
ด้านการศึกษาของส่วนราชการ 
 เม่ือผู้ขอรับการประเมินพัฒนาด้านที่ ๑ และ/หรือด้านท่ี ๒ แล้วให้สถานศึกษาของผู้ขอรับ   
การประเมินส่งหนังสือแจ้งรายละเอียดที่พัฒนาถึงหน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการเพื่อเสนอ
คณะกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป 
  ๖.๕ กรณีที่ กรรมการประเมินคนเดิมไม่สามารถประเมินได้ ด้วยเหตุผลใดก็ตามให้
คณะอนุกรรมการบริหารข้าราชการทหารที่ทําหน้าท่ีสอน แต่งต้ังกรรมการแทนได้ตามที่กําหนดในวิธีการข้อ ๕.๑ 
  ๖.๖ กรณีผู้ขอรับการประเมินไม่ส่งรายละเอียดการพัฒนาตามข้อสังเกตภายในเวลา         
ท่ีกําหนด หรือส่งเกินเวลาที่กําหนดโดยไม่มีเหตุอันควรถือว่าสละสิทธ์ิ 
  ๖.๗ กรณีผู้ขอรับการประเมินได้พัฒนาด้านที่ ๑ และ/หรือด้านท่ี ๒ แล้ว และมีผล       
การประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนดถือว่าไม่ผ่านการประเมิน ให้หน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการ
แจ้งผลการพิจารณาให้สถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน เพ่ือแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ 
 ๗. การประเมินด้านท่ี ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน 
  ให้หน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านท่ี ๓)                
ซ่ึงประกอบด้วยเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษาหรือผู้รับบริการทางวิชาการด้านอ่ืนๆ 
และผลงานทางวิชาการ พร้อมท้ังผลการประเมินด้านท่ี ๑ และด้านท่ี ๒ รวมทั้งข้อสังเกตของคณะกรรมการ   
ชุดที่ ๑ ให้คณะกรรมการชุดที่ ๒ เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 
  ๗.๑ กรณีผ่านเกณฑ์การประเมินด้านที่ ๓ ผู้ขอรับการประเมินต้องมีผลการประเมิน        
จากกรรมการชุดที่ ๒ ผ่านเกณฑ์ที่กําหนดตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๔.๓ อย่างเป็นเอกฉันท์ 
  ๗.๒ กรณีคณะกรรมการชุดที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ปรับปรุงด้านท่ี ๓ ผู้ขอรับ         
การประเมินต้องมีผลการประเมินด้านที่ ๓ ผ่านเกณฑ์ ท่ีกําหนดตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๔.๓ มากกว่ากึ่งหน่ึง             
ของกรรมการชุดท่ี ๒ โดยในส่วนผลการพัฒนาคุณภาพผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษาหรือผู้รับบริการทางวิชาการ
ด้านอ่ืนๆ ให้ปรับปรุงโดยการช้ีแจงและ/หรือเสนอเอกสารเพ่ิมเติมเท่านั้น ส่วนผลงานทางวิชาการให้ปรับปรุง   
ตามข้อสังเกตของกรรมการ ท้ังน้ีผลงานทางวิชาการต้องอยู่ในวิสัยท่ีสามารถปรับปรุง ให้ปรับปรุงได้ภายในเวลา    
๖ เดือน นับแต่วันท่ีหน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาแจ้งมติให้สถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมินทราบ 
   เม่ือผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงด้านที่ ๓ แล้วให้หน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษา                
เสนอคณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป 
  ๗.๓ กรณีท่ีคณะกรรมการชุดท่ี ๒ พิจารณารายละเอียดท่ีปรับปรุงแล้วแต่ผู้ขอรับ         
การประเมินยังปรับปรุงไม่ครบถ้วนตามข้อสังเกต และเห็นควรให้มีการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง ให้ปรับปรุงภายใน
เวลา ๓ เดือน นับแต่วันท่ีหน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาแจ้งมติให้สถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมินทราบ 
   เม่ือผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงด้านท่ี ๓ แล้ว ให้หน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษา
คณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป 
  ๗.๔ กรณี ท่ี กรรมการประเมินคนเดิมไม่ สามารถประเมินได้ ด้ วยเหตุผลใดก็ ตาม                   
ให้คณะกรรมการ ชุดที่ ๒ มอบกรรมการคนอ่ืนในคณะน้ันประเมินได้ 
  ๗.๕ กรณีผู้ขอรับการประเมินไม่ส่งผลการพัฒนาคุณภาพผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา     
หรือผู้รับบริการทางวิชาการด้านอ่ืนๆ และ/หรือผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงตามข้อสังเกตภายในเวลาท่ีกําหนดโดย
ไม่มีเหตุอันควรหรือส่งเกินเวลาท่ีกําหนดถือว่าสละสิทธ์ิ 



๓๙ 
 

 

  ๗.๖ กรณีผลการประเมินด้านที่ ๓ ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด ให้คณะอนุกรรมการบริหาร
ข้าราชการทหารที่ทําหน้าที่สอน เสนอคณะกรรมการข้าราชการทหารพิจารณามีมติอนุมัติผลการประเมิน        
หรือไม่อนุมัติผลการประเมิน และดําเนินการดังน้ี 
   ๗.๖.๑ กรณีคณะกรรมการข้าราชการทหารมีมติอนุมติผลการประเมินให้ดําเนินการ
แต่งต้ังให้มีวิทยฐานะครูเช่ียวชาญ ตามที่ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการกําหนดวิทยฐานะสําหรับข้าราชการทหาร
ท่ีทําหน้าท่ีสอน พ.ศ.๒๕๖๑ กําหนด 
   ๗ .๖ .๒  กรณี คณะกรรมการข้ าราชการทหารมีมติ ไม่ อนุ มั ติ ผลการประเมิน                    
ให้คณะอนุกรรมการบริหารข้าราชการทหารที่ ทําหน้าท่ีสอนแจ้งหน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษา              
ของส่วนราชการเพ่ือแจ้งผลการพิจารณาให้สถานศึกษาของผู้รับการประเมิน แจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ 
  ๗.๗ กรณีผลการประเมินด้านท่ี ๓ ไม่ผ่านเกณฑ์กําหนดให้เสนอคณะอนุกรรมการบริหาร
ข้าราชการทหารท่ีทําหน้าท่ีสอนแจ้งผลการประเมินและข้อสังเกตของคณะกรรมการให้หน่วยรับผิดชอบงาน                 
ด้านการศึกษาของส่วนราชการแจ้งสถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมินเพ่ือแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

การประเมินข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอน     
ให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

 

 

 

 

 

 

 



๔๑ 
 

 

แบบเสนอขอรับการประเมิน 
ของข้าราชการทหารที่ทาํหน้าที่สอนในการขอใหม้ีวิทยฐานะหรือเลื่อนวทิยฐานะ 

________________________ 
วิทยฐานะที่ขอ..........................................................         ครูทหาร        ครูวิชาการ 
สาขาวิชา/หมวดวิชา/กลุ่มสาระ/วิชา......................................................... 
๑. ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน 

ช่ือ...................................................................... นามสกุล............................................................................ 
อายุ..............ปี อายุราชการ.............ปี...............เดือน  ตําแหน่ง ...........................................................
ปัจจุบันมีวิทยฐานะระดับ...........................................................................ระยะเวลา............ปี............เดือน 
สถานศึกษา/หน่วยงาน ................................................................................................................................  
รับเงินเดือนระดับ ........................ช้ัน....................จํานวน....................................บาท 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

๑.  ระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี สาขา ...............................................วิชาเอก ................................................ 
 จากสถาบันการศึกษา .......................................................................................................................... 
๒.  ระดับปริญญาตรี สาขา ..........................................................วิชาเอก ................................................ 
 จากสถาบันการศึกษา .......................................................................................................................... 
๓.  ระดับปริญญาโท สาขา ..........................................................วิชาเอก ................................................ 
 จากสถาบันการศึกษา .......................................................................................................................... 
๔.  ระดับปริญญาเอกสาขา .........................................................วิชาเอก ................................................ 
 จากสถาบันการศึกษา .......................................................................................................................... 

คุณวุฒิทางการศึกษาทางทหาร 
หลักสูตร จัดโดย ระยะเวลา 

......................................................... ............................................... .............................................. 

......................................................... ............................................... .............................................. 

......................................................... ............................................... .............................................. 

......................................................... ............................................... .............................................. 
๒.  การรับราชการ 

๒.๑  บรรจุเข้ารับราชการเมื่อ วันที่.........เดือน................พ.ศ......... รวมระยะเวลารับราชการ............ปี............เดือน 
๒.๒  การปฏิบัติหน้าท่ีครูทหาร/ครูวิชาการ ก่อนดํารงตําแหน่งปัจจุบัน รวมเป็นระยะเวลา................ปี..............เดือน ดังน้ี  

ลําดับ ดํารงตําแหน่ง ช่วยราชการ อ่ืนๆ หลักฐาน ระยะเวลา 
      

      
      
      
      

 
 
 



๔๒ 
 

 

๒.๓  ปัจจุบันดํารงตําแหน่งประเภทวิทยฐานะ ตําแหน่ง...............................เม่ือวันท่ี.......เดือน.......พ.ศ.......
 รวมระยะเวลา .........ปี..........เดือน 

๒.๔ รวมระยะเวลาปฏิบัติงานตามหน้าท่ีรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนฯ (๒.๒ และ ๒.๓) ..........ปี...........เดือน 
๓. รายงานเก่ียวกับการปฏิบัติงานในปีท่ีขอรับการประเมิน (ระบุรายการที่ปฏิบัติจริง) 

๓.๑ การปฏิบัติการสอน  
๓.๒  จํานวนช่ัวโมงท่ีสอน/สัปดาห์ หรือจํานวนช่ัวโมงท่ีสอน/ปี 
๓.๓ ปฏิบัติหน้าที่ครู/ ครูผู้ช่วย 
๓.๔ กิจกรรมพัฒนาผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษาที่รับผิดชอบ 
๓.๕ หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 

๔. รายงานด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณข้าราชการทหารท่ีทําหน้าท่ีสอน 
ให้ผู้ขอรับการประเมินรายงานโดยใช้แบบรายงานด้านท่ี ๑ วฐ.ร.๑ จํานวน ๔ ชุด พร้อมทั้งรวบรวม

เอกสารหลักฐานอ้างอิง จํานวน ๑ ชุด ไว้ท่ีสถานท่ีปฏิบัติงานเพ่ือรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ 
๕.  รายงานด้านท่ี ๒ ด้านความรู้ ความสามารถ 

ให้ผู้ขอรับการประเมิน รวบรวมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าที่ และการพัฒนาตนเอง
ตามหลักเกณฑ์ท่ี ยศ.เหล่าทัพ/สปท. กําหนด  และรวบรวมหลักฐานเอกสารเก่ียวข้อง เช่น แผนการจัด 
การเรียนรู้/การสอน/การฝึก  สื่อ/นวัตกรรม แฟ้มสะสมผลงานวุฒิบัตร เกียรติบัตรผ่านการอบรม เป็นต้น  
โดยเก็บไว้ท่ีสถานท่ีปฏิบัติงานเพ่ือรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ 

๖. รายงานด้านที่ ๓ ผลการปฏิบัติงาน 
ให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้ชัดเจน โดยใช้แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน วฐ.ร. ๓.๑ หรือ วฐ.ร. ๓.๒ 

และจัดทําเป็นเอกสาร จํานวน ๔ ชุด พร้อมท้ังแนบเอกสารหลักฐานอ้างอิงเพ่ือประกอบการพิจารณา       
ในแต่ละหัวข้อ  ดังน้ี 
๖.๑  ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เข้ารบัการสอน ฝึก ศึกษา ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการประเมิน และ

หรือการทดสอบของวิชาที่สอนในระดับเขต/ประเทศ และผลการพัฒนาผู้เรียนด้านอ่ืน ๆ 
๖.๒  รายงานการสังเคราะห์ผลการแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา 
๖.๓  ข้อมูลอ่ืน ๆ ได้แก่ ปริมาณงาน คุณภาพงาน และสภาพของงาน ท่ีผู้ขอรับการประเมินปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 
 

 

ผู้ขอรับการประเมิน 
 ขอรับรองว่าข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นความจริง 

 
(ลงช่ือ).....................................................ผู้ขอรับการประเมิน 

  (.....................................................) 
ตําแหน่ง..................................................... 
วันท่ี ...........เดือน....................พ.ศ. .......... 

 
 กรรมการวิทยฐานะของสถานศึกษา 

ได้ตรวจสอบแล้ว  รับรองว่าข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นความจริง 
 

(ลงช่ือ).....................................................ประธานกรรมการวิทยฐานะ 
(.....................................................) 

ตําแหน่ง..................................................... 
วันท่ี ...........เดือน....................พ.ศ. ........... 
 

 หัวหน้าสถานศึกษา 
ได้ตรวจสอบแล้ว  รับรองว่าข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นความจริง 

 
(ลงช่ือ).....................................................หัวหน้าสถานศึกษา 

(.....................................................) 
ตําแหน่ง..................................................... 
วันท่ี ...........เดือน....................พ.ศ. ........... 

 
 หน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการ 

ได้ตรวจสอบแล้ว 
มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 
ขาดคุณสมบัติ (ระบุ) ................................................ 

 
(ลงช่ือ).....................................................ผู้ตรวจสอบคุณสมบติั 

(.....................................................) 
ตําแหน่ง..................................................... 
วันท่ี ...........เดือน....................พ.ศ. ........... 

 
(ลงช่ือ)............................................... 

(...............................................) 
จก.ยศ.เหล่าทัพ/ผบ.สปท. 

วันท่ี ...........เดือน....................พ.ศ. ........... 
 



 



๔๕ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินด้านท่ี ๑ 
ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณข้าราชการทหาร 

ที่ทําหน้าท่ีสอน (ทุกวิทยฐานะ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 
 

 
 

คําช้ีแจงการประเมินด้านที่ ๑ 
ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณข้าราชการทหารท่ีทําหน้าท่ีสอน 

(ทุกวิทยฐานะ) 
_______________ 

 
 การประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณข้าราชการทหารที่ทําหน้าที่สอน      

มีองค์ประกอบการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การตัดสิน และวิธีการประเมิน ดังน้ี 
๑. องค์ประกอบการประเมิน 

การประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณข้าราชการทหารที่ทําหน้าท่ีสอน 
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน แบ่งเป็น ๕ ตอน จํานวน ๒๕ ตัวบ่งช้ี ดังนี้ 

ตอนที่ ๑  การมีวินัย (๒๐ คะแนน) มีจํานวน ๕ ตัวบ่งช้ี 
ตอนที่ ๒  การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี (๒๐ คะแนน) มีจํานวน ๕ ตัวบ่งช้ี 
ตอนที่ ๓  การดํารงชีวิตอย่างเหมาะสม (๒๐ คะแนน) มีจํานวน ๕ ตัวบ่งช้ี 
ตอนที่ ๔  ความรักและศรัทธาในการเป็นข้าราชการทหารท่ีทําหน้าที่สอน (๒๐ คะแนน) มีจํานวน 

  ๕ ตัวบ่งช้ี 
ตอนที่ ๕  ความรับผิดชอบในการเป็นข้าราชการทหารที่ทําหน้าท่ีสอน (๒๐ คะแนน) มีจํานวน     

  ๕ ตัวบ่งช้ี 
๒.  เกณฑ์การให้คะแนน 

กําหนดให้มีเกณฑ์การให้คะแนนเป็นระดับคุณภาพ ๔ ระดับ คือ ระดับ ๔  ระดับ ๓ ระดับ ๒ 
และระดับ ๑ ในแต่ละระดับคุณภาพกําหนดค่าคะแนน ดังนี้ 

ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 
๔ ๔ 
๓ ๓ 
๒ ๒ 
๑ ๑ 

 
๓.  เกณฑ์การตัดสิน 

๓.๑  ผู้ท่ีผ่านการประเมินด้านท่ี ๑ จะต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้งสามคนเฉลี่ย ดังน้ี 
๑)  วิทยฐานะครูชํานาญการต้น ต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๕๕ 
๒)  วิทยฐานะครูชํานาญการ ต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๕ 
๓)  วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ต้องได้คะแนนเฉล่ียไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๐ 
๔)  วิทยฐานะครูเช่ียวชาญ ต้องได้คะแนนเฉล่ียไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๕ 
๕)  วิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษ ต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๘๐ 



๔๘ 
 

 

๓.๒  กรณีท่ีผลการประเมินไม่ผ่านตามเกณฑ์ ข้อ ๓.๑ และคณะกรรมการชุดท่ี ๑ มีความเห็นว่า 
ผลการประเมินอยู่ในวิสัยที่สามารถพัฒนาได้ ผู้ขอรับการประเมินต้องได้คะแนนจากคณะกรรมการทั้งสามคน
เฉลี่ย ดังน้ี 

๑)  วิทยฐานะครูชํานาญการต้น ต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๕๐ 
๒)  วิทยฐานะครูชํานาญการ ต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ 
๓)  วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ต้องได้คะแนนเฉล่ียไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๕ 
๔)  วิทยฐานะครูเช่ียวชาญ ต้องได้คะแนนเฉล่ียไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๐ 
๕)  วิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษ ต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๕ 

๔.  วิธีการประเมิน 
๔.๑ ให้กรรมการผู้ประเมินใช้แบบบันทึกและแบบสรุปการประเมินด้านที่ ๑ (วฐ.บ.๑. และ วฐ.ส.๑) ควบคู่

กับกรอบการประเมินด้านท่ี ๑ และคําอธิบายตัวบ่งช้ีการประเมินด้านท่ี ๑ ทั้งน้ีแบบประเมินดังกล่าว ใช้ประเมิน
ได้ทุกวิทยฐานะ 

๔.๒  ให้กรรมการแต่ละคนตรวจสอบข้อมูลของบุคคลและหรือหน่วยงาน และเอกสาร หลักฐาน 
แหล่งข้อมูลที่แสดงร่องรอยว่าผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณข้าราชการ
ทหารที่ทําหน้าที่สอน เช่น ประวัติการรับราชการ คํารับรองของผู้บังคับบัญชา หรือคณะกรรมการสถานศึกษา 
เอกสาร หลักฐาน ท่ีแสดงการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณข้าราชการทหาร 
ท่ีทําหน้าที่สอน เป็นต้น  รวมท้ังใช้วิธีการประเมินในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์      
หรือสอบถามข้อมูลจากผู้ขอรับการประเมิน ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน ผู้รับบริการและผู้ท่ีเกี่ยวข้องก่อนตัดสินใจ
ให้คะแนนตามพฤติกรรม และ/หรือหลักฐานร่องรอยที่ปรากฏในแต่ละตัวบ่งช้ี  โดยวงกลมรอบตัวเลขตามระดับ
คุณภาพท่ีสอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยและให้บันทึกข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน ท่ีสะท้อนพฤติกรรม      
การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณข้าราชการทหารที่ทําหน้าท่ีสอนของผู้ขอรับการประเมิน      
ในแบบบันทึกการประเมินด้านที่ ๑ (วฐ.บ.๑) แล้วนําระดับคุณภาพที่ได้ในแต่ละตัวบ่งช้ี บันทึกและคิดค่าคะแนน  
ลงในตารางท้ายแบบ วฐ.บ.๑ พร้อมทั้งบันทึกข้อสังเกตซ่ึงเป็นจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อคิดเห็น  ในเร่ืองที่
ประเมินของผู้ขอรับการประเมินไว้ด้วย 

ท้ังนี้ การประเมินด้านท่ี ๑ ให้คณะกรรมการประเมินจากเอกสาร หลักฐานรวมทั้ง        
การปฏิบัติงานจริง ณ สถานท่ีปฏิบัติงาน 

๔.๓  ให้คณะกรรมการท้ังสามคน สรุปคะแนนการประเมินลงในแบบ (วฐ.ส.๑) ทุกครั้งที่มีการประเมิน 
คือ ครั้งที่ ๑ และ/หรือครั้งท่ี ๒ (หลังจากการพัฒนา ครั้งท่ี๑) และ/หรือ ครั้งท่ี ๓ (หลังจากการพฒันาคร้ังที่ ๒) 
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการประเมินบันทึกข้อสังเกตซ่ึงเป็นจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อคิดเห็น      
ในเรื่องที่ประเมินของผู้ขอรับการประเมินทุกครั้งท่ีมีการประเมินไว้ด้วย 
 

 
 



๔๙ 
 

 
 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี 
การประเมินด้านท่ี ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณข้าราชการทหารท่ีทําหน้าท่ีสอน 

(ทุกวิทยฐานะ) 
 

ในการประเมินด้านที่ ๑ คือ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณข้าราชการทหารที่ทําหน้าท่ีสอน 
ได้กําหนดรายการประเมินเป็น ๕ ตอน ตอนละ ๕ ตัวบ่งช้ี และในแต่ละตัวบ่งช้ีมีเกณฑ์การให้คะแนน            
ตามพฤติกรรมที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอย โดยกําหนดให้ผู้ขอรับการประเมินรายงานพฤติกรรมท่ีแสดงถึง
ความเป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณข้าราชการทหารท่ีทําหน้าที่สอน รวบรวมเอกสาร
หลักฐานอ้างอิงไว้ท่ีสถานท่ีปฏิบัติงานเพ่ือรอรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมิน ดังน้ี 

ตอนท่ี ๑  การมีวินัย ประกอบด้วยตัวบ่งช้ี ๕ ตัวบ่งช้ี ดังน้ี 
ตัวบ่งช้ี ๑.๑ การมีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม 

และแบบแผนอันดีงามของสังคม หมายถึง การมีวินัยในตนเอง การยอมรับ และถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท 
ขนบธรรมเนียม และแบบแผนอันดีงามของสังคม การเป็นแบบอย่างที่ดี และการเป็นผู้นําในการเสริมสร้างการพัฒนา
ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณครูทหาร 

ตัวบ่งช้ี ๑.๒ การรักษาและเสริมสร้างวินัยในตําแหน่งหน้าท่ีราชการ การปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หมายถึง การมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการรักษาและเสริมสร้างวินัยในตําแหน่ง
หน้าท่ีราชการ การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการ การมีส่วนร่วมเสริมสร้างวินัยแก่ผู้อ่ืน 
และผลงานเป็นที่ปรากฏเป็นแบบอย่างที่ดี 

ตัวบ่งช้ี ๑.๓ การตรงต่อเวลา การอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เข้ารับการสอน ฝึก 
ศึกษาอย่างต่อเนื่อง หมายถึง การมีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการตรงต่อเวลา ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย     
ได้สําเร็จ และอุทิศเวลาอย่างต่อเนื่อง 

ตัวบ่งช้ี ๑.๔ ความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี การรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ 
และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง การมีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต การรักษา
ผลประโยชน์ของทางราชการ และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน การได้รับการยกย่อง ชมเชย 

ตัวบ่งช้ี ๑.๕ การรักษาความสามัคคี มีน้ําใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพ่ือนร่วมงานในองค์กร 
และชุมชน หมายถึง การมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีนํ้าใจ เสียสละ ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างราบรื่นและประสบความสําเร็จ
จนได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

ตอนท่ี ๒  การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ประกอบด้วยตัวบ่งช้ี ๕ ตัวบ่งช้ี ดังน้ี 
ตัวบ่งช้ี ๒.๑ ความอุตสาหะ ขยัน อดทน มุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน        

โดยยึดหลักประหยัด คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ หมายถึง การปฏิบัติงานท่ีประสบความสําเร็จเป็นที่ยอมรับ         
มีผลงานปรากฏชัดเจน และนําไปพัฒนาผู้อ่ืนได้ 



๕๐ 
 

 

ตัวบ่ ง ช้ี  ๒ .๒  การยึดมั่ น ใน คุณ ธรรม  จ ริยธรรม  มีความศรัทธาและปฏิบั ติ ตน               
ตามหลักศาสนา หมายถึง การมีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรมมีความศรัทธาและปฏิบัติ
ตนตามหลักศาสนา เป็นแบบอย่างที่ดีได้รับการยกย่องชมเชยและมีส่วนร่วมและเสริมสร้างพัฒนาผู้อ่ืน 

ตัวบ่งช้ี ๒ .๓ การยึดมั่นในหลักนิติธรรม ยืนหยัด กระทําในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรม         
และชอบด้วยกฎหมาย หมายถึง การมีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการยึดม่ันปฏิบัติหน้าที่ตามหลักนิติธรรม ได้รับการยกย่อง 
ชมเชย และมีการรณรงค์และเสริมสร้างผู้อ่ืน 

ตัวบ่งช้ี ๒.๔ การยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์        
ทรงเป็นประมุข และวางตัวเป็นกลางทางการเมือง หมายถึง การมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการใช้สิทธิและหน้าท่ี
ตามระบอบประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเลือกต้ัง การวางตัว        
เป็นกลางทางการเมืองและการวางรากฐานระบอบประชาธิปไตย 

ตัวบ่งชี้ ๒.๕ การมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและส่ิงแวดล้อม หมายถึง การมีกิจกรรม
ท่ีได้จัดหรือมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม 

ตอนท่ี ๓ การดํารงชีวิตอย่างเหมาะสม ประกอบด้วยตัวบ่งช้ี ๕ ตัวบ่งช้ี ดังน้ี 
ตัวบ่งช้ี ๓.๑ การดํารงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การมี

พฤติกรรม/กิจกรรม ท่ีแสดงถึงการดํารงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวบ่งชี้ ๓.๒ การละเว้นอบายมุขและส่ิงเสพติด หมายถึง การมีพฤติกรรมท่ีแสดงถึง  

การเป็นผู้ละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด และเป็นผู้นํารณรงค์และเสริมสร้างผู้อ่ืนอย่างต่อเน่ือง 
ตัวบ่งช้ี ๓.๓ การใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลและของทางราชการ ให้เป็นไปด้วย

ความถูกต้อง หมายถึง การมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลและของทางราชการ 
ได้ถูกต้องเหมาะสม และพัฒนาผู้อ่ืนในเรื่องดังกล่าวได้ 

ตัวบ่งช้ี ๓.๔ การดํารงตนเป็นแบบอย่างท่ีดี เหมาะสมกับสถานภาพและตําแหน่งหน้าท่ี 
หมายถึง การมีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการดํารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกับสถานภาพและตําแหน่งหน้าท่ี  
การได้รับการยกย่อง ชมเชย และการมีส่วนร่วมเสริมสร้างพัฒนาผู้อ่ืน 

ตัวบ่งช้ี ๓.๕ การประหยัด มัธยัสถ์ อดออม หมายถึง การมีพฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม 
ท่ีแสดงถึงการประหยัด มัธยัสถ์ อดออม ซ่ึงมีผลต่อการดํารงชีวิตเป็นที่ปรากฏ การได้รับการยกย่อง ชมเชย 
และการมีส่วนร่วมรณรงค์และเสริมสร้างผู้อ่ืน 

ตอนท่ี ๔  ความรักและศรัทธาในการเป็นข้าราชการทหารที่ทําหน้าท่ีสอน ประกอบด้วยตัวบ่งช้ี ๕ ตัวบ่งช้ี ดังน้ี 
ตัวบ่งชี้ ๔.๑ การเป็นสมาชิกท่ีดี สนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ 

หมายถึง การมีพฤติกรรม การนํามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ การได้รับการยกย่อง ชมเชย และการมีส่วนร่วม
รณรงค์และเสริมสร้างผู้อ่ืนโดยระบุช่ือกิจกรรมดังกล่าวด้วย 

ตัวบ่งชี้ ๔.๒ การศึกษา ค้นคว้า ริเร่ิม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ ๆ มาใช้พัฒนางาน หมายถึง 
การศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ ความรู้ใหม่ ๆ นวัตกรรมในการพัฒนางานในวิชาชีพจนสําเร็จ และเป็นตัวอย่างได้ 

ตัวบ่งช้ี ๔.๓ การมีบทบาทเป็นผู้นําทางวิชาการ หมายถึง การมีบทบาทการเป็นผู้นําทางวิชาการ        
ในสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการพัฒนาเสริมสร้างผู้อ่ืน และมีผลงานปรากฏ 



๕๑ 
 

 
 

 
ตัวบ่งช้ี ๔.๔ การรักษาชื่อเสียง ปกป้องศักดิ์ศรี และการยกย่องเชิดชูเกียรติ หมายถึง การมี

พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม ท่ีแสดงถึงการรักษาช่ือเสียง ปกป้องศักด์ิศรี และการยกย่องเชิดชูเกียรติ             
ท่ีดําเนินการอย่างต่อเนื่องเกิดผลดี เป็นที่ยอมรับและการมีส่วนร่วมรณรงค์และเสริมสร้างผู้อ่ืน 

ตัวบ่งช้ี ๔.๕ การเสริมสร้างปลูกจิตสํานึกท่ีดี แก่ผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา ชุมชน สังคม 
หมายถึง การมีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการเป็นผู้นําในการเสริมสร้างปลูกจิตสํานึกที่ดีแก่ผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา 
ชุมชนสังคม ผลงานที่ปรากฏ และการได้รับการยกย่องชมเชย 

ตอนท่ี ๕  ความรับผิดชอบในการเป็นข้าราชการทหารท่ีทําหน้าท่ีสอน ประกอบด้วยตัวบ่งช้ี ๕ ตัวบ่งช้ี 
ดังนี้ 

ตัวบ่งช้ี ๕.๑ การเอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้ หรือส่งเสริมการแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบือน 
ปิดบัง หวังส่ิงตอบแทน หมายถึง การมีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการเอาใจใส่ถ่ายทอดความรู้ หรือส่งเสริม              
การแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบือน ปิดบัง หวังสิ่งตอบแทนและเกิดผลดีต่องานในหน้าที่และได้รับการยกย่อง 
โดยมีผลงานปรากฏอย่างต่อเน่ือง 

ตัวบ่งชี้ ๕ .๒ การเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้ เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษาและผู้รับบริการ            
เต็มความสามารถอย่างสม่ําเสมอ เท่าเทียมกัน หมายถึง การมีพฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการเอาใจ
ใส่ช่วยเหลือผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษาและผู้รับบริการเต็มความสามารถอย่างสมํ่าเสมอเท่าเทียมกัน โดยระบุ
ช่ือกิจกรรมดังกล่าวด้วย 

ตัวบ่งชี้ ๕.๓ การศึกษา ค้นคว้า ริเร่ิม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม ในการพัฒนา          
งานในหน้าท่ี หมายถึง การศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ ๆ นวัตกรรมในการพัฒนางานในหน้าท่ี
จนสําเร็จและเป็นตัวอย่างได้ 

ตัวบ่งช้ี ๕.๔ การประพฤติตนตามจรรยาบรรณข้าราชการทหารที่ทําหน้าท่ีสอน หมายถึง 
การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของข้าราชการทหารท ี่ทําหน้าที่สอน การได้รับการยกย่อง ชมเชย           
จากสถานศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

ตัวบ่งชี้ ๕.๕ การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ และมุ่งประโยชน์ส่วนรวม หมายถึง พฤติกรรม          
ท่ีแสดงถึงการให้การช่วยเหลือหรือให้ความร่วมมือแก่ส่วนรวมอย่างทุ่มเทและเสียสละจนสําเร็จเกิดประโยชน์
ต่อส่วนรวมและได้รับการยกย่อง  

 
 

 



 



๕๓

 

 กรอบการประเมินด้านที ่๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณข้าราชการทหารที่ทําหน้าที่สอน  

ตอนที่ ๑ การมีวินัย 

รายการ ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 

๑. การมีวินัย 

(๒๐ คะแนน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๑ การมีวินัยในตนเอง ยอมรับ 
     และถือปฏบิัติตามกฎ กติกา   
     มารยาท ขนบธรรมเนียม และ 
     แบบแผนอันดีงามของสังคม   
     (๔ คะแนน) 
 

ระดับ ๔ มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ 
           กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม และแบบแผน     
           อันดีงามของสังคม เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็น  
           ผู้นําในการเสริมสร้างพัฒนาผู้อื่นในด้านนี้           
ระดับ ๓ มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ  

กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม และแบบแผน
อันดีงามของสังคม เป็นแบบอย่างที่ ดีและมี  
ส่วนร่วมในการเสริมสร้างพัฒนาผู้อื่นในด้านนี้ 

ระดับ ๒ มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ
กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม และแบบแผน
อันดีงามของสังคม เป็นแบบอย่างที่ดี 

ระดับ ๑ มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ
กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม และแบบแผน
อันดีงามของสังคม 

 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น 
- คํารับรองของผู้บังคับบัญชา 
  หรือคณะกรรมการสถานศึกษา  
  ว่าผู้ขอรับการประเมินควบคุมพฤติกรรม 
  ของตนเองได้ในระดับใด 
- หลักฐานที่แสดงถึงการมีวินัยในตนเอง ยอมรับ 
  และถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท 
  ขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงาม 
  ของสังคม เช่น แผนงาน/โครงการ/ 
  คําสั่งแต่งตั้ง ฯลฯ 
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 



๕๔ 

     

 

 

 

 

 

รายการ ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 

 ๑.๒ การรักษาและเสริมสร้างวินัย 
     ในตําแหน่งหน้าที่ราชการ 
     การปฏิบัติตามกฎหมาย  
     ระเบียบ แบบแผนของ       

ทางราชการ 
     (๔ คะแนน) 
 

ระดับ ๔  รักษาและเสริมสร้างวินัยในตําแหน่งหน้าที่
ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผน
ของทางราชการและมีส่วนร่วมเสริมสร้างวินัย
แก่ผู้อื่นมีผลงานเป็นที่ปรากฏเป็นแบบอย่างที่ดี 

ระดับ ๓  รักษาและเสริมสร้างวินัยในตําแหน่ง หน้าที่
ร าชก าร  ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย  ระ เบี ยบ 
แบบแผนของทางราชการ และมีส่วนร่วม
เสริมสร้างวินัยแก่ผู้อื่น 

ระดับ ๒  รักษาและเสริมสร้างวินัยในตําแหน่ง หน้าที่
ร าชก าร  ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย  ระ เบี ยบ 
แบบแผนของทางราชการ 

ระดับ ๑  ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น 
- คํารับรองของผู้บังคับบัญชา หรือ  
  คณะกรรมการสถานศึกษา  
- ประวัติการรับราชการ หลักฐานการ 
  มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม 
  จริยธรรม และจรรยาบรรณครูทหาร 
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 



๕๕

 

 

รายการ ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 

 ๑.๓ การตรงต่อเวลา การอุทิศเวลา 
     ให้แก่ทางราชการและผู้เข้ารับ

การสอน ฝึก ศึกษา 
     อย่างต่อเนื่อง (๔ คะแนน) 
 

 

 

 

 

 

ระดับ ๔   ตรงต่อเวลา ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ได้สําเร็จ และอุทิศเวลาอย่างต่อเนื่อง 

ระดับ ๓   ตรงต่อเวลา และปฏิบัติงานตามที่ได้รับ    

มอบหมายได้สําเร็จ และอุทิศเวลา 

ระดับ ๒   ตรงต่อเวลา และปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายได้สําเร็จ 

ระดับ ๑   ปฏิบัติงานตามปกติ 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น 
- คํารับรองของผู้บังคับบัญชา  
  หรือคณะกรรมการสถานศึกษา  
- หลักฐานการปฏิบัติราชการ/การปฏิบัติงาน/  
การเขา้ร่วมประชุมฯ 

- หลักฐานที่แสดงถึงการอุทิศเวลาหรือการได้รับ
มอบหมายภารกิจที่ต้องอุทิศเวลา และผลงาน
จากการอุทิศเวลา เช่น การสอนซ่อมเสริม 

  การปฏิ บั ติ งานนอกเวลาราชการ  การจัด  
หรือร่วมกิจกรรมในวันหยุด 

- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 

     
รายการ ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 

 ๑.๔ ความซื่อสัตย์ สุจริต 
     ในการปฏิบัติหน้าที่ 
     การรักษาผลประโยชน์ 
     ของทางราชการ 
     และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
     (๔ คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ ๔  ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
            รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ 
            ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
            และได้รับการยกย่อง ชมเชย 
ระดับ ๓  ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
            รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ 
ระดับ ๒  ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
ระดับ ๑  ไม่เคยถูกลงโทษ 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น 
- คํารับรองของผู้บังคับบัญชา  
   หรือคณะกรรมการสถานศึกษา  
- ประวัติการถูกลงโทษทางวินัยในด้านนี้ 
- หลักฐานที่แสดงถึงความซื่อสัตย์ สุจริต 
  การรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ 
  และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 



๕๗

 

 
 
 
 
 
 
 

รายการ ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 

 ๑.๕ การรักษาความสามัคคี มีน้ําใจ
     เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อน 
     ร่วมงาน องค์กร และชุมชน  
     (๔ คะแนน) 
 

ระดับ ๔ มีน้ําใจ เสียสละ ทํางานร่วมกับผู้อื่น 
           ได้อย่างราบรื่น และประสบความสําเร็จ 
           จนได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน  
           หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
ระดับ ๓ มีน้ําใจ เสียสละ ทํางานร่วมกับผู้อื่น 
           ได้อย่างราบรื่นและประสบความสําเร็จ 
ระดับ ๒ ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น 
           และประสบความสําเร็จ 
ระดับ ๑ สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น 
- คํารับรองของผู้บังคับบัญชา  
  หรือคณะกรรมการสถานศึกษา  
- เอกสารหลักฐาน เช่น คําสั่ง/หนังสือเชิญ/ 
  หนังสือขอบคุณ/รางวัล/เกียรติบัตร/ 
  วุฒิบัตร ฯลฯ 
- ภาพถ่ายในการร่วมกิจกรรม เช่น การทํางาน 
  ร่วมกันในชุมชน ฯลฯ 
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 

     
 
 
ตอนที่ ๒ การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 

๒. การประพฤติปฏิบัติตน 
   เป็นแบบอย่างที่ดี 
   (๒๐ คะแนน) 
 

 

๒.๑ ความอุตสาหะ ขยัน อดทน 
     มุ่งมั่นและรับผิดชอบ 
     ต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน 
     โดยยึดหลัก ประหยัด คุ้มค่า 
     มีประสิทธิภาพ (๔ คะแนน) 
 
 
 
 
 
 

ระดับ ๔  ปฏิบัติงานประสบความสําเร็จ 
            เป็นที่ยอมรับ และมีผลงานปรากฎ  
            ชัดเจนและนําไปเป็นต้นแบบพัฒนา
            ผู้อื่นได้ 
ระดับ ๓  ปฏิบั ติงานประสบความสําเร็จ 

เป็นที่ยอมรับและมีผลงานปรากฏ 
            ชัดเจน 
ระดับ ๒  ปฏิบัติงานประสบความสําเร็จ 
            มีหลักฐานที่ปรากฎ เป็นที่ยอมรับ 
ระดับ ๑  ปฏิบัติงานได้ไม่บกพร่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น 
- คํารับรองของผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน  
  หรือ  คณะกรรมการสถานศึกษา 
- เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึง 
  ผลการปฏิบัติงานที่เป็นผลมาจาก 
  ความอุตสาหะ ขยัน อดทน มุ่งมั่น 
  และรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน เช่น 
  ชิ้นงาน วุฒิบัตร หนังสือรับรอง  
  และคําสั่งต่าง ๆ ฯลฯ 
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 



๕๙

 

รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.๒ การยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรม มีความศรัทธา  

       และปฏบิัติตนตามหลักศาสนา 
(๔ คะแนน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ ๔ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม  
          มีความศรัทธาและปฏิบัติตน 
          ตามหลักศาสนา เป็นแบบอย่างที่ดี

ได้รับการยกย่อง ชมเชย          
และมีส่วนร่วมเสริมสร้างพัฒนาผู้อื่น 

ระดับ ๓ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม  
          มีความศรัทธาและปฏิบัติตนตาม

หลักศาสนา เป็นแบบอย่างที่ดี   
ได้รับการยกย่อง ชมเชย 

ระดับ ๒ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม         
มีความ  ศรัทธาปฏิบัติตนตามหลัก
ศาสนา เป็นแบบอย่างที่ดี 

ระดับ ๑ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม         
มีความศรัทธาและปฏิบัติตน      
ตามหลักศาสนา 

 
 
 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลง่ข้อมูล เช่น 
- คํารับรองของผู้บังคับบัญชา  
  หรือคณะกรรมการสถานศึกษา  
- ประวัติการถูกลงโทษทางวินัยในด้านนี้ 
- หลักฐานที่แสดงถงึการเป็นผู้ยึดมั่นในคุณธรรม 
  จริยธรรม มีความศรัทธาและปฏิบัติตน 
  ตามศาสนา และมีส่วนร่วมเสริมสร้างพัฒนาผู้อื่น 
  เช่น โครงการ/กิจกรรม/คําสั่งแต่งตั้ง/ 
  หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคณุ ยกย่อง ชมเชย ฯลฯ 
- ภาพถ่าย การเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ ฯลฯ 
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



๖๐ 

     
รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 

 ๒.๓ การยึดมั่นในหลักนิติธรรม 
     ยืนหยัด กระทําในสิง่ที่ถกูต้อง 
     เป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 
     (๔ คะแนน) 

ระดับ ๔ ยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่ตามหลัก 
นิติธรรม ได้รับการยกย่อง ชมเชย 
และมีการรณรงค์และเสริมสรา้งผู้อื่น
ในด้านนี้ 

ระดับ ๓ ยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่ตามหลักนิติ
ธรรมได้รับการยกย่อง ชมเชย 

ระดับ ๒ ยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่ตามหลัก 
นิติธรรม 

ระดับ ๑ ปฏิบัติราชการโดยไม่เคยมีกรณีถูก  
ลงโทษหรือว่ากล่าวตักเตือนในด้านนี้

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลง่ข้อมูล เช่น 
- คํารับรองของผู้บังคับบัญชา หรือ 
  คณะกรรมการสถานศึกษา  
  ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตน โดยยึดในหลักนิติธรรม 
  ยืนหยัดกระทําในสิง่ที่ถูกต้องเป็นธรรม 
  และชอบด้วยกฎหมาย 
- เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึง 
  การเป็นผู้ยึดมั่นในหลักนิติธรรมยืนหยัดกระทํา 
  ในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม และชอบด้วยกฎหมาย 
  เช่น คําสั่ง/หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ/ 
  รางวัล/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร ฯลฯ 
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

 

 

 

 



๖๑

 

รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 

 ๒.๔ การยึดมั่นในการปกครอง 
     ระบอบประชาธิปไตย อันมี 
     พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     และวางตัวเป็นกลาง 
     ทางการเมือง (๔ คะแนน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ ๔ ใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบ

ประชาธิปไตยมีส่วนร่วมส่งเสริม 

สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 

การเลือกตั้ง วางตัวเป็นกลาง

ทางการเมืองและการวางรากฐาน 

          ระบอบประชาธิปไตย 

ระดับ ๓ ใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบ

ประชาธิปไตยมีส่วนร่วมส่งเสริม 

สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 

การเลือกตั้ง และวางตัวเป็นกลาง

ทางการเมือง 

ระดับ ๒ ใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบ

ประชาธิปไตยและสง่เสริม สนับสนุน 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง 

ระดับ ๑ ใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบ 

ประชาธิปไตย 

 

 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น 
- คํารับรองของผู้บังคับบัญชา  
  หรือคณะกรรมการสถานศึกษา  
- เอกสารหลักฐาน เช่น คําสั่ง/หนังสือเชิญ/ 
  หนังสือขอบคุณ/กิจกรรม/โครงการ/รางวัล/ 
  เกียรติบัตร/วุฒิบัตรฯ/รายงานการใช้สิทธิ ฯลฯ 
- ภาพถ่ายในการร่วมกิจกรรมการส่งเสริม 
  การปกครองระบอบประชาธิปไตย ฯลฯ 
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

 

 

 



๖๒ 

     

รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 

 ๒.๕ การมีส่วนร่วมอนุรักษ์ 
     วัฒนธรรมไทย 
     และสิ่งแวดล้อม 
     (๔ คะแนน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ ๔ จํานวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมอนุรักษ์ 
           วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม 
           จํานวนมากกว่า ๘ กิจกรรม 
ระดับ ๓ จํานวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมอนุรักษ์ 
           วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม 
           จํานวน ๗-๘ กิจกรรม 
ระดับ ๒ จํานวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมอนุรักษ์ 
           วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม 
           จํานวน ๕-๖ กิจกรรม 
ระดับ ๑ จํานวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมอนุรักษ์ 
           วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม 
           จํานวน ๓-๔ กิจกรรม 
 
 
 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น 
- คํารับรองของผู้บังคับบัญชา หรือ 
  คณะกรรมการสถานศึกษา  
- เอกสารหลักฐาน เช่น ภาพถ่ายในการร่วม 
  กิจกรรม/หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ/รางวัล/ 
  เกียรติบัตร/วุฒิบัตร ฯลฯ 
- ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การประหยัดพลังงาน 
  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ 
  วัฒนธรรมไทย กิจกรรมรีไซเคิล ฯลฯ 
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



๖๓

 

รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 

ตอนที่ ๓ การดํารงชีวิตอย่างเหมาะสม 
๓. การดํารงชีวิต 
   อย่างเหมาะสม 
   (๒๐ คะแนน) 
 

๓.๑ การดํารงชีวิตตามแนวทาง 
     หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     (๔ คะแนน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ ๔ มีพฤติกรรมการดํารงชีวิตที่แสดงถึง 
           การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
           ๖ พฤติกรรม/กิจกรรมขึ้นไป 
ระดับ ๓ มีพฤติกรรมการดํารงชีวิตที่แสดงถึง 
           การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
           ๕ พฤติกรรม/กิจกรรม 
ระดับ ๒ มีพฤติกรรมการดํารงชีวิตที่แสดงถึง 
           การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
           ๔ พฤติกรรม/กิจกรรม 
ระดับ ๑ มีพฤติกรรมการดํารงชีวิตที่แสดงถึง 
           การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
           ๓ พฤติกรรม/กิจกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น 
- คํารับรองของผู้บังคับบัญชา หรือ 
  คณะกรรมการสถานศึกษา 
- เอกสารหลักฐาน/ประจักษ์พยาน /ภาพถ่าย 
  สํ าเนาบัญ ชี เงินฝาก  เช่น  การจัดทํ าบัญ ชี  
ครัวเรือน การปลูกพืชผักสวนครัว การแต่งกาย 

  การประหยัด มัธยัสถ์ การอดออม ไม่มีรายจ่าย 
  ตามบัญชีสูงกว่ารายรับ ฯลฯ 
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 



๖๔ 

     

รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 

 ๓.๒ การละเว้นอบายมุข และ 
     สิ่งเสพติด (๔ คะแนน) 
 

ระดับ ๔ มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็นผู้ละเว้น
           อบายมุขและสิ่งเสพติด และเป็นผู้นํา 
           รณรงค์และเสริมสร้างผู้อื่นในด้านนี้ 
           อย่างต่อเนื่อง 
ระดับ ๓ มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็นผู้ละเว้น
           อบายมุขและสิ่งเสพติด และเป็นผู้นํา 
           ในการรณรงค์และเสริมสร้างผู้ อื่น  

ในด้านนี้ 
ระดับ ๒ มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็นผู้ละเว้น
           อบายมุขและสิ่งเสพติด  
           และมีส่วนร่วม ในการรณรงค์ 
           และเสริมสร้างผู้อื่นในด้านนี้ 
ระดับ ๑ มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็นผู้ละเว้น
           อบายมุขและสิ่งเสพติด 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล 
เช่น 
- คํารับรองของผู้บังคับบัญชา หรือ 
  คณะกรรมการสถานศึกษา  
- เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงพฤติกรรม 
  การเป็นผู้ละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด 
  และเป็นผู้มีส่วนร่วมหรือเป็นผู้นํารณรงค์ 
  เสริมสร้างผู้อื่นในด้านนี้ 
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องสัมภาษณ์ 
 



๖๕

 

รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 

 ๓.๓ การใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสาร 
     ส่วนบุคคลและของทางราชการ 
     เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
     (๔ คะแนน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ ๔  ใช้หรือให้ข้อมูลได้ถูกต้อง เหมาะสม 
            และสามารถพัฒนาผู้อื่นจนได้ผลงาน 
            เป็นที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่อง 
ระดับ ๓  ใช้หรือให้ข้อมูลได้ถูกต้องเหมาะสม 
             เกิดประโยชน์ต่อราชการ  
             และสามารถให้คาํแนะนําผู้อื่น 
ระดับ ๒   ใช้หรือให้ข้อมูลได้ถูกต้อง 
             เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 
ระดับ ๑   ใช้หรือให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น 
- คํารับรองของผู้บังคับบัญชา  
  หรือคณะกรรมการสถานศึกษา  
- เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการใช้ 
  หรือให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผู้เข้ารับการสอน 
ฝึก ศึกษาหรือผู้รับบริการ และข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการอย่างถูกต้อง เช่น การรักษา
ความลับของทางราชการการรักษาความลับ 
ของศิษย์ การไม่ใช้ข้อมูลเอื้อประโยชน์แก่
ตนเองและผู้อื่น การเผยแพร่ข้อมูล  

  โดยไม่บิดเบือน มีการติดประกาศประกวดราคา 
  ให้ทุนการศึกษา เลื่อนวิทยฐานะ/ตําแหน่ง 
  การสอบแข่งขัน การคัดเลือก เป็นต้น 
  ให้ทราบล่วงหน้าทั่วกันตามที่กฎหมายกําหนด 
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 

     
รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 

 ๓.๔ การดํารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
     เหมาะสมกับสถานภาพและ 
     ตําแหน่งหน้าที่ (๔ คะแนน) 

ระดับ ๔ ดํารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสม 
           กับสถานภาพและตําแหน่งหน้าที่ 
           ได้รับการยกย่อง ชมเชย  
           และมีส่วนร่วมเสริมสร้างพัฒนาผู้อื่น  

ในด้านนี้  
ระดับ ๓ ดํารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสม 
           กับสถานภาพและตําแหน่งหน้าที่  

และมีส่วนร่วมเสริมสร้างพัฒนาผู้อื่น 
           ในด้านนี้ 
ระดับ ๒ ดํารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสม 
           กับสถานภาพและตําแหน่งหน้าที่ 
ระดับ ๑ ดํารงตนเหมาะสมกับสถานภาพ 
           และตําแหน่งหน้าที่ 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น 
- คํารับรองของผู้บังคับบัญชา 
  หรือคณะกรรมการสถานศึกษา  
- เอกสารหลักฐาน เช่น คําสั่งแต่งตั้ง/ 
  หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ ยกย่อง ชมเชย/ 
  รางวัล/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร ฯลฯ 
- ภาพถ่ายในการร่วมกิจกรรม 
- ภาพ ข่าวทางสื่อสารมวลชน ฯลฯ 
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 



๖๗

 

รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 

 ๓.๕ การประหยัด มัธยัสถ์ อดออม 
     (๔ คะแนน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ ๔ มีตั้งแต่ ๔ พฤติกรรม/โครงการ/ 
           กิจกรรมขึ้นไป มีผลต่อการดํารงชีวิต 
           เป็นที่ปรากฏ ได้รับการยกย่อง ชมเชย
           และมีส่วนร่วมรณรงค์และเสริมสร้าง 
           ผู้อื่นในด้านนี้ 
ระดับ ๓ มี ๔ พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม 
           มีผลต่อการดํารงชีวิตอย่างชัดเจน  
           และมีส่วนร่วมรณรงค์และเสริมสร้าง 
           ผู้อื่นในด้านนี้ 
ระดับ ๒ มี ๓ พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม 
           และมีผลต่อการดํารงชีวิตอย่างชัดเจน 
ระดับ ๑ มี ๒ พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น 
- คํารับรองของผู้บังคับบัญชา  
  หรือคณะกรรมการสถานศึกษา  
- เอกสารหลักฐาน เช่น คําสั่งแต่งตั้ง/ 
  หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ ยกย่อง ชมเชย/ 
  รางวัล/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร ฯลฯ 
- ภาพถ่ายในการร่วมกิจกรรม 
- ภาพ ข่าวทางสื่อสารมวลชน ฯลฯ 
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๘ 

     
รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 

ตอนที่ ๔ ความรักและศรัทธาในการเป็นข้าราชการทหารที่ทําหน้าที่สอน 
๔. ความรักและศรัทธา 
   ในการเป็นข้าราชการทหาร 
   ที่ทําหน้าที่สอน 
   (๒๐ คะแนน) 
 

๔.๑ การเป็นสมาชิกที่ดี สนับสนุน 
     หรือร่วมกิจกรรมทางวิชาการ  
 อย่างสร้างสรรค์ 
     (๔ คะแนน) 
 

ระดับ ๔ มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี 
           เข้าร่วมกิจกรรม ๒ กิจกรรม 
           และสามารถนํามาปรับใช้ให้เกิด 
           ประโยชน์ ได้รับการยกย่อง ชมเชย 
           และมีส่วนร่วม รณรงค์และเสริมสร้าง 
           ผู้อื่นในด้านนี้ 
ระดับ ๓ มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี 
           เข้าร่วมกิจกรรม ๒ กิจกรรม 
           และสามารถนํามาปรับใช้ให้เกิด 
           ประโยชน์ และได้รับการยกย่อง 
           ชมเชย 
ระดับ ๒ มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี 
           เข้าร่วมกิจกรรม ๒ กิจกรรม  
           และสามารถนํามาปรับใช้ได้ 
ระดับ ๑ มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี 
           เข้าร่วมกิจกรรม ๒ กิจกรรม 
 
 

 

 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น 
- คํารับรองของผู้บังคับบัญชา หรือ 
  คณะกรรมการสถานศึกษา  
- เอกสารหลักฐาน/หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ/ 
  รางวัล/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร ฯลฯ 
- ภาพถ่ายในการร่วมกิจกรรม ฯลฯ 
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 



๖๙

 

รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 

 ๔.๒ การศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม 
     สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ ๆ 
     มาใช้พัฒนางาน 
     (๔ คะแนน) 
 

ระดับ  ๔  ศึกษา ค้นคว้า ริ เริ่ม  สร้างสรรค์
ความรู้ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนา
งานจนสําเร็จและเป็นตัวอย่างได้ 

ระดับ  ๓  ศึกษา ค้นคว้า ริ เริ่ม  สร้างสรรค์
ความรู้ใหม่ นวัตกรรม 

            ในการพัฒนางานจนสําเร็จ 
ระดับ  ๒  ศึกษา ค้นคว้า ริ เริ่ม  สร้างสรรค์

ความรู้ใหม่ นวัตกรรม 
            ในการพัฒนางาน 
ระดับ ๑  มีส่วนร่วม ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม  
            สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม 
            ในการพัฒนางาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งขอ้มูล เช่น 
- คํารับรองของผู้บังคับบัญชา  
  หรือคณะกรรมการสถานศึกษา  
- เอกสารหลักฐานการมีส่วนร่วมศึกษา ค้นคว้า 
  ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม 
  ในการพัฒนางาน/ชิ้นงาน/หนังสือ 
  ยกย่อง ชมเชย/รางวัล/เกียรติบัตร ฯลฯ 
- ภาพถ่ายในการร่วมกิจกรรม ฯลฯ 
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

 



๗๐ 

     
รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 

 ๔.๓ การมีบทบาทเป็นผู้นํา 
     ทางวิชาการ 
     (๔ คะแนน) 
 

ระดับ ๔ มีบทบาทเป็นผู้นําทางวิชาการ 
           ในหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
           และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเสริมสร้าง 
           ภาวะผู้นําทางวิชาการแก่ผู้อื่น 
           และมีผลงานปรากฏ 
ระดับ ๓ มีบทบาทเป็นผู้นําทางวิชาการ 
           ในหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
           และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเสริมสร้าง 
           ภาวะผู้นําทางวิชาการแก่ผู้อื่น 
ระดับ ๒ มีบทบาทเป็นผู้นําทางวิชาการ 
           ในหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ระดับ ๑ มีบทบาทเป็นผู้นําทางวิชาการ 
           ในระดับสถานศึกษา 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น 
- คํารับรองของผู้บังคับบัญชา  
  หรือคณะกรรมการสถานศึกษา  
- เอกสารหลักฐาน ภาพถ่ายในการร่วมกิจกรรม/ 
  หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ ยกย่อง ชมเชย/ 
  รางวัล/วุฒิบัตร/เกยีรติบัตร ฯลฯ 
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 



๗๑

 

รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 

 ๔.๔ การรักษาชื่อเสียง 
ปกป้องศักดิ์ศรขีองทหาร/
ข้าราชการทหาร 
ที่ทําหน้าที่สอน  
และการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
(๔ คะแนน) 

 

ระดับ ๔ จํานวน ๔ พฤติกรรม/โครงการ/ 
           กิจกรรม อย่างต่อเนื่องเกิดผลดี  
           เป็นที่ยอมรับและมีส่วนร่วมรณรงค์ 
           และเสริมสร้างผู้อื่นในด้านนี้  
ระดับ ๓ จํานวน ๔ พฤติกรรม/โครงการ/ 
           กิจกรรม อย่างต่อเนื่องเกิดผลดี 
ระดับ ๒ จํานวน ๓ พฤติกรรม/โครงการ/ 
           กิจกรรม อย่างต่อเนื่อง 
ระดับ ๑ จํานวน ๒ พฤติกรรม/โครงการ/ 
           กิจกรรม 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น 
- คํารับรองของผู้บังคับบัญชา  
  หรือคณะกรรมการสถานศึกษา  
- เอกสารหลักฐาน/หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ/ 
  รางวัล/เกียรติบัตร ฯลฯ 
- ภาพถ่ายในการร่วมกิจกรรม ฯลฯ 
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 



๗๒ 

     
รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 

 ๔.๕ การเสริมสร้างปลูกจิตสํานึกที่ดี 
แ ก่ผู้ เข้ ารับการสอน  ฝึ ก  ศึ กษ า 
ชุมชน สังคม     (๔ คะแนน) 
 

ระดับ ๔ เป็นผู้นําในการเสริมสร้างปลูก 
           จิตสํานึกที่ดี แก่ผู้เข้ารับการสอน ฝึก   
           ศึกษา ชุมชน สังคม มีผลงาน 
           เป็นที่ปรากฎ และได้รับการยกย่อง  
           ชมเชย 
ระดับ ๓ เป็นผู้นําในการเสรมิสร้าง 
           ปลูกจิตสํานึกที่ดีแก่ผู้เข้ารับการสอน 
            ฝึก ศึกษา ชุมชน สังคม มีผลงาน 
           เป็นที่ปรากฎ 
ระดับ ๒ เป็นผู้นําในการเสรมิสร้าง 

ปลูกจิตสํานึกที่ดีแก่ผู้เข้ารับการสอน 
ฝึก ศึกษา ชุมชน สังคม 

ระดับ ๑ มีส่วนร่วมหรือส่งเสรมิ สนับสนุน 
           การปลูกจิตสํานึกที่ดีแก่ผู้เข้ารับ 
           การสอน ฝึก ศึกษา ชุมชน สังคม  
           ตั้งแต่ ๓-๔ ครั้ง/กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น 
- คํารับรองของผู้บังคับบัญชา  
  หรือคณะกรรมการสถานศึกษา  
- เอกสารหลักฐาน เช่น คําสั่งแต่งตั้ง/ 
  หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ/รางวัล/ 
  เกียรติบัตร/วุฒิบัตร ฯลฯ 
- ภาพถ่ายในการร่วมกิจกรรม 
- ภาพ ข่าวทางสื่อสารมวลชน 
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๓

 

 
รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 

ตอนที่ ๕ ความรับผิดชอบในการเป็นข้าราชการทหารที่ทําหน้าที่สอน 
๕. ความรับผิดชอบ 
   ในการเป็น 
   ข้าราชการทหาร 
   ที่ทําหน้าที่สอน 
   (๒๐ คะแนน) 
 

๕.๑ การเอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้ 
     หรือส่งเสริมการแสวงหาความรู้ 
     โดยไม่บิดเบือน ปิดบัง 
     หวังสิ่งตอบแทน (๔ คะแนน) 
 

ระดับ ๔ เอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริม 
           การแสวงหาความรู้ โดยไม่บิดเบือน 
           ปิดบังหวังสิ่งตอบแทน เกิดผลดี 
           ต่องานในหน้าที่ และได้รับการยกย่อง 
           โดยมีผลงานปรากฏอย่างต่อเนื่อง 
ระดับ ๓ เอาใจใส ่ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริม 
           การแสวงหาความรู้ โดยไม่บิดเบือน  
           ปิดบัง หวังสิ่งตอบแทน เกิดผลดี 
           ต่องานในหน้าที ่และได้รับการยกย่อง 
ระดับ ๒ เอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริม 
           การแสวงหาความรู้ โดยไม่บิดเบือน 
           ปิดบัง หวังสิ่งตอบแทน และเกิดผลดี 
           ต่องานในหน้าที่ 
ระดับ ๑ เอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริม 
           การแสวงหาความรู้ โดยไม่บิดเบือน 
           ปิดบัง หวังสิ่งตอบแทน 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น 
- คํารับรองของผู้บังคับบัญชา หรือ 
- เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับพฤติกรรม/โครงการ/ 
  กิจกรรม ที่แสดงให้เห็นถึงการเอาใจใส่ 
  ถ่ายทอดความรู้ หรือส่งเสริมการแสวงหาความรู้ 
  โดยไม่บิดเบือน ปิดบัง หวังสิ่งตอบแทน/ 
  หนังสือขอบคุณ/รางวัล/เกียรติบัตร/ 
  วุฒิบัตร ฯลฯ 
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 



๗๔ 

     
รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 

 ๕.๒ การเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เข้ารับ 
     การสอน ฝึก ศึกษา 
     และผู้รับบริการทางวิชาการ  
     เต็มความสามารถ 
     อย่างสม่ําเสมอ 
     เท่าเทียมกัน (๔ คะแนน) 
 

ระดับ ๔ จํานวนตั้งแต่ ๕ พฤติกรรม/โครงการ/ 
           กิจกรรม ขึ้นไป 
ระดับ ๓ จํานวน ๔ พฤติกรรม/โครงการ/ 
           กิจกรรม 
ระดับ ๒ จํานวน ๓ พฤติกรรม/โครงการ/ 
           กิจกรรม 
ระดับ ๑ จํานวน ๒ พฤติกรรม/โครงการ/ 
           กิจกรรม 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น 
- คํารับรองของผู้บังคับบัญชา หรือ 
  คณะกรรมการสถานศึกษา  
- บันทึกการดําเนินการ/โครงการ/กิจกรรม เช่น 
  การสอนซ่อมเสริม/การตรวจเยี่ยมบ้าน/ 
  การให้ความช่วยเหลือตามบทบาทหน้าที่ ฯลฯ 
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 



๗๕

 

รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 

 ๕.๓ การศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม 
     สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 
     นวัตกรรมในการพัฒนางาน 
     ในหน้าที่ (๔ คะแนน) 
 

ระดับ  ๔  ศึกษา ค้นคว้า ริ เริ่ม  สร้างสรรค์
ความรู้ใหม่นวัตกรรมในการพัฒนา
งานในหน้าที่ จนสําเร็จ  

            และเป็นตัวอย่างได้ 
ระดับ  ๓  ศึกษา ค้นคว้า ริ เริ่ม  สร้างสรรค์

ความรู้ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนา
งานในหน้าที่จนสําเร็จ 

ระดับ  ๒  ศึกษา ค้นคว้า ริ เริ่ม  สร้างสรรค์
ความรู้ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนา
งานในหน้าที่ 

ระดับ ๑   มีส่วนร่วม ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม 
             สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม 
             ในการพัฒนางานในหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น 
- คํารับรองของผู้บังคับบัญชา  
  หรือคณะกรรมการสถานศึกษา  
- เอกสารหลักฐานการมีส่วนร่วมศึกษา ค้นคว้า 
  ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม 
  ในการพัฒนางานในหน้าที่/ชิ้นงาน/ 
  หนังสือยกย่อง ชมเชย/รางวัล/เกียรติบัตร ฯลฯ 
- ภาพถ่ายในการร่วมกิจกรรม ฯลฯ 
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 



๗๖ 

     
รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหล่งข้อมูล 

 ๕.๔  การประพฤติตนตาม    
      จรรยาบรรณข้าราชการทหาร 
      ที่ทําหน้าที่สอน 
     (๔ คะแนน) 
 

ระดับ ๔ ได้รับการยกย่องชมเชย 
           จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ระดับ ๓ ได้รับการยกย่อง ชมเชย  
           จากสถาบันการศึกษา 
ระดับ ๒ ประพฤติตนตามจรรยาบรรณ 

ข้าราชการทหารที่ทําหน้าที่สอน 
ระดับ ๑ ไม่เคยถูกตักเตือนกรณีประพฤติผดิ 
           จรรยาบรรณข้าราชการทหาร 
           ที่ทําหน้าที่สอน

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลง่ข้อมูล เช่น 
- คํารับรองของผู้บังคับบัญชา หรือคณะกรรมการ
สถานศึกษา  

- เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการได้รบั     
การยกย่องจากหน่วยงานทั้งในและนอกสงักัด 
กห. /หลักฐานการถูกลงโทษกรณีประพฤติ      
ผิดจรรยาบรรณ ฯลฯ 

- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 ๕.๕ การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ 
     และมุ่งประโยชน์ส่วนรวม 
     (๔ คะแนน) 
 

ระดับ ๔ ให้การช่วยเหลือหรือให้ความร่วมมือ 
           แก่สว่นรวมอย่างทุ่มเทและเสียสละ 
           จนสาํเร็จ เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
           และได้รับการยกย่อง 
ระดับ ๓ ให้การช่วยเหลือหรือให้ความร่วมมือ 
           แก่ส่วนรวมอย่างทุ่มเทและเสียสละ 
           จนสาํเร็จ เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
ระดับ ๒ ให้การช่วยเหลือหรือให้ความร่วมมือ 
           แก่สว่นรวมอย่างทุ่มเทและเสียสละ 
ระดับ ๑ ให้การช่วยเหลือหรือให้ความร่วมมือ 
           แก่ส่วนรวม 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น 
- คํารับรองของผู้บังคับบัญชา หรือ 
  คณะกรรมการสถานศึกษา  
- เอกสารหลักฐาน เช่น คําสั่ง/หนังสือเชิญ/ 
  หนังสือขอบคุณ/รางวัล/เกียรติบัตร/ 
  วุฒิบัตร ฯลฯ 
- ภาพถ่ายในการร่วมกิจกรรม เช่น การปลูกป่า 
  เป็นอาสาสมัครในงานสาธารณะ ฯลฯ 
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

 



๗๗ 
 

 
 

วฐ.ร.๑ 

แบบรายงานด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 
ข้าราชการทหารที่ทาํหน้าที่สอน 

 ________________________ 
 
๑. วิทยฐานะท่ีขอรับการประเมิน....................................................        ครูทหาร          ครูวิชาการ 
    ยศ.-ช่ือ........................................................... นามสกุล................................................................... 

ตําแหน่ง ..........................................................................................................................................  
สถานศึกษา/หน่วยงาน ...................................................................................................................  
สังกัด ............................................................................................................................................... 
รับเงินเดือนระดับ .............................ขั้น....................................บาท 

 
๒. ให้รายงานพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความเป็นผู้มีวินัยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณข้าราชการทหาร      

ท่ีทําหน้าท่ีสอน และรวบรวมเอกสารหลักฐานอ้างอิงไว้ที่สถานท่ีปฏิบัติงานเพื่อรอรับการประเมิน         
จากคณะกรรมการ ดังนี้ 
๒.๑ การมีวินัย 

๒.๑.๑ การมีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม และแบบแผน     
 อันดีงามของสังคม   

(ให้อธิบายการมี วินัยในตนเอง การยอมรับและถือปฏิบั ติตามกฎ  กติกา มารยาท             
การเสริมสร้างการพัฒนาด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณข้าราชการทหาร          
ท่ีทําหน้าท่ีสอน) 

๒.๑.๒ การรักษาและเสริมสร้าง วินัย ในตําแหน่งหน้าที่ราชการ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน
  ของทางราชการยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม   

 (ให้อธิบายพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการรักษาและเสริมสร้างวินัยในตําแหน่งหน้าท่ีราชการ 
  การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ การมีส่วนร่วมเสริมสร้างวินัย 
  แก่ผู้อ่ืน และผลงานเป็นท่ีปรากฏเป็นแบบอย่างท่ีดี) 
๒ .๑ .๓ การตรงต่อเวลาและการอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้ เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา            

 อย่างต่อเน่ือง 
  (ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการตรงต่อเวลา ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้สําเร็จ  
 และอุทิศเวลาอย่างต่อเน่ือง) 

๒.๑.๔ ความซ่ือสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ การรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ และไม่มี 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

 (ให้อธิบายพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความซ่ือสัตย์สุจริต การรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ
และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน การได้รับการยกย่อง ชมเชย) 

๒.๑.๕ การรักษาความสามัคคี มีนํ้าใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ต่อเพ่ือนร่วมงาน องค์กร และชุมชน 
 (ให้อธิบายพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการมีนํ้าใจ เสียสละ ทํางานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างราบรื่น         
 และประสบความสําเร็จจนได้รับการยอมรับจากหน่วยงานหรือองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง) 



๗๘ 
 

 
๒.๒. การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

  ๒.๒.๑ ความอุตสาหะ ขยัน อดทน มุ่งม่ันและรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธ์ิของงาน โดยยึดหลักประหยัด
  คุ้มค่ามีประสิทธิภาพ 
 (ให้อธิบายการปฏิบัติงานท่ีประสบความสําเร็จเป็นที่ยอมรับ มีผลงานปรากฏชัดเจนและนําไป
 พัฒนาผู้อ่ืนได้) 

๒.๒.๒ การยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 (ให้อธิบายพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธาและปฏิบัติตน
 ตามหลักนิติธรรม ได้รับการยกย่อง ชมเชย และมีการรณรงค์ และเสริมสร้างผู้อ่ืน) 

  ๒.๒.๓ การยึดม่ันในหลักนิติธรรม ยืนหยัด กระทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 
 (ให้อธิบายพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการยึดม่ันปฏิบัติหน้าท่ีตามหลักนิติธรรม ได้รับการยกย่อง 

ชมเชย และมีการรณรงค์ และเสริมสร้างผู้อ่ืน) 
  ๒.๒.๔ การยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและวางตัว

  เป็นกลางทางการเมือง 
 (ให้อธิบายพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยการมีส่วนร่วม
 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเลือกต้ัง การวางตัวเป็นกลางทางการเมือง        
 และการวางรากฐานระบอบประชาธิปไตย) 

  ๒.๒.๕ การมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม 
 (ให้ ระบุ จํานวนกิจกรรมที่ ได้ จัดหรือมีส่ วนร่วมเกี่ ยวกับการอนุรัก ษ์ วัฒนธรรมไทย               
 และส่ิงแวดล้อม) 

๒.๓. การดํารงชีวิตอย่างเหมาะสม 
๒.๓.๑ การดํารงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(ให้อธิบายพฤติกรรม/กิจกรรม ท่ีแสดงถึงการดํารงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียง) 

๒.๓.๒ การละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด 
(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็นผู้ละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด และเป็นผู้นํารณรงค์ 
เสริมสร้างผู้อ่ืนอย่างต่อเน่ือง) 

๒.๓.๓ การใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสารของส่วนบุคคลและของทางราชการให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
(ให้อธิบายพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลและส่วนราชการ         
ได้ถูกต้องเหมาะสม และพัฒนาผู้อ่ืนในเรื่องดังกล่าวได้) 

๒.๓.๔ การดํารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสม กับสถานภาพและตําแหน่งหน้าท่ี 
(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการดํารงตนเป็นแบบอย่างที่ ดี เหมาะสมกับสถานภาพ         
และตําแหน่งหน้าท่ี การได้รับการยกย่อง ชมเชย และการมีส่วนร่วม เสริมสร้างพัฒนาผู้อ่ืน) 

๒.๓.๕ การประหยัด มัธยัสถ์ อดออม 
(ให้อธิบายพฤติกรรม/กิจกรรมที่แสดงถึงการประหยัด มัธยัสถ์ อดออม ซ่ึงมีผลต่อการดํารงชีวิต
เป็นท่ีปรากฏ การได้รับการยกย่อง ชมเชย และการมีส่วนร่วมรณรงค์ เสริมสร้างผู้อ่ืน) 
 
 
 
 



๗๙ 
 

 
 

 
๒.๔. ความรักและศรัทธาในการเป็นข้าราชการทหารที่ทําหน้าท่ีสอน 

๒.๔.๑ การเป็นสมาชิกที่ดี สนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ 
(ให้อธิบายการมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ี ดีของสถาบันการศึกษา/หน่วยงาน การนํามา              
ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์การได้รับการยกย่อง ชมเชย และการมีส่วนร่วมรณรงค์ เสริมสร้างผู้อ่ืน    
โดยระบุช่ือกิจกรรมดังกล่าวด้วย) 

๒.๔.๒ การศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ ความรู้ใหม่ ๆ มาใช้พัฒนางาน 
(ให้อธิบายถึงการศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ ความรู้ใหม่ ๆ นวัตกรรมในการพัฒนางาน   
จนสําเร็จและเป็นตัวอย่างได้) 

๒.๔.๓ การมีบทบาทเป็นผู้นําทางวิชาการ 
(ให้อธิบายถึงการมีบทบาทเป็นผู้นําทางวิชาการในสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืน           
ท่ีเกี่ยวข้อง การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเสริมสร้างผู้อ่ืน และมีผลงานปรากฏ) 

๒.๔.๔ การรักษาช่ือเสียงปกป้องศักด์ิศรี และการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
(ให้อธิบายพฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม ท่ีแสดงถึงการรักษาช่ือเสียง ปกป้องศักด์ิศรี และ    
การยกย่องเชิดชูเกียรติท่ีดําเนินการอย่างต่อเนื่องเกิดผลดีเป็นที่ยอมรับ และการมีส่วนร่วม
รณรงค์ เสริมสร้างผู้อ่ืน) 

๒.๔.๕ การเสริมสร้างปลูกจิตสํานึกท่ีดี แก่ผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา ชุมชน สังคม 
(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็นผู้นําในการเสริมสร้างปลูกจิตสํานึกท่ีดีแก่ผู้เข้ารับ      
การสอน ฝึก ศึกษา ชุมชน สังคม ผลงานท่ีปรากฏ และการได้รับการยกย่อง ชมเชย) 

๒.๕. ความรับผิดชอบในการเป็นข้าราชการทหารที่ทําหน้าท่ีสอน 
๒.๕.๑ การเอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้ หรือส่งเสริมการแสวงหาความรู้ โดยไม่บิดเบือน ปิดบัง หวังสิ่งตอบแทน

(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการเอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริม การแสวงหาความรู้
โดยไม่บิดเบือน ปิดบัง หวังสิ่งตอบแทน และเกิดผลดีต่องานในหน้าท่ีและได้รับการยกย่อง    
โดยมีผลงานปรากฏอย่างต่อเน่ือง) 

๒.๕.๒ การเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษาและผู้รับบริการเต็มความสามารถอย่างสมํ่าเสมอ 
เท่าเทียมกัน 

 (ให้อธิบายพฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เข้ารับการสอน ฝึก 
ศึกษาและผู้รับบริการเต็มความสามารถอย่างสมํ่าเสมอ เท่าเทียมกัน โดยระบุช่ือกิจกรรม
ดังกล่าวด้วย) 

๒.๕.๓ การศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนางานในหน้าท่ี 
(ให้อธิบายเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ ๆ นวัตกรรมในการพัฒนา    
งานในหน้าท่ีจนสําเร็จและเป็นตัวอย่างได้) 

๒.๕.๔ การประพฤติตนตามจรรยาบรรณข้าราชการทหารที่ทําหน้าที่สอน 
(ให้อธิบายการประพฤติตนตามจรรยาบรรณข้าราชการทหารที่ทําหน้าที่สอน การได้รับการยกย่อง
ชมเชยจากสถานศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง) 

๒.๕.๕ การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ และมุ่งประโยชน์ส่วนรวม 
(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการให้การช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือแก่ส่วนรวมอย่างทุ่มเท
และเสียสละจนสําเร็จเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและได้รับการยกย่อง) 
 



๘๐ 
 

 
ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้อง และเป็นความจริง 
 

(ลงช่ือ).....................................................ผู้ขอรับการประเมิน 
(.....................................................) 

ตําแหน่ง..................................................... 
วันท่ี ...........เดือน....................พ.ศ. ........... 

 
 

การตรวจสอบและรับรองของหัวหน้าสถานศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด 
ได้ตรวจสอบแล้ว  รับรองว่าข้อมูลถูกต้อง และเป็นความจริง 

 
(ลงช่ือ).....................................................หัวหน้าสถานศึกษา/หน่วยต้นสังกัด 
      (.....................................................) 
ตําแหน่ง..................................................... 
วันท่ี ...........เดือน....................พ.ศ. ........... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 
 

 
 

วฐ.บ.๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สําหรับกรรมการชุดที่ ๑ 

แบบบันทึกการประเมินด้านท่ี ๑  ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณข้าราชการทหารที่ทํา
หน้าท่ีสอน (สําหรับทุกวิทยฐานะ) 

 ประเมิน    
Ο ครั้งท่ี ๑ 
Ο ครั้งท่ี ๒ (หลังจากพัฒนาครั้งท่ี ๑) 
Ο ครั้งท่ี ๓ (หลังจากพัฒนาครั้งท่ี ๒) 

 
 ข้อมูลผู้รับการประเมิน 
 ชื่อ........................................................................นามสกุล............................................................ 
 วิทยฐานะปัจจุบัน.......................................................................................................................... 
 สถานศึกษา/หน่วยงาน.................................................................................................................. 
 สังกัด............................................................................................................................................. 
 วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน........................................................................................................ 
 



๘๒ 
 

 

 
ตอนท่ี ๑  การมีวินัย (๒๐ คะแนน) 

ตัวบ่งชี ้
บันทึกร่องรอยพฤติกรรมทีแ่สดงลักษณะ
ตัวบ่งชี ้(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสาร

หลักฐานที่สะท้อนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ท่ีสอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยท่ีบนัทึกไว้

๑.๑ การมีวินัยในตนเอง 
     ยอมรับ และถือ 
     ปฏิบัติตามกฎ กติกา 
     มารยาท   
     ขนบธรรมเนียม 
     และแบบแผน 
     อันดีงามของสังคม 
     (๔ คะแนน) 
 

 ๔  มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติ 
    ตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม 
    และแบบแผนอันดีงามของสังคม  
    เป็นแบบอย่างท่ีดี และเป็นผู้นํา 
    ในการเสริมสร้างพัฒนาผู้อ่ืนในด้านน้ี 
๓  มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติ 
    ตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม 
    และแบบแผนอันดีงามของสังคม      
    เป็นแบบอย่างท่ีดี และมีส่วนร่วม 
    ในการเสริมสร้างพัฒนาผู้อ่ืนในด้านน้ี 
๒  มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติ 
    ตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม 
    และแบบแผนอันดีงามของสังคม     
    เป็นแบบอย่างท่ีดี  
๑  มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติ 
    ตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม 
    และแบบแผนอันดีงามของสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



๘๓ 
 

 
 

ตัวบ่งชี ้
บันทึกร่องรอยพฤติกรรมทีแ่สดงลักษณะ
ตัวบ่งชี ้(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสาร

หลักฐานที่สะท้อนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ท่ีสอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยท่ีบนัทึกไว้

๑.๒ การรักษาและ 
     เสริมสร้างวินัย 
     ในตําแหน่งหน้าท่ี 
     ราชการ การปฏิบัติ 
     ตามกฎหมาย 
     ระเบียบแบบแผน 
     ของทางราชการ 
     (๔ คะแนน) 
 

 ๔  รักษาและเสริมสร้างวินัยในตําแหน่ง 
    หน้าที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย  
    ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ และ 
    มีส่วนร่วมเสริมสร้างวินัยแก่ผู้อ่ืน  
    มีผลงานเป็นที่ปรากฏ เป็นแบบอย่างที่ดี 
๓  รักษาและเสริมสร้างวินัยในตําแหน่ง 
    หน้าท่ีราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย 
    ระเบียบ แบบแผนของทางราชการและ 
    มีส่วนร่วมเสริมสร้างวินัยแก่ผู้อ่ืน 
๒  รักษาและเสริมสร้างวินัยในตําแหน่ง 
    หน้าที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย 
    ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ 
๑  ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย 
 

๑.๓ การตรงต่อเวลา 
    การอุทิศเวลา 
    ให้แก่ทางราชการ 
    และผู้เข้ารับการสอน 

ฝึก ศึกษา 
    อย่างต่อเน่ือง 
    (๔ คะแนน) 
 

 ๔   ตรงต่อเวลา ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับ 
     มอบหมายได้สําเร็จและอุทิศเวลา 
     อย่างต่อเน่ือง 
๓   ตรงต่อเวลาและปฏิบัติงานตามที่ได้รับ 
     มอบหมายได้สําเร็จและอุทิศเวลา 
๒   ตรงต่อเวลาและปฏิบัติงานตามที่ได้รับ 
     มอบหมายได้สําเร็จ 
๑   ปฏิบัติงานตามปกติ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
 



๘๔ 
 

 

ตัวบ่งชี ้
บันทึกร่องรอยพฤติกรรมทีแ่สดงลักษณะ
ตัวบ่งชี ้(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสาร

หลักฐานที่สะท้อนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ท่ีสอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยท่ีบนัทึกไว้

๑.๔ ความซ่ือสัตย์ สุจริต 
     ในการปฏิบัติหน้าที่ 
     การรักษา  
     ผลประโยชน์ 
     ของทางราชการ 
     และไม่มี 
     ผลประโยชน์ 
     ทับซ้อน 
     (๔ คะแนน) 
 

 ๔  ปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 
    รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ 
    ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
    และได้รับการยกย่อง ชมเชย 
๓  ปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 
    รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ 
๒  ปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 
๑  ไม่เคยถูกลงโทษ 
 

๑.๕ การรักษา 
     ความสามัคคี 
     มีนํ้าใจ 
     เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่
     ต่อเพ่ือนร่วมงาน 
     องค์กร และชุมชน 
     (๔ คะแนน) 
 

 ๔  มีนํ้าใจ เสียสละ ทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 
    ได้อย่างราบรื่นและประสบความสําเร็จ 
    จนได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน 
    หรือองค์กรท่ีเก่ียวข้อง 
๓  มีนํ้าใจ เสียสละ ทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 
    ได้อย่างราบรื่นและประสบความสําเร็จ 
๒  ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างราบรื่นและ 
    ประสบความสําเร็จ 
๑  สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



๘๕ 
 

 
 

ตอนท่ี ๒  การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี (๒๐ คะแนน) 

ตัวบ่งชี ้
บันทึกร่องรอยพฤติกรรมทีแ่สดงลักษณะ
ตัวบ่งชี ้(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสาร

หลักฐานที่สะท้อนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ท่ีสอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยท่ีบนัทึกไว้

๒.๑ ความอุตสาหะ 
    ขยัน อดทน มุ่งม่ัน 
    และรับผิดชอบต่อ 
    ผลสัมฤทธ์ิของงาน 
    โดยยึดหลัก 
    ประหยัด คุ้มค่า 
    มีประสิทธิภาพ 
    (๔ คะแนน) 
 

 ๔  ปฏิบัติงานประสบความสําเร็จ 
    เป็นท่ียอมรับและมีผลงานปรากฏชัดเจน 
    และนําไปเป็นต้นแบบพัฒนาผู้อ่ืนได้ 
๓  ปฏิบัติงานประสบความสําเร็จ 
    เป็นท่ียอมรับและมีผลงานปรากฏชัดเจน 
๒  ปฏิบัติงานประสบความสําเร็จ 
    มีหลักฐานที่ปรากฏ เป็นท่ียอมรับ 
๑  ปฏิบัติงานได้ไม่บกพร่อง 
 

๒.๒ การยึดม่ัน 
     ในคุณธรรม 
     จริยธรรม 
     มีความศรัทธา 
     และปฏิบัติตน 
     ตามหลักศาสนา 
     (๔ คะแนน) 
 

 ๔  ยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม  
    มีความศรัทธา และปฏิบัติตน 
    ตามหลักศาสนาเป็นแบบอย่างท่ีดี  
    ได้รับการยกย่อง  ชมเชย  
    และมีส่วนร่วมเสริมสร้างพัฒนาผู้อ่ืน 
๓  ยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม มีความ 
    ศรัทธา และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
    เป็นแบบอย่างท่ีดี ได้รับการยกย่อง 
    ชมเชย 
๒  ยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม  
    มีความศรัทธา ปฏิบัติตน 
    ตามหลักศาสนา เป็นแบบอย่างที่ดี 
๑  ยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม  
    มีความศรัทธา และปฏิบัติตน 
    ตามหลักศาสนา 
 
 
 
 
 



๘๖ 
 

 

 

ตัวบ่งชี ้
บันทึกร่องรอยพฤติกรรมทีแ่สดงลักษณะ
ตัวบ่งชี ้(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสาร

หลักฐานที่สะท้อนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ท่ีสอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยท่ีบนัทึกไว้

๒.๓ การยึดม่ัน 
     ในหลักนิติธรรม 
     ยืนหยัด กระทํา 
     ในสิ่งท่ีถูกต้อง 
     เป็นธรรม 
     และชอบด้วย 
     กฎหมาย 
     (๔ คะแนน) 
 

 ๔  ยึดม่ันปฏิบัติหน้าท่ีตามหลักนิติธรรม 
ได้รับการยกย่อง ชมเชย มีการรณรงค์ 
และเสริมสร้างผู้อ่ืนในด้านน้ี 

๓  ยึดม่ันปฏิบัติหน้าท่ีตามหลักนิติธรรม 
และได้รับการยกย่อง ชมเชย 

๒  ยึดม่ันปฏิบัติหน้าที่ตามหลักนิติธรรม 
๑  ปฏิบัติราชการโดยไม่เคยมีกรณีถูก 

ลงโทษ หรือว่ากล่าวตักเตือนในด้านน้ี 
 

๒.๔ การยึดม่ันในการ 
    ปกครองระบอบ 
    ประชาธิปไตย 
    อันมีพระมหากษัตริย์ 
    ทรงเป็นประมุข 
    และวางตัวเป็นกลาง 
    ทางการเมือง 
    (๔ คะแนน) 
 

 ๔  ใช้สิทธิและหน้าท่ีตามระบอบ 
ประชาธิปไตย มีส่วนร่วมส่งเสริม  
สนับสนุนกิจกรรม ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การเลือกต้ัง วางตัวเป็นกลาง 
ทางการเมืองและการวางรากฐาน         
ระบอบประชาธิปไตย 

๓  ใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบ 
ประชาธิปไตย มีส่วนร่วมส่งเสริม   
สนับสนุนกิจกรรม ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การเลือกต้ัง และวางตัวเป็นกลางทาง 
การเมือง  

๒  ใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบ     
ประชาธิปไตย และส่งเสริม สนับสนุน 
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง กับการเลือกต้ัง 

๑  ใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบ  
ประชาธิปไตย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๗ 
 

 
 

ตัวบ่งชี ้
บันทึกร่องรอยพฤติกรรมทีแ่สดงลักษณะ
ตัวบ่งชี ้(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสาร

หลักฐานที่สะท้อนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ท่ีสอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยท่ีบนัทึกไว้

๒.๕ การมีส่วนร่วม 
      อนุรักษ์  
      วัฒนธรรม ไทย  
      และสิ่งแวดล้อม 
     (๔ คะแนน) 
 

 ๔  จํานวนกิจกรรมท่ีมีส่วนร่วมอนุรักษ์ 
วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม 
จํานวนมากกว่า ๘ กิจกรรม 

๓  จํานวนกิจกรรมท่ีมีส่วนร่วมอนุรักษ์ 
วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม 
จํานวน ๗-๘ กิจกรรม 

๒  จํานวนกิจกรรมท่ีมีส่วนร่วมอนุรักษ์ 
วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม 
จํานวน ๕-๖ กิจกรรม 

๑  จํานวนกิจกรรมท่ีมีส่วนร่วมอนุรักษ์ 
วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม 
จํานวน ๓-๔ กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๘ 
 

 

ตอนท่ี ๓  การดํารงชีวิตอย่างเหมาะสม (๒๐ คะแนน) 

ตัวบ่งชี ้
บันทึกร่องรอยพฤติกรรมทีแ่สดงลักษณะ
ตัวบ่งชี ้(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสาร

หลักฐานที่สะท้อนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ท่ีสอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยท่ีบนัทึกไว้

๓.๑ การดํารงชีวิต 
     ตามแนวทาง 
     หลักปรัชญา 
     เศรษฐกิจพอเพียง 
     (๔ คะแนน) 
 

 ๔  มีพฤติกรรมการดํารงชีวิตที่แสดงถึง 
การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
๖ พฤติกรรม/กิจกรรมขึ้นไป 

๓  มีพฤติกรรมการดํารงชีวิตที่แสดงถึง 
การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
๕ พฤติกรรม/กิจกรรม 

๒  มีพฤติกรรมการดํารงชีวิตที่แสดงถึง 
การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
๔ พฤติกรรม/กิจกรรม 

๑  มีพฤติกรรมการดํารงชีวิตที่แสดงถึง 
การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
๓ พฤติกรรม/กิจกรรม 

๓.๒ การละเว้นอบายมุข 
     และสิ่งเสพติด 
     (๔ คะแนน) 
 

 ๔  มีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการเป็นผู้ละเว้น 
อบายมุขและสิ่งเสพติด และเป็นผู้นํา 
รณรงค์และเสริมสร้างผู้อ่ืนในด้านน้ี 
อย่างต่อเน่ือง 

๓  มีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการเป็นผู้ละเว้น 
อบายมุขและสิ่งเสพติด และเป็นผู้นํา 
ในการรณรงค์และเสริมสร้างผู้อ่ืน 
ในด้านนี้ 

๒  มีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการเป็นผู้ละเว้น 
อบายมุขและสิ่งเสพติด และมีส่วนร่วม 
ในการรณรงค์และเสริมสร้างผู้อ่ืน 
ในด้านนี้ 

๑  มีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการเป็นผู้ละเว้น 
อบายมุขและสิ่งเสพติด 

 



๘๙ 
 

 
 

 

ตัวบ่งชี ้
บันทึกร่องรอยพฤติกรรมทีแ่สดงลักษณะ
ตัวบ่งชี ้(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสาร

หลักฐานที่สะท้อนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ท่ีสอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยท่ีบนัทึกไว้

๓.๓ การใช้หรือให้ 
    ข้อมูลข่าวสาร 
    ส่วนบุคคลและ 
    ของทางราชการ 
    เป็นไปด้วย 
    ความถูกต้อง 
    (๔ คะแนน) 
 

 ๔  ใช้หรือให้ข้อมูลได้ถูกต้อง เหมาะสม 
และสามารถพัฒนาผู้อ่ืนจนได้ผลงาน 
เป็นท่ีประจักษ์อย่างต่อเน่ือง 

๓  ใช้หรือให้ข้อมูลได้ถูกต้อง เหมาะสม 
เกิดประโยชน์ต่อราชการ และสามารถ 
ให้คําแนะนําผู้อ่ืน 

๒  ใช้หรือให้ข้อมูลได้ถูกต้องเกิดประโยชน์ 
ต่อทางราชการ 

๑  ใช้หรือให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
๓.๔ การดํารงตน 
    เป็นแบบอย่างที่ดี 
    เหมาะสมกับ 
    สถานภาพและ  
    ตําแหน่งหน้าท่ี 
    (๔ คะแนน) 
 

 ๔  ดํารงตนเป็นแบบอย่างท่ีดี เหมาะสมกับ 
สถานภาพและตําแหน่งหน้าที่ ได้รับ  
การยกย่อง ชมเชย และมีส่วนร่วม 
เสริมสร้างพัฒนาผู้อ่ืนในด้านนี้ 

๓  ดํารงตนเป็นแบบอย่างท่ีดี เหมาะสมกับ 
สถานภาพและตําแหน่งหน้าท่ี  
และมีส่วนร่วม เสริมสร้างพัฒนา 
ผู้อ่ืนในด้านน้ี 

๒  ดํารงตนเป็นแบบอย่างท่ีดี เหมาะสมกับ 
สถานภาพและตําแหน่งหน้าท่ี 

๑  ดํารงตนเหมาะสมกับสถานภาพ 
    และตําแหน่งหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๐ 
 

 

ตัวบ่งชี ้
บันทึกร่องรอยพฤติกรรมทีแ่สดงลักษณะ
ตัวบ่งชี ้(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสาร

หลักฐานที่สะท้อนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ท่ีสอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยท่ีบนัทึกไว้

๓.๕ การประหยัด 
      มัธยัสถ์ อดออม 
      (๔ คะแนน) 
 

 

๔  มีต้ังแต่ ๔ พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม
ขึ้นไป มีผลต่อการดํารงชีวิต เป็นท่ี  
ปรากฏ ได้รับการยกย่อง ชมเชย  
และมีส่วนร่วมรณรงค์และเสริมสร้าง  
ผู้อ่ืนในด้านน้ี 

๓  มี ๔ พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม 
มีผลต่อการดํารงชีวิตอย่างชัดเจน 
และมีส่วนร่วมรณรงค์และเสริมสร้าง
ผู้อ่ืนในด้านน้ี 

๒  มี ๓ พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม 
และมีผลต่อการดํารงชีวิตอย่างชัดเจน 

๑  มี ๒ พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



๙๑ 
 

 
 

ตอนท่ี ๔  ความรักและศรัทธาในการเป็นข้าราชการทหารท่ีทําหน้าท่ีสอน (๒๐ คะแนน) 

ตัวบ่งชี ้
บันทึกร่องรอยพฤติกรรมทีแ่สดงลักษณะ
ตัวบ่งชี ้(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสาร

หลักฐานที่สะท้อนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ท่ีสอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยท่ีบนัทึกไว้

๔.๑ การเป็นสมาชิกที่ดี 
      สนับสนุนหรือร่วม 
      กิจกรรม 
      ทางวิชาการ 
      อย่างสร้างสรรค์ 
      (๔ คะแนน) 
 

 ๔  มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี 
เข้าร่วมกิจกรรม ๒ กิจกรรม  
และสามารถนํามาปรับใช้ 
ให้เกิดประโยชน์ ได้รับการยกย่อง 
ชมเชย และมีส่วนร่วมรณรงค์ 
และเสริมสร้างผู้อ่ืนในด้านน้ี 

๓  มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี 
เข้าร่วมกิจกรรม ๒ กิจกรรม  
และสามารถนํามาปรับใช้ให้เกิด 
ประโยชน์และได้รับการยกย่อง ชมเชย 

๒  มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี 
เข้าร่วมกิจกรรม ๒ กิจกรรม 
และสามารถนํามาปรับใช้ได้ 

๑  มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี 
เข้าร่วมกิจกรรม ๒ กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



๙๒ 
 

 

 

ตัวบ่งชี ้
บันทึกร่องรอยพฤติกรรมทีแ่สดงลักษณะ
ตัวบ่งชี ้(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสาร

หลักฐานที่สะท้อนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ท่ีสอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยท่ีบนัทึกไว้

๔.๒ การศึกษา ค้นคว้า 
      ริเริ่ม สร้างสรรค์ 
      ความรู้ใหม่ ๆ 
      มาใช้พัฒนางาน 
      (๔ คะแนน) 
 

 ๔  ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค ์
ความรู้ใหม่นวัตกรรมในการพัฒนางาน 
จนสําเร็จและเป็นตัวอย่างได้ 

๓  ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ 
ความรู้ใหม่นวัตกรรมในการพัฒนางาน 
จนสําเร็จ 

๒  ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ 
ความรู้ใหม่นวัตกรรมในการพัฒนางาน 

๑  มีส่วนร่วม ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม 
สร้างสรรค์ ความรู้ใหม่ นวัตกรรมใน 
การพัฒนางาน 

 
๔.๓ การมีบทบาท 
    เป็นผู้นําทางวิชาการ 
    (๔ คะแนน) 
 

 ๔  มีบทบาทเป็นผู้นําทางวิชาการ 
ในหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาเสริมสร้างภาวะผู้นําทาง 
วิชาการแก่ผู้อ่ืน และมีผลงานปรากฏ 

๓  มีบทบาทเป็นผู้นําทางวิชาการใน   
หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง และมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาเสริมสร้างภาวะผู้นําทาง 
วิชาการแก่ผู้อ่ืน 

๒  มีบทบาทเป็นผู้นําทางวิชาการ 
ในหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

๑  มีบทบาทเป็นผู้นําทางวิชาการ 
ในระดับสถานศึกษา 

 
 

 

 

 

 

 

 



๙๓ 
 

 
 

 

ตัวบ่งชี ้
บันทึกร่องรอยพฤติกรรมทีแ่สดงลักษณะ
ตัวบ่งชี ้(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสาร

หลักฐานที่สะท้อนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ท่ีสอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยท่ีบนัทึกไว้

๔.๔ การรักษาช่ือเสียง 
      ปกป้องศักด์ิศรีของ 
      ทหาร/ข้าราชการ 
      ทหารท่ีทําหน้า 
      ที่สอนและ 
      การยกย่อง 
      เชิดชูเกียรติ 
      (๔ คะแนน) 
 

 ๔  จํานวน ๔ พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม
อย่างต่อเน่ืองเกิดผลดีเป็นท่ียอมรับ 
และมีส่วนร่วมรณรงค์และเสริมสร้าง
ผู้อ่ืนในด้านน้ี 

๓  จํานวน ๔ พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม
อย่างต่อเน่ืองเกิดผลดี 

๒  จํานวน ๓ พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม
อย่างต่อเน่ือง 

๑  จํานวน ๒ พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม

๔.๕ การเสริมสร้าง 
      ปลูกจิตสํานึกที่ดี 
      แก่ผู้เข้ารับการสอน  
      ฝึก ศึกษา ชุมชน 
      สังคม 
      (๔ คะแนน) 
 

 ๔  เป็นผู้นําในการเสริมสร้างปลูกจิตสํานึก 
ท่ีดีแก่ผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา  
ชุมชน สังคม มีผลงานเป็น 
ท่ีปรากฏและได้รับการยกย่อง ชมเชย 

๓  เป็นผู้นําในการเสริมสร้างปลูกจิตสาํนึก 
ท่ีดีแก่ผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา  
ชุมชน สังคม มีผลงานเป็นท่ีปรากฏ 

๒  เป็นผู้นําในการเสริมสร้างปลูกจิตสํานึก 
ท่ีดีแก่ผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา  
ชุมชน สังคม 

๑  มีส่วนร่วมหรือส่งเสริม สนับสนุน 
การปลูกจิตสํานึกท่ีดีแก่ผู้เข้ารับการ 
สอน ฝึก ศึกษา ชุมชน 
สังคม ต้ังแต่ ๓ - ๔ ครั้ง/กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๙๔ 
 

 

 

ตอนท่ี ๕  ความรับผิดชอบในการเป็นข้าราชการทหารท่ีทําหน้าท่ีสอน (๒๐ คะแนน) 

ตัวบ่งชี ้
บันทึกร่องรอยพฤติกรรมทีแ่สดงลักษณะ
ตัวบ่งชี(้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสาร

หลักฐานที่สะท้อนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ท่ีสอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยท่ีบนัทึกไว้

๕.๑ การเอาใจใส่ 
      ถ่ายทอดความรู้ 
      หรือส่งเสริม 
      การแสวงหาความรู้ 
      โดยไม่บิดเบือน       

ปิดบัง 
      หวังสิ่งตอบแทน 
      (๔ คะแนน) 
 

 ๔  เอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริม 
การแสวงหาความรู้ โดยไม่บิดเบือน 
ปิดบัง หวังสิ่งตอบแทน เกิดผลดีต่องาน 
ในหน้าท่ี และได้รับการยกย่อง โดยมี 
ผลงานปรากฏอย่างต่อเน่ือง 

๓  เอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริม 
การแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบือน 
ปิดบัง หวังสิ่งตอบแทน เกิดผลดีต่องาน 
ในหน้าท่ี และได้รับการยกย่อง 

๒  เอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริม 
การแสวงหาความรู้ โดยไม่บิดเบือน 
ปิดบัง หวังสิ่งตอบแทน และเกิดผลดีต่อ 
งานในหน้าท่ี 

๑  เอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริม 
การแสวงหาความรู้ โดยไม่บิดเบือน 
ปิดบัง หวังสิ่งตอบแทน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



๙๕ 
 

 
 

 

ตัวบ่งชี ้
บันทึกร่องรอยพฤติกรรมทีแ่สดงลักษณะ
ตัวบ่งชี ้(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสาร

หลักฐานที่สะท้อนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ท่ีสอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยท่ีบนัทึกไว้

๕.๒ การเอาใจใส่ 
      ช่วยเหลือผู้เข้ารับ 
      การสอน ฝึก ศึกษา 
      และผู้รับบริการทาง 
      วิชาการเต็ม 
      ความสามารถ 
      อย่างสมํ่าเสมอ 
      เท่าเทียมกัน 
      (๔ คะแนน) 
 

 ๔  จํานวนต้ังแต่ ๕ พฤติกรรม/โครงการ/ 
    กิจกรรม ขึ้นไป 
๓  จํานวน ๔ พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม
๒  จํานวน ๓ พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม
๑  จํานวน ๒ พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม
 

๕.๓ การศึกษา ค้นคว้า 
      ริเริ่ม สร้างสรรค์ 
      ความรู้ใหม่ 
      นวัตกรรม 
      ในการพัฒนา 
      งานในหน้าท่ี 
      (๔ คะแนน) 
 

 ๔  ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ 
ความรู้ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนา 
งานในหน้าท่ี จนสําเร็จและ 
เป็นตัวอย่างได้ 

๓  ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ 
ความรู้ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนา 
งานในหน้าท่ีจนสําเร็จ 

๒  ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ 
ความรู้ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนางาน
ในหน้าท่ี 

๑  มีส่วนร่วม ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม    
สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมในการ 
พัฒนางานในหน้าท่ี 

 
 
 
 

 

 

 

 



๙๖ 
 

 

 

ตัวบ่งชี ้
บันทึกร่องรอยพฤติกรรมทีแ่สดงลักษณะ
ตัวบ่งชี ้(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสาร

หลักฐานที่สะท้อนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ท่ีสอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยท่ีบนัทึกไว้

๕.๔ การประพฤติตน 
      ตามจรรยาบรรณ 
      ข้าราชการทหาร 
      ท่ีทําหน้าท่ีสอน 
      (๔ คะแนน) 
 

 ๔  ได้รับการยกย่องชมเชยจากหน่วยงาน
อ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

๓  ได้รับการยกย่องชมเชยจาก 
สถาบันการศึกษา 

๒  ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของ  
ครูทหาร 

๑  ไม่เคยถูกตักเตือน กรณีประพฤติผิด 
จรรยาบรรณของครูทหาร 

 
๕.๕ การมีจิตอาสา 
      จิตสาธารณะ 
      และมุ่งประโยชน์ 
      ส่วนรวม 
      (๔ คะแนน) 
 

 ๔  ให้การช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือ 
แก่ส่วนรวมอย่างทุ่มเทและเสียสละ 
จนสําเร็จเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
และได้รับการยกย่อง 

๓  ให้การช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือ 
แก่ส่วนรวมอย่างทุ่มเทและเสียสละ 
จนสําเร็จเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 

๒  ให้การช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือ 
แก่ส่วนรวมอย่างทุ่มเทและเสียสละ 

๑  ให้การช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือ 
แก่ส่วนรวม 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



๙๗ 
 

 
 

 

บันทึกสรุปคะแนนรายตัวบ่งช้ี และคะแนนรวม 
 

รายการประเมนิ 
คะแนนท่ีได้ในแต่ละตัวบ่งชี้ คะแนน 

รวม 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี
๑ 

ตัวบ่งช้ีท่ี
๒ 

ตัวบ่งช้ีท่ี
๓ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 
๔ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 
๕ 

ตอนที่ ๑ การมีวินัย  
ตอนที่ ๒ การประพฤติปฏิบัติตน 
            เป็นแบบอย่างที่ดี 

      

ตอนที่ ๓ การดํารงชีวิตอย่างเหมาะสม  
ตอนที่ ๔ ความรักและศรัทธาในการเป็น 
  ข้าราชการทหารท่ีทํา 
            หน้าท่ีสอน 

      

ตอนที่ ๕ ความรับผิดชอบในการเป็น 
  ข้าราชการทหารท่ีทํา 
            หน้าท่ีสอน 

      

คะแนนรวม 

บันทึกข้อสังเกตเก่ียวกับ จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และข้อคิดเห็น 
๑. จุดเด่น 
 ..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
๒. จุดที่ควรพัฒนา 
 ..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
๓. ข้อคิดเห็น 
 ..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
ความเห็น   

Ο ผ่านการประเมิน 
Ο ควรพัฒนา (ระบุหัวข้อ) ....................................................................................................... 
Ο ไม่ผ่านการประเมิน 

 ลงช่ือ .........................................กรรมการผู้ประเมิน 
 (..............................................) 
 ตําแหน่ง.............................................. 
 วันท่ี.......เดือน.....................พ.ศ. ........ 



 



๙๙ 
 

 
 

วฐ.ส.๑ 
 
 
แบบสรุปผลการประเมินด้านที ่๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณข้าราชการทหาร 
ท่ีทําหน้าท่ีสอน   (สําหรับทุกวิทยฐานะ) 
 ประเมิน    

Ο ครั้งท่ี ๑ 
Ο ครั้งท่ี ๒ (หลังจากพัฒนาครั้งท่ี ๑) 
Ο ครั้งท่ี ๓ (หลังจากพัฒนาครั้งท่ี ๒) 

 

๑.  ข้อมูลผู้รับการประเมิน 
ช่ือ.................................นามสกุล ........................ตําแหน่ง........................ วิทยฐานะ................................. 
สถานศึกษา/หน่วยงาน................................................................................................................................. 
สังกัด............................................................................................................................................................ 

๒.  ผลการประเมิน ด้านท่ี ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณข้าราชการทหารท่ีทหน้าท่ีสอน 
 

รายการประเมิน คะแนน 
เต็ม 

คะแนนที่ได้
หมายเหตุ คนท่ี 

๑ คนท่ี ๒ คนท่ี ๓
ตอนท่ี ๑ การมีวินัย ๒๐ เกณฑ์ผ่านแต่ละวิทยฐานะ ต้องได้

คะแนนจากกรรมการ ๓ คน เฉลี่ย 
ดังน้ี 
ชํานาญการ ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๕ 
ชํานาญการพิเศษ ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 
๗๐ 
เช่ียวชาญ ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๕ 
เช่ียวชาญพิเศษ ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 
๘๐ 

ตอนท่ี ๒ การประพฤติปฏิบัติตน 
            เป็นแบบอย่างที่ดี ๒๐ 

ตอนท่ี ๓ การดํารงชีวิตอย่างเหมาะสม ๒๐
ตอนท่ี ๔ ความรักและศรัทธาในการ 
           เป็นข้าราชการทหาร 
           ที่ทําหน้าที่สอน 

๒๐    

ตอนท่ี ๕ ความรับผิดชอบในการเป็น 
            ข้าราชการทหาร 
            ท่ีทําหน้าท่ีสอน 

๒๐

คะแนนรวม ๑๐๐
รวมคะแนนจากกรรมการ ๓ คน เฉล่ีย (คนท่ี ๑+คนที่ ๒+คนท่ี ๓) = .................. คะแนน

               ๓
โดยมีข้อสังเกตในการประเมินจุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และข้อคิดเห็น (ดังแนบ) 

Ο ผ่านการประเมิน 
Ο ควรพัฒนา (ระบุหัวข้อ) ....................................................................................................... 
Ο ไม่ผ่านการประเมิน 

 

(ลงช่ือ) .......................ประธานกรรมการ (ลงช่ือ) ..............................กรรมการ (ลงช่ือ)..............................กรรมการ 
(.........................................) (.........................................) (.........................................) 

ตําแหน่ง.......................................... ตําแหน่ง.......................................... ตําแหน่ง.......................................... 
วันท่ี ........ เดือน.......... พ.ศ. ......... วันที่ ........ เดือน.......... พ.ศ. ......... วันท่ี ........ เดือน.......... พ.ศ. ......... 

สําหรับคณะกรรมการชุดที ่๑ 



๑๐๐ 
 

 

 
สรุปข้อสังเกตเก่ียวกับ จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และข้อคิดเห็น 

ยศ ช่ือ - สกุล.............................................................. 
๑. จุดเด่น 
 ............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
๒. จุดท่ีควรพัฒนา 
 ............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
๓. ข้อคิดเห็น 
 ............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

(ลงช่ือ) .......................ประธานกรรมการ (ลงช่ือ) ..............................กรรมการ (ลงช่ือ)..............................กรรมการ 
 (.........................................) (.........................................) (.........................................) 

ตําแหน่ง.......................................... ตําแหน่ง.......................................... ตําแหน่ง.......................................... 
วันท่ี ........ เดือน.......... พ.ศ. ......... วันที่ ........ เดือน.......... พ.ศ. ......... วันท่ี ........ เดือน.......... พ.ศ. ......... 

 



๑๐๑ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

การประเมินด้านท่ี ๒ 
ด้านความรู้ความสามารถ 

(ทุกวิทยฐานะ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๐๓ 
 

 

คําช้ีแจงการประเมินด้านที่ ๒ 
ด้านความรู้ความสามารถ 

(ทุกวิทยฐานะ) 

--------------------------- 

การประเมินด้านที่ ๒ ด้านความรู้ ความสามารถ มีองค์ประกอบการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน            
เกณฑ์การตัดสิน และวิธีการประเมิน ดังนี้ 

๑. องค์ประกอบการประเมิน 
การประเมินด้านท่ี ๒ ด้านความรู้ ความสามารถ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ประกอบด้วย  ๒  ส่วน 

ดังนี้ 
ส่วนท่ี ๑ การเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน  มีรายการ

ประเมิน ๔ รายการ จํานวน ๔ ตัวบ่งช้ี ดังน้ี 
๑) หลักสูตร (๑๐ คะแนน) มีจํานวน ๑ ตัวบ่งช้ี 
๒)  แผนการจัดการเรียนรู้/การสอน/การฝึก (๓๐ คะแนน) มีจํานวน ๑ ตัวบ่งช้ี 
๓)  สื่อ/นวัตกรรม (๑๐ คะแนน) มีจํานวน ๑ ตัวบ่งช้ี 
๔)  แฟ้มสะสมผลงาน (๑๐ คะแนน) มีจํานวน ๑ ตัวบ่งช้ี 

ส่วนท่ี ๒  การพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะในสาขาหรือกลุ่มสาระท่ีรับผิดชอบหรือ     
ในงานที่รับผิดชอบ คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน มีจํานวน ๑ ตัวบ่งช้ี คือ การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ 
(๔๐ คะแนน) 

๒.  เกณฑ์การให้คะแนน 
กําหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็นระดับคุณภาพ ๔ ระดับ คือ ระดับ ๔  ระดับ ๓  ระดับ ๒  และระดับ ๑ 

ในแต่ละระดับคุณภาพกําหนดค่าคะแนน ดังน้ี 

ระดับคุณภาพ ค่าคะแนนท่ีได ้
(คะแนนเต็ม ๕) (คะแนนเต็ม ๑๐) (คะแนนเต็ม ๑๕) (คะแนนเต็ม ๒๐) (คะแนนเต็ม ๓๐) 

๔ ๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๕.๐๐ ๒๐.๐๐ ๓๐.๐๐ 
๓ ๓.๗๕ ๗.๕๐ ๑๑.๒๕ ๑๕.๐๐ ๒๒.๕๐ 
๒ ๒.๕๐ ๕.๐๐ ๗.๕๐ ๑๐.๐๐ ๑๕.๐๐ 
๑ ๑.๒๕ ๒.๕๐ ๓.๗๕ ๕.๐๐ ๗.๕๐ 

 
๓.  เกณฑ์การตัดสิน 

๓.๑ ผู้ท่ีผ่านการประเมินด้านท่ี ๒ ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้งสามคนเฉล่ีย ดังน้ี 
๑)  วิทยฐานะชํานาญการต้น ต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๕๕ 
๒)  วิทยฐานะชํานาญการ ต้องได้คะแนนเฉล่ียไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๕ 
๓)  วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๐ 
๔)  วิทยฐานะเช่ียวชาญ ต้องได้คะแนนเฉล่ียไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๕ 
๕)  วิทยฐานะเช่ียวชาญพิเศษ ต้องได้คะแนนเฉล่ียไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๘๐ 
 
 



๑๐๔ 
 

 

๓.๒ กรณีที่ผลการประเมินไม่ผ่านตามเกณฑ์ ข้อ ๓.๑ และคณะกรรมการชุดท่ี ๑ มีความเห็นว่า 
ผลการประเมินอยู่ในวิสัยท่ีสามารถพัฒนาได้ ท้ังน้ีต้องมีผลการประเมินจากกรรมการทั้งสามคนเฉลี่ย ดังนี้ 

๑)  วิทยฐานะชํานาญการต้น ต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๕๐ 
๒)  วิทยฐานะชํานาญการ ต้องได้คะแนนเฉล่ียไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ 
๓)  วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๕ 
๔)  วิทยฐานะเช่ียวชาญ ต้องได้คะแนนเฉล่ียไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๐ 
๕)  วิทยฐานะเช่ียวชาญพิเศษ ต้องได้คะแนนเฉล่ียไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๕ 

๔.  วิธีการประเมิน 
๔.๑ ให้กรรมการผู้ประเมินใช้แบบบันทึกและแบบสรุปการประเมิน ด้าน ท่ี  ๒  (วฐ .บ .๒ .                

และ      วฐ.ส.๒.๑) ควบคู่กับกรอบการประเมินด้านท่ี ๒ และคําอธิบายตัวบ่งช้ีการประเมินด้านที่ ๒ 
๔.๒ ให้กรรมการแต่ละคนตรวจสอบข้อมูลของบุคคลและ/หรือหน่วยงาน และเอกสารหลักฐาน 

แหล่งข้อมูล ท่ีแสดงร่องรอยว่าผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
รวมทั้งใช้วิธีการประเมินในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ หรือสอบถามข้อมูล       
จากผู้ขอรับการประเมิน ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน ผู้รับบริการ และผู้ท่ีเกี่ยวข้องก่อนตัดสินใจให้คะแนน   
โดยวงกลมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพที่สอดคล้องกับหลักฐาน ร่องรอย และให้บันทึกข้อมูลสารสนเทศ
หลักฐาน ในแบบบันทึกการประเมินด้านท่ี ๒ (วฐ.บ.๒) แล้วนําระดับคุณภาพท่ีได้ในแต่ละตัวบ่งช้ีบันทึก 
และคิดค่าคะแนนลงในสรุปผลการประเมินด้านท่ี ๒ (วฐ.ส.๒,๑) พร้อมทั้งบันทึกข้อสังเกต ซ่ึงเป็นจุดเด่น  
จุดที่ควรพัฒนา และข้อคิดเห็นในเรื่องที่ประเมินของผู้รับการประเมินไว้ด้วย 

ท้ังน้ีการประเมินด้านที่ ๒ ให้คณะกรรมการประเมินจากเอกสาร หลักฐาน รวมท้ังการปฏิบัติงาน
จริง ณ สถานศึกษา 

๔.๓ ให้คณะกรรมการท้ังสามคน สรุปคะแนนการประเมินลงในแบบ (วฐ.ส.๒ .๒)ทุกครั้งท่ีมี 
การประเมิน คือ ครั้งที่ ๑ และ/หรือ ครั้งที่ ๒ (หลังจากการพัฒนาครั้งที่ ๑) และ/หรือ ครั้งที่ ๓ (หลังจากการ
พัฒนาครั้งท่ี ๒) แล้วแต่กรณี 

ท้ังนี้ ให้คณะกรรมการประเมินบันทึกข้อสังเกตซ่ึงเป็นจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อคิดเห็น 
ในเรื่องที่ประเมินของผู้ขอรับการประเมินทุกครั้งท่ีมีการประเมินไว้ด้วย 
หมายเหตุ  - แบบสรุปผลการประเมินด้านท่ี ๑ และด้านท่ี ๒ (วฐ. ๑-๒) ใช้สําหรับกรมยุทธศึกษาเหล่าทัพ  

หรือสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เม่ือการประเมินด้านท่ี ๑ และด้านที่ ๒ มีผลสิ้นสุดแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๕ 
 

 

คําอธิบายรายการและตัวบ่งช้ี 
การประเมินด้านท่ี ๒ ด้านความรู้ความสามารถ 

(ทุกวิทยฐานะ) 
 

การประเมินด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการทหารที่ทําหน้าท่ีสอน มีคะแนนเต็ม   
๑๐๐ คะแนน ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ ส่วนท่ี ๑ การเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน       
๖๐  คะแนน  มีจํานวน ๔ ตัวบ่งช้ี และส่วนท่ี ๒ การพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะในสาขาหรือ
กลุ่มสาระท่ีรับผิดชอบหรือในงานที่รับผิดชอบ ๔๐ คะแนน มีจํานวน ๓ ตัวบ่งช้ี ดังน้ี 
ส่วนท่ี ๑ การเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน (๖๐ คะแนน) 

๑. หลักสูตร หมายถึง มวลประสบการณ์ท่ีผู้สอนจัดทําขึ้นเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ในสาระ/
รายวิชา/สาขาท่ีเสนอขอโดยมีการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีวัด สมรรถนะคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
กระบวนการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล ท่ีกําหนดไว้ใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ หรือหลักสูตรอ่ืนตามท่ีหน่วยงานกําหนด 

ตัวบ่งช้ี ท่ี ๑  ความสามารถในการจัดทําหลักสูตรอย่างเป็นระบบ หมายถึง ความสามารถใน              
การวิเคราะห์หลักสูตร พัฒนาหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร 

๒. แผนการจัดการเรียนรู้/การสอน/การฝึก 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒ แผนการจัดการเรียนรู้/การสอน/การฝึก  หมายถึง ความสามารถในการจัดทํา

แผนการเรียนรู้/การสอน/การฝึก ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตร ผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษาและบริบทของชุมชน     
มีองค์ประกอบของแผนครบถ้วนสอดคล้องกันและถูกต้องตามหลักวิชาการ มีการออกแบบการเรียนรู้/การสอน/
การฝึกท่ีหลากหลายและถูกต้อง มีการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์และกระบวนการจัดการ
เรียนรู้/การสอน/การฝึก  โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลาย มีการบันทึกผลการจัดการเรียนรู้/การสอน/การฝึก และ
การนํามาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

๓.  ส่ือ/นวัตกรรม ส่ือ หมายถึง สิ่งที่ใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้/การสอน/การฝึก เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน โดยอาจเป็นวัสดุ อุปกรณ์ วิธีการในการจัดการเรียนรู้/การสอน/ 
การฝึก ท่ีผู้สอน เลือก จัดหา หรือจัดทําขึ้นใช้  ส่วนนวัตกรรม หมายถึง สิ่งท่ีผู้สอนจัดทําขึ้นใหม่ โดยใช้
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของตนเอง ต่อยอดความคิดจากสื่อเดิมให้เกิดประโยชน์ย่ิงขึ้น นอกจากน้ี นวัตกรรม
อาจเป็นกระบวนการ เทคนิค วิธีการที่ผู้สอนคิดขึ้นเพ่ือใช้จัดการเรียนรู้/การสอน/การฝึก ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานและตัวช้ีวัดหรือจุดมุ่งหมายของหลักสูตรอ่ืน 

ตัวบ่ ง ช้ี ท่ี  ๓  ความสามารถในการเลือก/ออกแบบ  การผ ลิต/จัดหา  การนํ าไป ใช้               
การประเมินผลและการพัฒนาส่ือ/นวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้/การสอน/การฝึก 
หมายถึง ความสามารถในการเลือก ผลิต ใช้ และพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับ
กระบวนการจัดการเรียนรู้/การสอน/การฝึก 

๔.  แฟ้มสะสมผลงาน 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๔ แฟ้มสะสมผลงานท่ีเก่ียวกับผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา สถานศึกษา ชุมชน และ

ตนเอง หมายถึง แฟ้มสะสมผลงานที่ผู้สอนได้คัดเลือกผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าท่ี และงานท่ีได้รับ
มอบหมายของผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา สถานศึกษา ชุมชน และตนเองโดยเป็นผลงาน
ดีเด่นหรือผลงานที่แสดงพัฒนาการของการปฏิบัติงานในแต่ละกลุ่ม 

 
 



๑๐๖ 
 

 

ส่วนท่ี ๒  การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมพูนความรู้และทักษะในสาขาหรือกลุ่มสาระท่ีรับผิดชอบ หรือในงาน 
ท่ีรับผิดชอบ (๔๐ คะแนน) 
๑.  การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑ การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ท่ีทําให้เกิดความรู้และทักษะ
เพ่ิมข้ึน หมายถึง การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ด้วยการเข้าประชุมทางวิชาการ การอบรม สัมมนา การศึกษาต่อ  
และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการท่ีทําให้เกิดความรู้และทักษะเพ่ิมขึ้น 

๒.  การประมวลความรู้เก่ียวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ และการนําไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ การประมวลความรู้เก่ียวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ และการนําไปใช้ 
ในการจัดการเรียนการสอน หมายถึง การเลือก การสรุป การจัดระบบความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและ
วิชาชีพ และจัดทําเป็นเอกสารทางวิชาการเพ่ือนําไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 
 

 

กรอบการประเมินด้านที ่๒ ด้านความรู้ความสามารถ 
 

ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ (๑๐๐ คะแนน) 
รายการ ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / 

แหล่งข้อมูล 
ส่วนท่ี ๑ การเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน (๖๐ คะแนน) 
๑. หลักสูตร 
(๑๐ คะแนน) 
 

ความสามารถในการ
จัดทําหลักสูตร 
อย่างเป็นระบบ โดยมี
การดําเนินงาน 
ดังนี้ 
- การวิเคราะห์หลักสูตร 
- การพัฒนาหลักสูตร 
- การนําหลักสูตรไปใช้ 
- การประเมินหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตร 
 

ระดับ ๔ มีความสามารถในการ
จัดทําหลักสูตรอย่าง 
เป็นระบบโดยมีการดําเนินงาน
ถูกต้องตามหลักวิชาการ ครบท้ัง 
๕ รายการและเป็นแบบอย่างท่ีดี
ได้ 
ระดับ ๓ มีความสามารถในการ
จัดทําหลักสูตรอย่างเป็นระบบ
โดยมีการดําเนินงานถูกต้องตาม
หลักวิชาการ ครบทั้ง ๕ รายการ 
ระดับ ๒ มีความสามารถในการ
จัดทําหลักสูตรอย่างเป็นระบบ
โดยมีการดําเนินงานถูกต้องตาม
หลักวิชาการ ๔ รายการ 
ระดับ ๑ มีความสามารถในการ
จัดทําหลักสูตรอย่างเป็นระบบ
โดยมีการดําเนินงานถูกต้องตาม
หลักวิชาการ ๓ รายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร 
หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น 
- ผลการวิเคราะห์บริบทของ
ชุมชน 
- ตารางวิเคราะห์หลกัสูตร 
- คําอธิบายรายวิชา 
- โครงสร้างรายวิชา/หน่วย
การเรียนรู้ 
- แนวทางการนําหลักสูตรไป
ใช้ 
- การประเมินและปรับปรุง
หลักสูตร 
- คําสั่ง บันทึก รายงานการ
ประชุม 
- เอกสาร หลักฐานอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง 
 
 



๑๐๘ 
 

 

รายการ ตัวบ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / 
แหล่งข้อมูล 

๒. แผนการ  
    จัดการ 
    เรียนรู้/ 
    การสอน/ 
    การฝึก 
 (๓๐ คะแนน) 
 

แผนการจัดการเรียนรู้/
การสอน/การฝึก  
ท่ีสามารถนําไปสู่การ
ปฏิบัติ โดยมีคุณภาพ 
ดังนี้ 
 - มีความสอดคล้องกับ
หลักสูตร 
- มีความสอดคล้องกับผู้
เข้ารับการสอน ฝึก 
ศึกษาและบริบทของ
ชุมชน 
- มีองค์ประกอบของแผน
ครบถ้วนสอดคล้องกัน
และถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 
- มีการออกแบบ 
การเรียนรู้/การสอน/ 
การฝึก ที่หลากหลาย
และถูกต้อง 
- มีการวัดและ
ประเมินผลสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้
และกระบวนการจัดการ
เรียนรู้/การสอน/การฝึก 
โดยใช้วิธีการท่ี
หลากหลาย 
- มีการบันทึกผลการ
จัดการเรียนรู้ 
และนําผลจากการบันทึก
มาพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้/ 
การสอน/การฝึก 

ระดับ ๔ มีแผนการจัดการเรียนรู้ /
การสอน/การฝึก โดยมีคุณภาพ 
ถูกต้องตามหลักวิชาการครบท้ัง     
๖ รายการ และเป็นแบบอย่างท่ีดีได้ 
ระดับ ๓ มีแผนการจัดการเรียนรู้ /
การสอน/การฝึก โดยมีคุณภาพ 
ถูกต้องตามหลักวิชาการครบท้ัง      
๖ รายการ  
ระดับ ๒มีแผนการจัดการเรียนรู้ /
การสอน/การฝึก โดยมีคุณภาพ 
ถูกต้องตามหลักวิชาการ ๕ รายการ  
ระดับ ๑ มีแผนการจัดการเรียนรู้ /
การสอน/การฝึก โดยมีคุณภาพ 
ถูกต้องตามหลักวิชาการ ๔  รายการ 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร 
หลักฐาน 
แหลง่ข้อมูล เช่น 
- แผนการจัดการเรียนรู้/
การสอน/การฝึก 
สอดคล้องกับหลักสูตร 
- ผลการวิเคราะห์ผู้เข้า
รับการสอน ฝึก ศึกษา
และบริบทของชุมชน 
- เครื่องมือการวัดและ
ประเมินผล 
- การบันทึกผลการ
จัดการเรียนรู้/การสอน/
การฝึก และการนําผล
จากการบันทึกมาใช้ใน
การพัฒนา 
- เอกสาร หลักฐานอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
 

 
 
 
 



๑๐๙ 
 

 

รายการ ตัวบ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เคร่ืองมือ / 
แหล่งข้อมูล 

๓. สื่อ/  
    นวัตกรรม 
(๑๐ คะแนน) 
 
 
 
 

ความสามารถในการ
เลือก/ออกแบบ 
การผลิต/จัดหา 
การนําไปใช้ 
การประเมินผลและ 
การพัฒนาสื่อ/
นวัตกรรมที่สอดคล้อง
กับกระบวนการจัดการ
เรียนรู้/การสอน/การฝึก 
โดยมีการดําเนินงาน 
ดังน้ี 
- การเลือก/ออกแบบ 
- การผลิต/จัดหา 
- การนําไปใช้ 
- การประเมินผล 
- การพัฒนา 
 
 

ระดับ ๔ มีความสามารถในการเลือก/
ออกแบบ ผลิต /จัดหา นําไปใช้ 
ประเมินผล และพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม 
โดยสอดคล้องกับกระบวนการจัดการ 
เรียนรู้/การสอน/การฝึก ถูกต้องตาม
หลักวิชาการครบท้ัง ๕ รายการ และ
เป็นแบบอย่างท่ีดีได้ 
ระดับ ๓ มีความสามารถในการเลือก/
ออกแบบ ผลิต/จัดหา นําไปใช้ 
ประเมินผล และพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม 
โดยสอดคล้องกับกระบวนการจัดการ
เรียนรู้/การสอน/การฝึก ถูกต้องตาม
หลักวิชาการครบท้ัง ๕ รายการ 
ระดับ ๒ มีความสามารถในการเลือก/
ออกแบบ ผลิต/จัดหา นําไปใช้ 
ประเมินผล และพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม 
โดยสอดคล้องกับกระบวนการจัดการ
เรียนรู้/การสอน/การฝึก ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ ๔ รายการ 
ระดับ ๑ มีความสามารถในการเลือก/
ออกแบบ ผลิต/ จัดหา นําไปใช้ 
ประเมินผล และพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม 
โดยสอดคล้องกับกระบวนการจัดการ
เรียนรู้/การสอน/การฝกึ ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ ๓ รายการ 
 
 
 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร 
หลักฐาน 
แหลง่ข้อมูล เช่น 
- ผลการวิเคราะห์ 
เพ่ือเลือก/ออกแบบส่ือ/
นวัตกรรม 
- แผนการผลิต/จัดหา
สื่อ/นวัตกรรม 
- สื่อ/นวัตกรรมท่ีผลิต 
- การใช้สื่อ/นวัตกรรม 
- เครื่องมือและผล 
การประเมินการใช้สื่อ/
นวัตกรรมและ 
การพัฒนา 
- แผนการจัด 
การเรียนรู้/การสอน/
การฝึก 
- เอกสาร หลักฐานอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง 
 
 
 



๑๑๐ 
 

 

รายการ ตัวบ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เคร่ืองมือ / 
แหล่งข้อมูล 

๔. แฟ้มสะสม 
    ผลงาน 
 (๑๐ คะแนน) 
 
 
 

ผลงานในแฟ้มสะสม
ผลงาน 
- ด้านผู้เข้ารับการสอน  
  ฝึก ศึกษา 
- ด้านสถานศึกษา 
- ด้านชุมชน 
- ด้านตนเอง 
 
 
 

ระดับ ๔  มีแฟ้มสะสมผลงานที่
เกี่ยวกับผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา 
สถานศึกษา ชุมชน และตนเอง
ครบถ้วนทั้ง ๔ ด้าน 
และเป็นแบบอย่างท่ีดีได้ 
ระดับ ๓  มีแฟ้มสะสมผลงานที่
เกี่ยวกับผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา 
สถานศึกษา ชุมชน และตนเอง
ครบถ้วน ท้ัง ๔ ด้าน 
ระดับ ๒  มีแฟ้มสะสมผลงานที่
เกี่ยวกับผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา 
สถานศึกษา ชุมชน หรือตนเอง    
รวม ๓ ด้าน 
ระดับ ๑  มีแฟ้มสะสมผลงานที่
เกี่ยวกับผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา 
สถานศึกษา ชุมชน หรือตนเอง     
รวม ๒ ด้าน 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร 
หลักฐาน 
แหลง่ข้อมูล เช่น 
- แฟ้มสะสมผลงานและ
การสรุปคุณค่าของ
ผลงานในด้านต่าง ๆ 
- เอกสาร หลักฐานอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง 
 
 
 



๑๑๑ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายการ ตัวบ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการ / เคร่ืองมือ / 
แหล่งข้อมูล 

ส่วนท่ี ๒ การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมพูนความรู้และทักษะในสาขาหรือกลุ่มสาระที่รับผิดชอบหรือในงานท่ี
รับผิดชอบ (๔๐ คะแนน) 
๑. การศึกษา 
    ค้นคว้าหา 
    ความรู้ด้วย 
    วิธีการ 
    ต่าง ๆ  
(๔๐ คะแนน) 
 

การศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ 
ท่ีทําให้เกิดความรู้และ
ทักษะเพ่ิมขึ้นดังน้ี 
- การประชุมทาง
วิชาการ การอบรม  
การสัมมนา  การ
อภิปรายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาการ
การศึกษาดูงาน หรือ
การศึกษาต่อพร้อมทั้ง
สรุปสาระความรู้ท่ีได้รับ
และเสนอแนะแนว
ทางการนําไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน
หรืองานท่ีรับผดิชอบ 
 

ระดับ ๔  เข้าร่วมการประชุมทาง
วิชาการ/การอบรม/การอภิปราย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ 
การศึกษาดูงาน รวมแล้วไม่น้อยกว่า 
๓๕ ช่ัวโมงต่อปี  หรือการศึกษาต่อ  
๑ หลักสูตร  
ระดับ ๓  เข้าร่วมการประชุมทาง
วิชาการ/การอบรม/ การสัมมนา/ 
การอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้ทาง
วิชาการ การศึกษาดูงาน รวมแล้ว 
ไม่น้อยกว่า ๓๐ ช่ัวโมงต่อปี 
ระดับ ๒ เข้าร่วมการประชุมทาง
วิชาการ/ การอบรม/ การสัมมนา/
การอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้ทาง
วิชาการ การศึกษาดูงาน รวมแล้ว 
ไม่น้อยกว่า ๒๕ ช่ัวโมงต่อปี  
ระดับ ๑ เข้าร่วมการประชุมทาง
วิชาการ/การอบรม/  การสัมมนา/
การอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้ทาง
วิชาการ การศึกษาดูงาน รวมแล้ว 
ไม่น้อยกว่า ๒๐ ช่ัวโมงต่อปี  
 

ตรวจสอบจากเอกสาร 
หลักฐาน 
แหลง่ข้อมูล เช่น 
- ใบรับรองการผ่านการ
ทดสอบความรู้จาก
สถาบันทางวิชาการ     
ในสังกัด กห หรือ
หน่วยงานนอก กห. 
- วุฒิบัตร/เกียรติบัตร/
ใบรับรอง/โล่/รางวัล 
หลักฐานการศึกษาต่อ 
- หนังสือเชิญ คําสั่ง 
หนังสือขอบคณุ ฯลฯ 
- ผลการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาการ 
- เอกสาร หลักฐานอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง 



 



๑๑๓ 
 

 

วฐ.บ.๒ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สําหรับกรรมการชุดที่ ๑ 

แบบบันทึกการประเมินด้านที ่๒  
ด้านความรูค้วามสามารถ 

(สําหรับทุกวิทยฐานะ) 
 ประเมิน    

Ο ครั้งท่ี ๑ 
Ο ครั้งท่ี ๒ (หลังจากพัฒนา ครั้งท่ี ๑) 
Ο ครั้งท่ี ๓ (หลังจากพัฒนา ครั้งท่ี ๒) 

 
ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน 
ชื่อ...................................................................นามสกุล...................................................................................... 
ตําแหน่ง.........................................................วิทยฐานะ...................................................................................... 
สถานศึกษา/หน่วยงาน........................................................................................................................................ 
สังกัด................................................................................................................................................................... 
รับเงินเดือนระดับ .................................ข้ัน....................................บาท 
วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน.............................................................................................................................. 
สาขา/หมวดวิชา/กลุ่มสาระ/วิชา ท่ีขอรับการประเมิน......................................................................................... 
 



๑๑๔ 
 

 

ตัวบ่งชี ้
 

บันทึกหลักฐานร่องรอย 
ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 

ท่ีสะท้อนความรู้ความสามารถ

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพท่ีสอดคล้อง

กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 
ส่วนท่ี ๑ การเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน (๖๐ คะแนน) 
๑. ความสามารถในการ 
    จัดทําหลักสูตรอย่างเป็น 
     ระบบ (๑๐ คะแนน) 
     โดยมีการดําเนินงาน 

ดังนี้ 
- การวิเคราะห์หลักสูตร 
- การพัฒนาหลักสูตร 
- การนําหลักสูตรไปใช้ 
- การประเมินหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตร 

 
 

 ๔  มีความสามารถในการจัดทําหลักสูตรอย่าง 
    เป็นระบบโดยมีการดําเนินงานถูกต้องตามหลัก 
    วิชาการ ครบท้ัง ๕ รายการและเป็นแบบอย่าง   
    ท่ีดีได้ 
๓ มีความสามารถในการจัดทําหลักสูตรอย่าง 
   เป็นระบบโดยมีการดําเนินงานถูกต้องตามหลัก  
   วิชาการ ครบทั้ง ๕ รายการ 
๒ มีความสามารถในการจัดทําหลักสูตรอย่างเป็น 
   ระบบโดยมีการดําเนินงานถูกต้องตามหลัก 
   วิชาการ ๔ รายการ 
๑ มีความสามารถในการจัดทําหลักสูตรอย่างเป็น 
   ระบบโดยมีการดําเนินงานถูกต้องตามหลัก 
   วิชาการ ๓ รายการ 
 
 
 
 
 
 



๑๑๕ 
 

 

 

ตัวบ่งชี ้
 

บันทึกหลักฐานร่องรอย 
ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 

ท่ีสะท้อนความรู้ความสามารถ

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพท่ีสอดคล้อง

กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 
๒. แผนการจัดการเรียนรู้/

การสอน/การฝึก        
ท่ีสามารถนําไปสู่การ
ปฏิบัติได้โดยมีคุณภาพ 
ดังนี้ (๓๐ คะแนน) 
- มีความสอดคล้องกับ
หลักสูตร 

- มีความสอดคล้องกับ 
  ผู้เข้ารับการสอน ฝึก 
ศึกษาและบริบทของ
ชุมชน 

- มีองค์ประกอบของ
แผนครบถ้วน
สอดคล้องกันและ
ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 

- มีการออกแบบ 
  การเรียนรู้/การสอน/
การฝึกที่หลากหลาย
และถูกต้อง 

- มีการวัดและ
ประเมินผลสอดคลอ้ง
กับจุดประสงค ์และ
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ /การสอน/ 

  การฝึก โดยใช้วิธีการ 
  ที่หลากหลาย 
- มีการบันทึกผลการ
จัดการเรียนรู้และนํา
ผลจากการบันทึกมา
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้/การสอน/   
การฝึก 

 
 
 

 ๔ มีแผนการจัดการเรียนรู้ /การสอน/การฝึก โดยมี 
   คุณภาพ ถูกต้องตามหลักวิชาการครบทั้ง  
   ๖ รายการ และเป็นแบบอย่างท่ีดีได้ 
๓ มีแผนการจัดการเรียนรู้ /การสอน/การฝึก โดยมี  
   คุณภาพ ถูกต้องตามหลักวิชาการครบทั้ง  
   ๖ รายการ  
๒ มีแผนการจัดการเรียนรู้ /การสอน/การฝึก โดยมี 
   คุณภาพ ถูกต้องตามหลักวิชาการ ๕ รายการ  
๑ มีแผนการจัดการเรียนรู้ /การสอน/การฝึก โดยมี 
   คุณภาพ ถูกต้องตามหลักวิชาการ ๔  รายการ  
 



๑๑๖ 
 

 

 

ตัวบ่งชี ้
บันทึกหลักฐานร่องรอย 

ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะท้อนความรู้ความสามารถ

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพท่ีสอดคล้องกับ

หลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 
๓. ความสามารถในการ 

เลือก/ออกแบบการ
ผลิต/จัดหา การนําไปใช้
การประเมินผลและการ
พัฒนาสื่อ/นวัตกรรมที่
สอดคล้องกับ
กระบวนการจดัการ
เรียนรู้ /การสอน/    
การฝึก 

 (๑๐ คะแนน)  โดยมี 
    การดําเนินงาน  ดังน้ี 

- การเลือก/ออกแบบ 
- การผลิต/จัดหา 
- การนําไปใช้ 
- การประเมินผล 
- การพัฒนา 

 

 ๔ มีความสามารถในการเลือก/ออกแบบ ผลิต / 
   จัดหานําไปใช้ ประเมินผล และพัฒนาสื่อ/ 
   นวัตกรรม โดยสอดคล้องกบักระบวนการจัดการ  
   เรียนรู้/การสอน/การฝึก ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
   ครบทั้ง ๕ รายการ และเป็นแบบอย่างทีดี่ได้ 
๓ มีความสามารถในการเลือก/ออกแบบ ผลิต/จัดหา 
   นําไปใช้ ประเมินผล และพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม  
   โดยสอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้/ 
   การสอน/การฝึก ถูกต้องตามหลักวิชาการครบทั้ง  
   ๕ รายการ 
๒ มีความสามารถในการเลือก/ออกแบบ ผลิต/ 
   จัดหานําไปใช้ ประเมินผล และพัฒนาสื่อ/ 
   นวัตกรรม โดยสอดคล้องกบักระบวนการจัดการ 
   เรียนรู้/การสอน/การฝึก ถูกต้องตามหลักวิชาการ  
   ๔ รายการ 
๑ มีความสามารถในการเลือก/ออกแบบ ผลิต/  
   จัดหานําไปใช้ ประเมินผล และพัฒนาสื่อ/  
   นวัตกรรม โดยสอดคล้องกบักระบวนการจัดการ 
   เรียนรู้/การสอน/การฝึก ถูกต้องตามหลักวิชาการ  
   ๓ รายการ 

๔.  ผลงานในแฟ้มสะสม
ผลงาน (๑๐ คะแนน) 
- ด้านผู้เข้ารับการสอน 
ฝึก ศึกษา 

- ด้านสถานศึกษา 
- ด้านชุมชน 
- ด้านตนเอง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

๔  มีแฟ้มสะสมผลงานท่ีเกี่ยวกับผู้เข้ารับการสอน 
ฝึกศึกษา สถานศึกษา ชุมชน และตนเองครบถ้วน 
ท้ัง ๔ ด้าน และเป็นแบบอย่างท่ีดีได้ 

๓  มีแฟ้มสะสมผลงานที่ เกี่ยวกับผู้เข้ารับการสอน 
ฝึกศึกษา สถานศึกษา ชุมชนและตนเองครบถ้วน 
ท้ัง ๔ ด้าน 

๒  มีแฟ้มสะสมผลงานที่ เกี่ยวกับผู้เข้ารับการสอน 
ฝึกศึกษา สถานศึกษา ชุมชน หรือตนเอง  

    รวม ๓ ด้าน 
๑  มีแฟ้มสะสมผลงานที่ เกี่ยวกับผู้เข้ารับการสอน 

ฝึกศึกษา สถานศึกษา ชุมชน หรือตนเอง  
    รวม ๒ ด้าน 

 
 
 
 
 
 



๑๑๗ 
 

 

 
 

ตัวบ่งชี ้
บันทึกหลักฐานร่องรอย 

ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน 
ท่ีสะท้อนความรู้ความสามารถ

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพท่ีสอดคล้อง

กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 
ส่วนท่ี ๒ การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมพูนความรู้และทักษะในสาขาหรือกลุ่มสาระที่รับผิดชอบหรือในงานที่
รับผิดชอบ (๔๐ คะแนน) 
๑. การศึกษาคน้คว้าหา

ความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ 
ท่ีทําให้เกิดความรู้และ
ทักษะเพ่ิมขึ้น  
(๔๐ คะแนน) ดังนี้ 

- การประชุมทาง
วิชาการ การอบรม  
การสัมมนา   

   การอภิปราย
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 

  ทางวิชาการ การศึกษา
ดูงาน หรือการศึกษา
ต่อพร้อมทั้งสรุปสาระ
ความรู้ที่ได้รับและ
เสนอแนะแนวทางการ
นําไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนหรืองาน
ท่ีรับผิดชอบ 

 

 ๔  เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ/การอบรม/   
การสัมมนา /การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาการ/การศึกษาดูงาน รวมแล้วไม่น้อยกว่า 
๓๕ ช่ัวโมงต่อปี หรือการศึกษาต่อ ๑ หลักสูตร 

๓  เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ/การอบรม/ 
การสัมมนา/การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาการ/การศึกษาดูงานรวมแล้วไม่น้อยกว่า   
๓๐ ช่ัวโมงต่อปี  

๒  เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ/การอบรม/การ
สัมมนา/การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาการ/การศึกษาดงูาน รวมแล้วไม่น้อยกว่า 
๒๕ ช่ัวโมงต่อปี  

๑  เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ/การอบรม/การ
สัมมนา/การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาการ/การศึกษาดูงาน  รวมแล้วไม่น้อยกว่า 
๒๐ ช่ัวโมงต่อปี  

 

 
 
 (ลงช่ือ).................................................................กรรมการผู้ประเมิน 
 (..............................................................) 
 ตําแหน่ง................................................................. 
 วันท่ี................เดือน.............................พ.ศ. .......... 

 



 



๑๑๙ 
 

วฐ.ส.๒.๑ 
 
 

 
แบบสรุปผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีด้านที่ ๒  

ด้านความรูค้วามสามารถ 
 

ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน 
ช่ือ......................................................................นามสกุล......................................................................................... 
ตําแหน่ง.............................................................วิทยฐานะ....................................................................................... 
สถานศึกษา/หน่วยงาน............................................................................................................................................. 
สังกัด......................................................................................................................................................................... 
รับเงินเดือนระดับ  ............................................ขั้น......................................บาท 
วิทยฐานะท่ีขอรับการประเมิน.................................................................................................................................. 
สาขา/หมวดวิชา/กลุ่มสาระ/วิชา ท่ีขอรับการประเมิน............................................................................................ 
ให้กรอกตัวเลขแสดงระดับคุณภาพตามผลการประเมินในช่องระดับคุณภาพ 
 

ส่วนท่ี ตัวบ่งช้ี น้ําหนัก 
คะแนน 

ระดับคุณภาพ คะแนนท่ีได้ 
(นํ้าหนักคะแนนxระดับ

คุณภาพ) ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑ การเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการ

สอน (๖๐ คะแนน) 
๑. ความสามารถในการจัดทําหลักสูตรอย่างเป็นระบบ ๑๐

     

๒. แผนการจัดการเรียนรู้/การสอน/การฝึก ๓๐      
๓. ความสามารถในการเลือก/ออกแบบ การผลิต/ 
    จัดหาการนําไปใช้ การประเมินผลและการพัฒนา 
    ส่ือ/นวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับกระบวนการจัดการ 
    เรียนรู้ 

๑๐      

๔. ผลงานในแฟ้มสะสมผลงาน ๑๐      
ผลรวมคะแนนท่ีได้ ส่วนท่ี ๑ ๖๐      

ผลการประเมิน = ผลรวมคะแนนที่ได้ ส่วนท่ี ๑  =   …………… คะแนน 
                                                            ๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 

สําหรับกรรมการชุดที่ ๑ 



๑๒๐ 
 

 
 

ส่วนท่ี ตัวบ่งช้ี น้ําหนัก 
คะแนน 

ระดับคุณภาพ คะแนนท่ีได้ 
(นํ้าหนักคะแนนxระดับ

คุณภาพ) ๔ ๓ ๒ ๑ 
๒ การพัฒนาตนเองเพ่ือเพิ่มพูนความรู้และทักษะใน

สาขาหรือก ลุ่มสาระ ท่ี รับ ผิดชอบหรือ ใน งาน ท่ี
รับผิดชอบ (๔๐ คะแนน) 
   - การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ท่ีทํา
ให้เกิดความรู้และทักษะเพ่ิมขึ้น 

 
 
 

๔๐ 

     

ผลรวมคะแนนท่ีได้ ส่วนท่ี ๒ ๔๐      
ผลการประเมิน = ผลรวมคะแนนที่ได้ ส่วนท่ี ๒  =   …………… คะแนน 

                                                            ๔ 
รวมผลการประเมิน ทั้ง ๒ ส่วน = ……………… คะแนน 

 
โดยมีข้อสังเกตในการประเมินเก่ียวกับจดุเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และข้อคิดเห็น (ดังแนบ) 

 
 (ลงช่ือ) ........................................................กรรมการผู้ประเมิน 
 (..............................................................) 
 ตําแหน่ง ........................................................... 
 วันท่ี.............เดือน.......................พ.ศ. ............. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๑ 
 

 
 
 

สรุปข้อสังเกตเก่ียวกับ จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และข้อคิดเห็น 
 ยศ ช่ือ – นามสกุล........................................................ 

๑. จุดเด่น 
  .............................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
๒. จุดท่ีควรพัฒนา 
 .............................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
๓. ข้อคิดเห็น 
 .............................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 (ลงช่ือ)..........................................กรรมการผู้ประเมิน 
 (.................................................) 
 ตําแหน่ง...................................................... 
 วันท่ี..........เดือน........................พ.ศ............ 
 
 
 
 
 



 



๑๒๓ 
 

วฐ.ส. ๒.๒ 
 

 
 

แบบสรุปผลการประเมินด้านที่ ๒  
ด้านความรูค้วามสามารถ 

 
๑. ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน 
ช่ือ......................................นามสกุล...............................ตําแหน่ง..................วิทยฐานะ.......................................... 
สถานศึกษา/หน่วยงาน............................................................................................................................................. 
สังกัด........................................................................................................................................................................ 
รับเงินเดือนระดับ  ...............................................ขั้น.......................................บาท 
วิทยฐานะท่ีขอรับการประเมิน.................................................................................................................................. 
สาขา/หมวดวิชา/กลุ่มสาระ/วิชา ท่ีขอรับการประเมิน............................................................................................. 
 

๒. ผลการประเมิน ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ 
 

รายการประเมิน คะแนน 
เต็ม 

คะแนนท่ีได้ 
หมายเหต ุคนท่ี 

๑ 
คนท่ี 
๒ 

คนท่ี 
๓ 

ส่วนท่ี ๑ การเป็นผู้มีความสามารถในการ 
           จัดการเรียนการสอน 

๖๐    เกณฑ์ผ่านแต่ละวิทยฐานะต้องได้คะแนนรวมท้ัง 
๒ ส่วน จากกรรมการ ๓ คนเฉล่ีย ดังน้ี 
- วิทยฐานะชํานาญการ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๕ 
- วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๗๐ 
- วิทยฐานะเช่ียวชาญ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๗๕ 
- วิทยฐานะเช่ียวชาญพิเศษ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐ 
 

ส่วนท่ี ๒ การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูน 
           ความรู้และทักษะในสาขาหรือกลุ่ม 
           สาระท่ีรับผิดชอบหรือในงาน 
           ท่ีรับผิดชอบ 

๔๐ 

   

คะแนนรวม ๑๐๐    
รวมคะแนนจากกรรมการ ๓ คน เฉล่ีย (คนท่ี ๑+คนท่ี ๒+คนท่ี ๓) = .................. คะแนน 

                                                                              ๓ 
 

โดยมีข้อสังเกตในการประเมินจุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และข้อคิดเห็น (ดังแนบ) 
ความเห็น   

Ο ผ่านการประเมิน 
Ο ควรพัฒนา (ระบุหัวข้อ) ....................................................................................................... 
Ο ไม่ผ่านการประเมิน 

 
(ลงชื่อ) .......................ประธานกรรมการ (ลงช่ือ) ..............................กรรมการ (ลงช่ือ) .................................กรรมการ 

(.........................................) (.........................................) (.........................................) 
ตําแหน่ง.......................................... ตําแหน่ง.......................................... ตําแหน่ง.......................................... 
วันท่ี ........ เดือน.......... พ.ศ. ......... วันท่ี ........ เดือน.......... พ.ศ. ......... วันท่ี ........ เดือน.......... พ.ศ. ......... 

สําหรับกรรมการชุดที่ ๑ 



๑๒๔ 
 

สรุปข้อสังเกตเก่ียวกับ จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และข้อคิดเห็น 
ยศ ช่ือ – นามสกุล……..................................................... 

๑. จุดเด่น 
 .............................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
๒. จุดท่ีควรพัฒนา 
 .............................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
๓. ข้อคิดเห็น 
 .............................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 

(ลงชื่อ) .......................ประธานกรรมการ (ลงช่ือ) ..............................กรรมการ (ลงช่ือ) .................................กรรมการ 
(.........................................) (.........................................)   (.........................................) 

ตําแหน่ง.......................................... ตําแหน่ง.......................................... ตําแหน่ง.......................................... 
วันท่ี ........ เดือน.......... พ.ศ. ......... วันท่ี ........ เดือน.......... พ.ศ. ......... วันท่ี ........ เดือน.......... พ.ศ. ......... 

 
 



๑๒๕ 
 

 

วฐ. ๑ - ๒ 
 
 
 

แบบสรุปผลการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ 
(ทุกวิทยฐานะ)  

๑. ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน 
ช่ือ...................................................................นามสกุล .......................................................................................... 
ตําแหน่ง.......................................................... วิทยฐานะ........................................................................................ 
สถานศึกษา/หน่วยงาน............................................................................................................................................. 
สังกัด........................................................................................................................................................................ 
รับเงินเดือนระดับ  ..............................................ขั้น..................................บาท 
วิทยฐานะท่ีขอรับการประเมิน.................................................................................................................................. 
สาขา/หมวดวิชา/กลุ่มสาระ ท่ีขอรับการประเมิน..................................................................................................... 
๒. ได้มีการตรวจสอบว่าข้าราชการทหารท่ีทําหน้าท่ีสอนรายนี้มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี กขท.  
    กําหนด คือ 
    ๑) มีหนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอน 
 ๒) ดํารงตําแหน่ง........................................................................................................................ 
  เม่ือวันท่ี ...............................นับถึงวันย่ืนคําขอเป็นเวลา..........ปี........เดือน.......วัน  
 ๓) มีภาระงานสอน      ไม่ตํ่ากว่าขั้นตํ่า      ตํ่ากว่าขั้นตํ่า 
 ๔) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบฯ ย้อนหลัง     ติดต่อกัน    ไม่ติดต่อกัน   
     นับถึงวันท่ีย่ืนคําขอ  
          เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี สําหรับครูทหาร 
                     เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี สําหรับครูวิชาการ 
๓. ผลการประเมิน ด้านท่ี ๑ และด้านที่ ๒ (มีผลส้ินสุดแล้ว) 
 

รายการประเมิน คะแนน 
เต็ม 

คะแนนท่ีได้  
คะแนน
เฉล่ีย 

 

หมายเหตุคนท่ี 
๑ 

คนท่ี 
๒ 

คนท่ี 
๓ 

ด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
            และจรรยาบรรณขา้ราชการทหาร 
            ท่ีทําหน้าท่ีสอน 

๑๐๐      

ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ ๑๐๐      

 
 
 
 
 

สําหรับกรมยุทธศึกษาเหล่าทัพ/สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  
 (เมื่อได้รับการประเมินด้านท่ี ๑ และด้านท่ี ๒ มีผลสิ้นสุดแล้ว) 



๑๒๖ 
 

 

๔. สรุปผลการประเมิน 
 ด้านท่ี ๑ 
 ประเมินครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี.................................................        ผ่าน          ไม่ผ่าน 
 ประเมินครั้งท่ี ๒ (พัฒนาครั้งท่ี ๑) เม่ือวันท่ี........................         ผ่าน          ไม่ผ่าน 
 ประเมินครั้งท่ี ๓ (พัฒนาครั้งท่ี ๒) เม่ือวันท่ี.......................          ผ่าน          ไม่ผ่าน 
 
 ด้านท่ี ๒ 
 ประเมินครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี...................................................       ผ่าน          ไม่ผ่าน 
 ประเมินครั้งท่ี ๒ (พัฒนาครั้งท่ี ๑) เม่ือวันท่ี..........................       ผ่าน          ไม่ผ่าน 
 ประเมินครั้งท่ี ๓ (พัฒนาครั้งท่ี ๒) เม่ือวันท่ี.........................        ผ่าน          ไม่ผ่าน 
 
๕. ความเห็นของคณะกรรมการประเมิน 
      ผ่านการประเมิน 
      ไม่ผ่านการประเมิน 
 

(โดยแนบข้อสังเกตของคณะกรรมการชุดท่ี ๑ ตามแบบ วฐ.ส.๒ และ วฐ.ส. ๒.๒ ทั้งผ่านและไม่ผ่านการประเมิน) 
 

 (ลงช่ือ)........................................................ผู้ตรวจสอบ 
 (.................................................) 
 ตําแหน่ง................................................. 
 วันท่ี.......เดือน...................พ.ศ. ............. 
 



๑๒๗ 
 

 

 
 
 
 
 
 

การประเมินด้านท่ี ๓ 
ด้านผลการปฏบัิติงาน 

(ทุกวิทยฐานะ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๙ 
 

 

คําช้ีแจงการประเมินด้านที่ ๓ 
ด้านผลการปฏิบัติงาน 

 
การประเมินด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน มีองค์ประกอบการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การตัดสิน  

และวิธีการประเมิน ดังน้ี 
๑. องค์ประกอบการประเมิน 

วิทยฐานะครูชํานาญการต้นและครูชํานาญการ  
การประเมินด้านท่ี ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  ประกอบด้วย ๒ ส่วน ดังน้ี 
ส่วนท่ี ๑  ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เข้ารบัการสอน ฝึก ศึกษา คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน  มีรายการ

ประเมิน ๓ รายการ จํานวน ๖ ตัวบ่งช้ี ดังน้ี 
๑)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (๓๐ คะแนน) มีจํานวน ๓ ตัวบ่งช้ี 
๒)  ผลการพัฒนาผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา ด้านอ่ืน ๆ (๒๐ คะแนน) มีจํานวน ๒ ตัวบ่งช้ี 
๓)  ปริมาณงาน (๑๐ คะแนน) มีจํานวน ๑ ตัวบ่งช้ี 

ส่วนท่ี ๒  รายงานการสังเคราะห์ผลการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา คะแนนเต็ม 
๔๐ คะแนน มีจํานวน ๔ ตัวบ่งช้ี ดังน้ี 

๑. การระบุปัญหาและการกําหนดขอบเขตของปัญหา (๕ คะแนน) 
๒. รูปแบบ เทคนิค วิธีการแก้ปัญหาและการพัฒนา (๑๕ คะแนน) 
๓. การนํารูปแบบ เทคนิค วิธีการแก้ปัญหาไปใช้แก้ปัญหา และผลที่เกิดขึ้น (๑๕ คะแนน) 
๔. ข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ปัญหาและพัฒนาในอนาคต (๕ คะแนน)  
 

วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษขึ้นไป  
การประเมินด้านท่ี ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  ประกอบด้วย ๒ ส่วน ดังน้ี 
ส่วนท่ี ๑  ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน มีรายการ

ประเมิน ๓ รายการ จํานวน ๖ ตัวบ่งช้ี ดังน้ี 
๑)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (๓๐ คะแนน) มีจํานวน ๓ ตัวบ่งช้ี 
๒)  ผลการพัฒนาผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา ด้านอ่ืน ๆ (๒๐ คะแนน) มีจํานวน ๒ ตัวบ่งช้ี 
๓)  ปริมาณงาน (๑๐ คะแนน) มีจํานวน ๑ ตัวบ่งช้ี 

ส่วนท่ี ๒  ผลงานทางวิชาการ คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน มีรายการประเมิน ๒ รายการ จํานวน ๖ ตัวบ่งช้ี  
ดังน้ี 

๑. คุณภาพของผลงานทางวิชาการ (๒๐ คะแนน) มีจํานวน ๔ ตัวบ่งช้ี 
- ความถูกต้องตามหลักวิชาการ (๗ คะแนน) 
- ความสมบูรณ์ของเน้ือหาสาระ (๖ คะแนน) 
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์(๔ คะแนน) 
- การจัดทํา การพิมพ์และรูปเลม่ (๓ คะแนน) 

 
 
 
 
 



๑๓๐ 
 

๒. ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ (๒๐ คะแนน) มีจํานวน ๒ ตัวบ่งช้ี  
- ประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา การจัดการศกึษา 

หน่วยงานการศึกษาและชุมชน (๑๐ คะแนน) 
- ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและการเผยแพร่ในวงวิชาการ  (๑๐ คะแนน) 

๒. เกณฑ์การให้คะแนน 
การประเมินด้านท่ี ๓ ส่วนท่ี ๑ ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา กําหนดให้มีเกณฑ์

การประเมินเป็นระดับคุณภาพ ๔ ระดับ คือ ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ และระดับ ๑ ในแต่ละระดับคุณภาพ 
กําหนดค่าคะแนน ดังน้ี 

ระดับคุณภาพ คะแนนท่ีได้ 
(คะแนนเต็ม ๕) (คะแนนเต็ม ๑๐) (คะแนนเต็ม ๑๕) (คะแนนเต็ม ๒๐) 

๔ ๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๕.๐๐ ๒๐.๐๐ 
๓ ๓.๗๕ ๗.๕๐ ๑๑.๒๕ ๑๕.๐๐ 
๒ ๒.๕๐ ๕.๐๐ ๗.๕๐ ๑๐.๐๐ 
๑ ๑.๒๕ ๒.๕๐ ๓.๗๕ ๕.๐๐ 

 
๓. เกณฑ์การตัดสิน 

วิทยฐานะครูชํานาญการต้นและครูชํานาญการ  
๓.๑  การประเมินด้านท่ี ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ส่วนท่ี ๑ ผลการพัฒนาคุณภาพ 

ผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา และส่วนท่ี ๒ รายงานการสังเคราะห์ผลการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เข้ารับการสอน ฝึก 
ศึกษา ผู้ท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน ต้องได้คะแนน รวมท้ัง ๒ ด้าน จากกรรมการแต่ละคน ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๕๕ 
สําหรับวิทยฐานะครูชํานาญการต้น ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๕ สําหรับวิทยฐานะครูชํานาญการ 

๓.๒  การปรับปรุงด้านที่ ๓ 
กรณีท่ีผลการประเมินไม่ผ่านตามเกณฑ์ ข้อ ๓.๑ และคณะกรรมการมีความเห็น ว่าผลการปฏิบัติงาน 

อยู่ในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได้ การปรับปรุงข้อมูลต้องเป็นกรณี ท่ีผู้ขอรับการประเมินช้ีแจงข้อมูล              
ตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (วฐ.ร.๓.๑) ยังไม่ชัดเจน สามารถให้ผู้ขอรับการประเมิน  อธิบายหรือช้ีแจง
ข้อมูลเพ่ิมเติมให้ชัดเจนได้เท่านั้น ไม่สามารถปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับผลการพัฒนาคุณภาพผู้เข้ารับการสอน ฝึก 
ศึกษา เช่น ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการประเมินและหรือการทดสอบของวิชาที่สอนในระดับเขต          
หรือระดับประเทศ และผลการพัฒนาผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษาด้านอ่ืน ๆ เป็นต้น 

การปรับปรุงด้านท่ี ๓ จะดําเนินการพร้อมกันทั้งด้านท่ี ๑ และ ๒ ซ่ึงสามารถปรับปรุงได้ไม่เกิน  
๒ ครั้ง โดยคร้ังท่ี ๑ ให้ปรับปรุงภายในเวลา ๑ เดือน เม่ือปรับปรุงแล้วหากคณะกรรมการประเมินพิจารณาแล้ว
เห็นว่าผู้ขอรับการประเมินยังปรับปรุงไม่ครบถ้วนตามข้อสังเกตอาจให้ปรับปรุงได้อีกครั้งหนึ่งภายใน          
เวลา ๑ เดือน 

 
วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษขึ้นไป  
๓.๑ การประเมินด้านท่ี ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ส่วนท่ี ๑ ผลการพัฒนาคุณภาพ 

ผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา และส่วนที่ ๒ ผลงานทางวิชาการ ผู้ท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน ต้องได้คะแนนจาก
กรรมการแต่ละคน ดังน้ี 

 
 
 



๑๓๑ 
 

 

 

วิทยฐานะ ผลการประเมินด้านท่ี ๓ 
ส่วนท่ี ๑ ส่วนท่ี ๒ คะแนนรวมเฉล่ียท้ัง ๒ ส่วน 

ชํานาญการพิเศษ ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๕ ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๕ ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๐ 
เช่ียวชาญ ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๐ ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๐ ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๕ 
เช่ียวชาญพิเศษ ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๕ ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๕ ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๘๐ 

๓.๒  การปรับปรุงด้านที่ ๓ 
กรณีที่ผลการประเมินไม่ผ่านตามเกณฑ์ ข้อ ๓.๑ และคณะกรรมการชุดท่ี ๒ มีความเห็นว่า 

ผลการปฏิบัติงานอยู่ในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได้ โดยต้องมีผลการประเมินจากกรรมการไม่น้อยกว่า ๒ คน  
ผ่านเกณฑ์ทั้งในส่วนท่ี ๑ ส่วนท่ี ๒ และคะแนนรวมเฉลี่ยต้องมีลักษณะและเงื่อนไข ดังน้ี 

การปรับปรุงส่วนท่ี ๑ ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษาต้องเป็นกรณีท่ีผู้ขอรับ
การประเมินช้ีแจงข้อมูลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (วฐ.ร.๓.๒) ยังไม่ชัดเจน สามารถให้ผู้ขอรับ        
การประเมินอธิบายหรือช้ีแจงข้อมูลเพ่ิมเติมให้ชัดเจนได้เท่าน้ัน ไม่สามารถให้ปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับผลการ   
การพัฒนาคุณภาพผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา เช่น ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการประเมินและหรือการ
ทดสอบของวิชาที่สอนในระดับเขตหรือระดับประเทศ และผลการพัฒนาผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษาด้านอ่ืนๆ 
เป็นต้น 

การปรับปรุงส่วนท่ี ๒ ผลงานทางวิชาการต้องอยู่ในวิสัยท่ีสามารถปรับปรุงได้ 
การปรับปรุงด้านท่ี ๓ สามารถปรับปรุงได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง โดยครั้งท่ี ๑ ให้ปรับปรุงภายใน      

เวลา ๖ เดือน เม่ือปรับปรุงแล้วหากคณะกรรมการประเมินพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ขอรับการประเมินยังปรับปรุง 
ไม่ครบถ้วนตามข้อสังเกตอาจให้ปรับปรุงได้อีกคร้ังภายในเวลา ๓ เดือน 
 

๔. วิธีการประเมิน 
๔.๑ ให้กรรมการผู้ประเมินใช้แบบบันทึกและแบบประประเมินด้านท่ี ๓ (วฐ.บ.๓. วฐ.ป.๓.๑ หรือ 

วฐ.ป.๓.๒) ควบคู่กับกรอบการประเมินด้านท่ี ๓ และคําอธิบายตัวบ่งช้ีการประเมินด้านท่ี ๓ 
๔.๒  ให้กรรมการพิจารณาข้อมูลส่วนท่ี ๑ คือ ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษาจาก

เอกสารหลักฐานท่ีผู้ขอรับการประเมินรายงานตามแบบ (วฐ.ร.๓.๑ หรือ วฐ.ร.๓.๒) และอาจพิจารณาจาก      
ผลการปฏิบัติงานจริงด้วยก็ได้  

กรณีวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษขึ้นไป ในการประเมินส่วนท่ี ๒ พิจารณาจากเอกสารผลงาน 
ทางวิชาการ ตามจํานวนและประเภทท่ีคณะอนุกรรมการบริหารข้าราชการที่ทําหน้าท่ีสอนใน กห. กําหนด 
ไว้ในหลักเกณฑ์ฯ ของแต่ละวิทยฐานะและตามคําอธิบายตัวบ่งช้ีการประเมินด้านที่ ๓ ท้ังน้ีการประเมินในส่วนที่ ๒  
นี้อาจให้ผู้ขอรับประเมินตอบข้อซักถามด้วยก็ได้ 

๔.๓  การประเมินด้านท่ี ๓ ส่วนท่ี ๑ (ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา) ให้กรรมการ
แต่ละคนตรวจสอบเอกสารหลักฐาน แหล่งข้อมูลที่แสดงถึงร่องรอยคุณภาพตามที่ปรากฏในแบบรายงานผล   
การปฏิบัติงาน  (วฐ.ร.๓.๑ หรือ วฐ.ร.๓.๒) แล้วให้คะแนนในแต่ละตัวบ่งช้ี โดยวงกลมรอบตัวเลขตามระดับ  
คุณภาพ และบันทึกหลักฐานร่องรอยที่สอดคล้องกับระดับคุณภาพนั้น โดยใช้แบบบันทึกการประเมินด้านที่ ๓  
(วฐ.บ.๓.๑ หรือ  วฐ.บ.๓.๒) แล้วจึงนําคะแนนที่ได้แต่ละข้อและข้อสังเกตมาบันทึกลงในแบบประเมินด้านที่ ๓ 
(วฐ.ป ๓.๑ หรือ วฐ.ป.๓.๒) ให้ชัดเจน 

๔.๔  การประเมินด้านท่ี ๓ สว่นท่ี ๒  
 
 



๑๓๒ 
 

วิทยฐานะครูชํานาญการ  
การประเมินด้านที่ ๓ ส่วนที่ ๒ รายงานการสังเคราะห์ผลการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เข้ารับ     

การสอน ฝึก ศึกษา ให้กรรมการแต่ละคนประเมินรายงานการสังเคราะห์ผลการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เข้ารับ
การสอน ฝึก ศึกษาตามกรอบการประเมินรายงานการสังเคราะห์ผลการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เข้ารับการสอน ฝึก 
ศึกษาที่กําหนด แล้วจึงให้คะแนนในแต่ละรายการ พร้อมท้ังบันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับรายงานการสังเคราะห์ผล
การแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษาในแบบประเมินด้านท่ี ๓  (วฐ.ป. ๓.๑)  

 
วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษขึ้นไป  
การประเมินด้านท่ี ๓ ส่วนท่ี ๒ ผลงานทางวิชาการ ให้กรรมการแต่ละคนประเมินผลงาน 

ทางวิชาการตามกรอบการประเมินผลงานทางวิชาการท่ีกําหนด แล้วจึงให้คะแนนในแต่ละรายการ พร้อมท้ัง
บันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการในแบบประเมินด้านท่ี ๓ (วฐ.ป.๓.๒.)  
หมายเหตุ   

๑.  แบบสรุปผลการประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ (วฐ.ส.๓.๑ หรือ วฐ.๓.ส..๒) ใช้สําหรับ
คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังจากกรมยุทธศึกษาเหล่าทัพ หรือสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เสนอกรมยุทธ
ศึกษาเหล่าทัพ หรือสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  เม่ือการประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ มีผลส้ินสุดแล้ว 

๒. แบบสรุปผลการประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านท่ี ๓ (วฐ.ส.๑-๓) ใช้สําหรับกรมยุทธศึกษาเหล่าทัพ
หรือสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เม่ือการประเมินด้านท่ี ๑ ด้านท่ี ๒ และด้านที่ ๓ มีผลส้ินสุดแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๓ 
 

 

คําอธิบายรายการและตัวบ่งชี้ 
การประเมินด้านท่ี ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน 

 
การประเมินด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารท่ีทําหน้าท่ีสอน มีคะแนนเต็ม   

๑๐๐ คะแนน ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ ส่วนท่ี ๑ ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา          
๖๐ คะแนน มีจํานวน ๖ ตัวบ่งช้ี และส่วนท่ี ๒ ผลงานทางวิชาการ ๔๐ คะแนน ดังน้ี 
 ส่วนท่ี ๑ ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา (๖๐ คะแนน) 

๑.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พิจารณาตามตัวบ่งช้ี ดังนี ้
ตัวบ่งชี้ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน หมายถึง ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนโดยเปรียบเทียบก่อนเรียนและหลังเรียน 
ตัวบ่งชี้ ๑.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาท่ีสอน หมายถึง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชา   

ท่ีสอนของผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษาในปีปัจจุบันสําหรับครูทหาร หรือค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ 
ผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา เปรียบเทียบปีปัจจุบันกับปีท่ีผ่านมาสําหรับครูวิชาการ 

ตัวบ่งช้ี ๑.๓ ผลการประเมินและหรือการทดสอบของวิชาท่ีสอน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับ
เขต/ประเทศ หมายถึง ความก้าวหน้าของการทดสอบในวิชาที่ผู้สอนรับผิดชอบ การจัดการเรียนการสอน 

๒.  ผลการพัฒนาผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษาด้านอื่น ๆ พิจารณาตามตัวบ่งช้ี ดังน้ี 
ตัวบ่งชี้ ๒.๑ ผลการพัฒนาผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา ด้านสุขภาพ ร่างกาย สติปัญญา 

อารมณ์และสังคม หมายถึง ผลจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษาที่เกิดจากการ
จัดการเรียนรู้กิจกรรมประจําวัน/กิจกรรมพัฒนาผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา ด้านสุขภาพ ร่างกาย สติปัญญา 
อารมณ์และสังคมตามหลักสูตร และตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

ตัวบ่งช้ี ๒.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หมายถึง ผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา มีคุณลักษณะ    
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร หรือคะแนนความประพฤติ/คุณลักษณะทางทหาร/คุณลักษณะส่วนบุคคล         
ท่ีสถานศึกษากําหนดในรายวิชาที่เสนอขอผลงาน 

๓.  ปริมาณงาน หมายถึง จํานวนช่ัวโมงท่ีปฏิบัติการสอน จํานวนสาขาวิชา/หมวดวิชากลุ่มสาระ    
การเรียนรู้/รายวิชาที่รับผิดชอบและจํานวนผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา รับผิดชอบ 
 
 ส่วนท่ี ๒  
 วิทยฐานะครูชํานาญการต้นและครูชํานาญการ 

 รายงานการสังเคราะห์ผลการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา (๔๐ คะแนน) 
หมายถึง การรายงานการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษาอย่างเป็นระบบ ต้ังแต่

การระบุปัญหาที่มีลักษณะเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมากกว่า ๑ ปัญหา และนํามากําหนดขอบเขตใน        
การแก้ปัญหาและพัฒนา จัดทํา รูปแบบ เทคนิค วิธีการแก้ปัญหาและพัฒนา แล้วนําไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนา 
สรุปผลที่เกิดขึ้นจากการแก้ปัญหาและพัฒนา พร้อมทั้งและนําเสนอวิธีการในเชิงนโยบายว่าจะนําไปใช้ปรับปรุง
แก้ปัญหา และพัฒนาผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษาในอนาคตอย่างไร 

พิจารณาจาก 
๑. การระบุปัญหาและการกําหนดขอบเขตของปัญหา 
๒.  รูปแบบ เทคนิค วิธีการแก้ปัญหาและพัฒนา 
๓. การนํารูปแบบ เทคนิค วิธีการแก้ปัญหาและพัฒนา ไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนา และผลที่เกิดขึ้น 
๔. ข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ปัญหาและพัฒนาในอนาคต 
 



๑๓๔ 
 

 วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษขึ้นไป 
  ผลงานทางวิชาการ (๔๐ คะแนน) 

หมายถึง รายงานการศึกษา ค้นคว้า หรือผลการวิจัยในช้ันเรียน หรือผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอ่ืน ที่มีจุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหาด้านการเรียนของผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษาและสอดคล้องกับ
แผนการจัดการเรียนรู้ มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและองค์ความรู้ต่าง ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาและนําไปสู่การสรุป
องค์ความรู้เพ่ือพัฒนาผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษาโดยมีลักษณะ ดังนี้ 

๑. ตรงกับสาขาวิชาที่ขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
๒. เป็นผลงานที่ เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนในสาขาวิชา/หมวดวิชา/กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้/วิชาต่าง ๆ และใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน 
๓. เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบทางด้านการสอน 

ประเภทผลงานทางวิชาการ 
ผลงานทางวิชาการที่ เสนอขอ  ต้องแสดงถึ งความรู้ความสามารถ  ความชํานาญและ            

ความเช่ียวชาญ ของผู้ขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ แบ่งตามลักษณะของผลงานทางวิชาการเป็น ๓ ประเภท 
ดังนี้ 

๑. ผลงาน งานแต่งเรียบเรียง งานแปลหนังสือ หรือบทความทางวิชาการ ซ่ึงเป็นผลงานท่ีได้รับ
การเผยแพร่มาแล้ว และผลงานดังกล่าวสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๒.  ผลงานวิจัย ซ่ึงเป็นงานวิจัยท่ีได้รับการเผยแพร่มาแล้ว และผลงานดังกล่าวสามารถนําไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๓.  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน เช่น 
๓.๑  การประเมินงาน หรือการประเมินโครงการที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
๓.๒  สื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา เช่น ผลงานด้านการจัดทําสื่อการเรียนการสอนผลงาน 

ด้านการคิดพัฒนารูปแบบนวัตกรรมที่นํามาใช้ในการปฏิบัติงาน ทําให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น ซ่ึงอาจจัดทําเป็น
เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ รวมท้ังเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ อันเป็นประโยชน์ 
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๓.๓  เอกสารประกอบการปฏิบัติหน้าท่ี เป็นเอกสารที่สามารถใช้ประกอบในการปฏิบัติหน้าท่ี
ด้านการเรียนการสอน ซ่ึงส่งผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานในหน้าท่ีให้สูงขึ้น สําหรับแผนการ
จัดการเรียนรู้/การสอน/การฝึก ให้ใช้เป็นเอกสารประกอบการประเมินด้านท่ี ๒ ด้านความรู้ความสามารถ
เท่านั้น มิให้นํามาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ 

๓.๔ กรณีผลงานทางวิชาการที่ผู้ขอรับการประเมินมิได้จัดทําแต่ผู้เดียวแต่ได้ร่วมจัดทํากับผู้อ่ืน
ในรูปคณะทํางานหรือกลุ่ม ให้ช้ีแจงให้ชัดเจนว่าผู้ขอรับการประเมินมีส่วนร่วมในการจัดทําในส่วนใด ตอนใด 
หน้าใดบ้าง คิดเป็นร้อยละเท่าไรของผลงานทางวิชาการแต่ละเล่ม และให้ผู้ร่วมจัดทําทุกคนรับรองพร้อมท้ัง
ระบุว่าผู้ร่วมจัดทําแต่ละรายได้ทําส่วนใดบ้าง 

๓.๕ ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอขอรับการประเมินต้องไม่เป็นผลงานทางวิชาการที่ใช้เป็นส่วนหน่ึง 
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรใด ๆ หรือผลงานทางวิชาการท่ีเคยใช้เพ่ือเลื่อนตําแหน่ง 
หรือเพ่ือให้มีวิทยฐานะ หรือเลื่อนวิทยฐานะมาแล้ว 

 
 
 
 
 



๑๓๕ 
 

 

ลักษณะสําคัญของผลงานทางวิชาการ 
ประกอบด้วยด้านคุณภาพและประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ ดังน้ี 

๑. ด้านคุณภาพของผลงานทางวิชาการ 
๑.๑ ความถูกต้องตามหลักวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการต้องมีความถูกต้องตามหลักวิชาการและรูปแบบของผลงานประเภท 
นั้นๆ เช่น งานวิจัยจัดทําถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย รายงานการประเมินโครงการจัดทําถูกต้องตามวิธีการและ
รูปแบบของการประเมินโครงการ หรือ รายงานการพัฒนานวัตกรรม จัดทําถูกต้องตามวิธีการและรูปแบบของ        
การพัฒนานวัตกรรม เป็นต้น 

๑.๒  ความสมบูรณ์ของเน้ือหาสาระ 
ผลงานทางวิชาการต้องมีเนื้อหาสาระสมบูรณ์ ครบถ้วนถูกต้องตามหลักวิชาการทันสมัย  

มีการค้นคว้าอ้างอิงถูกต้องเช่ือถือได้ การเรียบเรียงถูกต้องตามหลักภาษา และจัดหัวข้อเป็นระบบเดียวกัน ฯลฯ 
๑.๓ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

ผลงานทางวิชาการต้องแสดงให้เห็นถึงการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ พัฒนาและการประยุกต์ใช้ 
โดยไม่คัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืนโดยมิชอบ 

๑.๔ การจัดทํา การพิมพ์และรูปเล่ม 
ผลงานทางวิชาการต้องมีการจัดทําอย่างประณีต การพิมพ์ถูกต้องตามหลักวิชาการ  

และสวยงาม เช่น การพิมพ์หัวข้อ การย่อหน้า การพิมพ์ตาราง การพิมพ์เชิงอรรถ บรรณานุกรม การจัดทํา
รูปเล่มถูกต้อง มีปกหน้า ปกใน คํานํา สารบัญ เน้ือหา บรรณานุกรม ภาคผนวก ปกหลัง เป็นต้น 

๒.  ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ 
๒.๑ ประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา การจัดการศึกษา 

หน่วยงานการศึกษา และชุมชน พิจารณาจากผลที่ปรากฏต่อผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา ครู บุคลากรทาง   
การศึกษา การจัดการศึกษาหน่วยงานการศึกษา และชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๒.๒ ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและการเผยแพร่ในวงวิชาการ พิจารณาจาก
ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถเป็นแบบอย่างใช้เป็นแหล่งอ้างอิง หรือเป็นแบบ 
ในการปฏิบัติได้เป็นอย่างดี มีการนําผลงานไปเผยแพร่ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น จัดพิมพ์รายงานประจําปี      
เอกสาร วารสาร การนําเสนอต่อที่ประชุม สัมมนา การจัดนิทรรศการ การเผยแพร่ ทางวิทยุ โทรทัศน์ หรือ website 
เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๖ 
 

 
ส่วนท่ี ๒  
วิทยฐานะครูชํานาญการต้นและครูชํานาญการ 
      การประเมินรายงานการสังเคราะห์ผลการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (๔๐ คะแนน) 
 ๑.  การระบุปัญหาและการกําหนดขอบเขตของปัญหา (๕ คะแนน) 
 ๒.  รูปแบบ เทคนิค วิธีการแก้ปัญหาและพัฒนา (๑๕ คะแนน) 
 ๓.  การนํารูปแบบ เทคนิค วิธีการแก้ปัญหาและพัฒนา ไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนา และผลท่ีเกิดขึ้น  
           (๑๕   คะแนน) 
 ๔.  ข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ปัญหาและพัฒนาในอนาคต (๕ คะแนน) 
 
วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษขึ้นไป 
      ผลงานทางวิชาการ (๔๐ คะแนน) 
     ๑. คุณภาพของผลงานทางวิชาการ (๒๐ คะแนน) 
 ๑.๑  ความถูกต้องตามหลักวิชาการ (๗ คะแนน) 
 ๑.๒  ความสมบูรณ์ของเน้ือหาสาระ (๖ คะแนน) 
 ๑.๓  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (๔ คะแนน) 
 ๑.๔  การจัดทํา การพิมพ์และรูปเลม่ (๓ คะแนน) 
    ๒. ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ (๒๐ คะแนน) 
 ๒.๑  ประโยชน์ต่อผู้เรียน คร ูบุคลากรทางการศึกษา การจัดการศึกษาหน่วยงาน  การศึกษา  
                           และชุมชน (๑๐ คะแนน) 
 ๒.๒  ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ และการเผยแพร่ในวงวิชาการ  (๑๐ คะแนน) 
 

 



๑๓๗ 
 

 

กรอบการประเมินด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน 
 

ด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน (๑๐๐ คะแนน) 

รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน 
วิธีการ/เครื่องมือ/

แหล่งข้อมูล 
ส่วนที่ ๑ ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา (๖๐ คะแนน) 
๑. ผลสัมฤทธิ์

ทาง 
การเรียน   
(๓๐ คะแนน) 

 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ 
      ทางการเรียน 
      ก่อนเรียนและ 
      หลังเรียน 

(๑๕ คะแนน) 
      เฉพาะ 

  ครูวิชาการ  
รร.ตท.สปท.   

( ๑๐ คะแนน ) 
 

ระดับ ๔  ค่าทีเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียน  
สูงกว่าก่อนเรียน ร้อยละ ๒๐ 
ของคะแนนก่อนเรียน 

ระดับ ๓  ค่าทีเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียน 
สูงกว่าก่อนเรียน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ๑๕ แต่ไม่ถึง 
ร้อยละ ๒๐ ของคะแนนก่อน
เรียน 

ระดับ ๒  ค่าทีเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อน
เรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ 
แต่ไม่ถึงร้อยละ ๑๕ ของ
คะแนนก่อนเรียน 

ระดับ ๑  ค่าทีเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อน
เรียน ต่่ากว่าร้อยละ ๑๐ ของ
คะแนนก่อนเรียน 

 
 
 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร 
หลักฐานแหล่งข้อมูล 
เช่น 
- แบบสรุปผลการเรียนรู้ 
ตามเกณฑ์ของหน่วยงาน 
- ผลการวิเคราะห์ค่าทีเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ก่อนเรียนและหลังเรียน 
- แบบสรุปผลการเรียนรู้
ตามระเบียนวัดผล 
- ตารางวิเคราะห์
จุดประสงค์และเนื้อหา 
ของแบบทดสอบ (TOS) 
- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๘ 
 

รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน 
วิธีการ/เครื่องมือ/

แหล่งข้อมูล 
 ๑.๒ ผลสัมฤทธิ์ 

      ทางการเรียน 
      ของวิชาที่สอน 
      (๑๕ คะแนน)  
      เฉพาะ ครู

วิชาการ 
รร.ตท.สปท. 
(๑๐ คะแนน) 

 
 

ครูทหาร 
ระดับ ๔ ร้อยละของผู้เข้ารับการสอน ฝึก 

ศึกษาที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในวิชาที่สอนอยู่ในระดับดีขึ้นไป  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕  

ระดับ ๓  ร้อยละของผู้เข้ารับการสอน ฝึก 
ศึกษาที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในวิชาที่สอนอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ แต่ไม่ถึง
ร้อยละ ๖๕  

ระดับ ๒  ร้อยละของผู้เข้ารับการสอน ฝึก 
ศึกษาที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในวิชาที่สอนอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕ แต่ไม่ถึง
ร้อยละ ๖๐ 

ระดับ ๑  ร้อยละของผู้เข้ารับการสอน ฝึก 
ศึกษาที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในวิชาที่สอนอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ แต่ไม่ถึง
ร้อยละ ๕๕ 

ครูวิชาการ 
ระดับ ๔ ค่าทีเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของผู้เรียนปีปัจจุบันสูงกว่าผู้เรียน
ปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า          
ร้อยละ ๑๐ 

ระดับ ๓ ค่าทีเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนปีปัจจุบันสูงกว่าผู้เรียน
ปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗ 
แต่ไม่ถึงร้อยละ ๑๐ 

ระดับ ๒ ค่าทีเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนปีปัจจุบันสูงกว่าผู้เรียน
ปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔ 
แต่ไม่ถึงร้อยละ ๗ 

ระดับ ๑ ค่าทีเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนปีปัจจุบันสูงกว่าผู้เรียน
ปีที่ผ่านมา ต่่ากว่าร้อยละ ๔  

ตรวจสอบจากเอกสาร 
หลักฐาน แหล่งข้อมูล เช่น 
- แบบสรุปผลการเรียนรู้
ตามเกณฑ์ของหน่วยงาน 
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๓๙ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน 
วิธีการ/เครื่องมือ/

แหล่งข้อมูล 
 ๑.๓  ผลการประเมิน 

      และ/หรือ 
      การทดสอบของ 
      วิชาที่สอน/ 
      กลุ่มสาระการ 
      เรียนรู ้
       ในระดับเขต/ 
      ประเทศ 
 (๑๐ คะแนน) 

 
*ตัวบ่งชี้ ๑.๓ 
ใช้ประเมิน
เฉพาะ  
ครูวิชาการ 
รร.ตท.สปท.  

      
 
 

ระดับ ๔  ผลการประเมินและหรือการทดสอบ
ของวิชาที่สอน/กลุ่ม สาระการเรียนรู้ 
ในระดับเขต/ประเทศในปีปัจจุบันสูง
กว่า ปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
๑๐ ของค่าเฉลี่ยของปีที่ ผ่านมา 

ระดับ ๓  ผลการประเมินและหรือการทดสอบ
ของวิชาที่สอน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ในระดับเขต/ประเทศในปีปัจจุบันสูง
กว่า ปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖ 
แต่ไม่ถึงร้อยละ ๑๐ ของค่าเฉลี่ยของ
ปีที่ผ่านมา 

ระดับ ๒  ผลการประเมินและหรือการทดสอบ
ของวิชาที่สอน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ในระดับเขต/ประเทศในปีปัจจุบันสูง
กว่าปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ 
แต่ไม่ถึงร้อยละ ๖ ของค่าเฉลี่ยของปี
ที่ผ่านมา 

ระดับ ๑  ผลการประเมินและหรือการทดสอบ
ของวิชาที่สอน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ในระดับเขต/ประเทศในปีปัจจุบันสูง
กว่าปีที่ผ่านมาต่่ากว่าร้อยละ ๒ ของ
ค่าเฉลี่ยของปีที่ผ่านมา 

 

ตรวจสอบจาก
เอกสาร หลักฐาน 
แหล่งข้อมูล 
เช่น 
- รายงานผล        
การประเมินและ  
หรือการทดสอบของ
หน่วยงาน 
- เอกสาร หลักฐาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 



๑๔๐ 
 

รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน 
วิธีการ/เครื่องมือ/

แหล่งข้อมูล 
๒. ผลการ 
    พัฒนาผู้เข้า

รับการสอน 
ฝึก ศึกษา 

    ด้านอ่ืนๆ 
 (๒๐ คะแนน) 
 

๒.๑  ผลการพัฒนาผู้
เข้ารับการสอน 
ฝึก ศึกษาด้าน
สุขภาพ 
ร่างกาย 

 สติปัญญา 
อารมณ์ 

 และสังคม 
 (๑๐ คะแนน) 
เฉพาะ รร.ตท.สปท.  
 
 

ระดับ ๔  ผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มีผล  
การพัฒนาด้านสุขภาพ
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ 
และสังคมตามหลักสูตร  
และตามที่สถานศึกษา
ก่าหนดในระดับดีขึ้นไปใน
รายวิชาที่เสนอขอผลงาน 

ระดับ ๓  ผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕    
ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ ๘๐ 
มีผลการพัฒนาการด้าน
สุขภาพ ร่างกาย สติปัญญา 

 อารมณ์ และสังคม ตาม
หลักสูตรและตามที่
สถานศึกษาก่าหนดในระดับ
ดีขึ้นไป ในรายวิชาที่เสนอ
ขอผลงาน 

ระดับ ๒  ผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐    
ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ ๗๕ 
มีผลการพัฒนาการด้าน
สุขภาพ ร่างกาย สติปัญญา 

 อารมณ์ และสังคม ตาม
หลักสูตรและตามที่
สถานศึกษา ก่าหนดใน
ระดับดขีึ้นไป ในรายวิชาที่
เสนอขอผลงาน 

ระดับ ๑  ผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา
ต่่ากว่าร้อยละ ๗๐ มีผล  
การพัฒนาการด้านสุขภาพ 
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ 
และสังคมตามหลักสูตรและ
ตามท่ีสถานศึกษาก่าหนดใน
ระดับดขีึ้นไปในรายวิชาที่
เสนอขอผลงาน 

 

ตรวจสอบจากเอกสาร 
หลักฐาน แหล่งข้อมูล 
เช่น 
- รายงานผลการพัฒนาผู้เข้า
รับการสอน ฝึก ศึกษา ด้าน
สุขภาพ ร่างกาย สติปัญญา 
อารมณ์ และสังคม โดย
พิจารณาจากสมรรถนะของ 
ผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา 
ตามหลักสูตร และตามที่
สถานศึกษาก่าหนด 
- รายงานผลระบบการดูแล
ช่วยเหลือผู้เข้ารับการสอน 
ฝึก ศึกษาในชั้นเรียนของ
ตนเอง 
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
 



๑๔๑ 
 

 

รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน 
วิธีการ/เครื่องมือ/

แหล่งข้อมูล 
 ๒.๒  คุณลักษณะ 

 อันพึงประสงค์ 
 ของผู้เข้ารับการ

สอน ฝึก ศึกษา 
 (๒๐ คะแนน) 
      เฉพาะ 

รร.ตท.สปท.  
      คิด ๑๐ คะแนน 
 

ระดับ ๔ ผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตามหลักสูตรและตามท่ี
สถานศึกษาก่าหนดในระดับดี
ขึ้นไปในรายวิชาที่เสนอขอ
ผลงาน 

ระดับ ๓ ผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป 
แต่ไม่ถึงร้อยละ ๘๐ มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรและ ตามที่
สถานศึกษาก่าหนดในระดับดี
ขึ้นไปในรายวิชาที่เสนอขอ
ผลงาน 

ระดับ ๒  ผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ขึ้น
ไป แต่ไม่ถึงร้อยละ ๗๕ มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรและตามท่ี
สถานศึกษาก่าหนด ใน 
ระดับดขีึ้นไปในรายวิชาที่
เสนอขอผลงาน 

ระดับ ๑  ผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา
ต่่ากว่าร้อยละ ๗๐ มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 ตามหลักสูตรและตามท่ี
สถานศึกษาก่าหนดในระดับ
ดีขึ้นไปในรายวิชาที่เสนอขอ
ผลงาน 

 

ตรวจสอบจากเอกสาร 
หลักฐาน แหล่งข้อมูล 
เช่น 
- รายงานผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ตามหลักสูตร และตามที่
สถานศึกษาก่าหนด 
-  เอกสาร หลักฐานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๒ 
 

 

 

รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน 
วิธีการ/เครื่องมือ/

แหล่งข้อมูล 
๓. ปริมาณงาน 
 (๑๐ คะแนน) 
 

ปริมาณงาน 
 (๑๐ คะแนน) 
 

ระดับ ๔  มีปริมาณงาน รายการใด   
รายการหนึ่ง ดังนี้ 

 - มีภาระงานสอนขั้นต่่า     
ตามท่ีส่วนราชการก่าหนด
และเพ่ิมอีกร้อยละ ๓๐ 
หรือ 

 - ท่าการสอนไม่น้อยกว่า     
๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้/
กลุ่มประสบการณ์/
สาขาวิชา/รายวิชา หรือ 

 - จ่านวนผู้เข้ารับการสอน ฝึก 
ศึกษาที่ท่าการสอน ๖๐ คน
ขึ้นไป 

ระดับ ๓  มีปริมาณงาน รายการใด
รายการหนึ่ง ดังนี้ 

- มีภาระงานสอนขั้นต่่า  
  ตามท่ีส่วนราชการก่าหนด 
  และเพ่ิมอีกร้อยละ ๒๐ หรือ 
 - ท่าการสอนไม่น้อยกว่า  
    ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
   กลุ่มประสบการณ์/

สาขาวิชา/รายวิชา หรือ 
- จ่านวนผู้เข้ารับการสอน ฝึก 

ศึกษาที่ท่าการสอน ๕๐ - 
๕๙ คน 

 
 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร 
หลักฐาน แหล่งข้อมูล 
เช่น 
- ค่าสั่งของสถานศึกษาที่
มอบหมายให้ปฏิบัติงาน 
- ตารางสอนที่สถานศึกษาให้
การรับรอง 
- แผนการจัดการเรียนรู้/  
การสอน/การฝึก 
- เอกสาร หลักฐานอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



๑๔๓ 
 

 

ใบแทรก 
 

รายการ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน 
วิธีการ/เครื่องมือ/

แหล่งข้อมูล 
  ระดับ ๒  มีปริมาณงานรายการใด

รายการหนึ่งดังนี้ 
             - จ่านวนชั่วโมงสอน การฝึก

ศึกษา 
             การอบรมขั้นต่่าตามี่ส่วน

ราชการก่าหนดและเพ่ิมอีก
ร้อยละ ๑๐ หรือ 

           - ท่าการสอนไม่น้อยกว่า ๒ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่ม
ประสบการณ์/สาขาวิชา/
รายวิชาหรือ 

           - จ่านวนนักเรียนที่ท่าการ
สอน ๔๐ – ๔๙ คน 

ระดับ ๑  มีปริมาณงานรายการใด
รายการหนึ่ง ดังนี้ 

- จ่านวนชั่วโมงสอนขั้นต่่า
ตามท่ีส่วนราชการก่าหนด 
หรือ  

- ท่าการสอนไม่ต่่ากว่า ๑ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้/กลุ่ม
ประสบการณ์/สาขาวิชา/
รายวิชาหรือ 

          - จ่านวนนักเรียนที่ท่าการสอน
ต่่ากว่า      ๔๐ คน 

 
 
 

 

 
หมายเหตุ รายละเอียดเพิ่มเติม หน้า ๑๔๒ 

 
 
 
 



 



๑๔๓ 
 

 
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารที่ทาํหนา้ที่สอน 

วิทยฐานะครูชํานาญการต้นและครูชํานาญการ 
________________________ 

๑. ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน  ครูทหาร  ครูวิชาการ 
ช่ือ........................................................... นามสกุล......................................................................................... 
ตําแหน่ง .........................................................................................................................................................  
สถานศึกษา/หน่วยงาน ..................................................................................................................................  
สังกัด............................................................................................................................................................... 
รับเงินเดือนระดับ .............................ขั้น....................................บาท 

๒. ผลการปฏิบัติงาน (ด้านท่ี ๓) 
ให้รายงานข้อมูลตามหัวข้อที่กําหนดและแนบเอกสารหลักฐานอ้างอิงแต่ละขอ้เพ่ือประกอบการพิจารณาดังนี้ 
๒.๑ ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา 

๒.๑.๑  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
๒.๑.๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ เสนอขอรับ 

การประเมินของปีปัจจุบัน 
-  ช่ือวิชาที่สอน.............................................................................. 
-  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 ก่อนเรียนคะแนนทีเฉลี่ย* (Average T score)  ........... 
 หลังเรียนคะแนนทีเฉลี่ย* (Average T score) .......... 

๒.๑.๑.๒ ครูทหาร 
 จํานวนผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา หรือการรับบริการทางวิชาการด้านอ่ืนๆ  

        ..............นาย มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาที่สอนอยู่ในระดับดีขึ้น.................นาย 
 คิดเป็นร้อยละ....................... 
 ครูวิชาการ 
 ค่าทีเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของสาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีสอน 

 -  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคะแนนทีเฉลี่ย* (Average T score)  
ปีที่แล้ว  ....................................... 

 ปีปัจจุบัน ..................................... 
๒.๑.๑.๓ ผลการประเมินและหรือการทดสอบของกลุ่มสาระ/วิชาที่สอนในระดับเขตประเทศ 

(เฉพาะ รร.ตท.สปท.) 
- คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินและหรือการทดสอบของกลุ่มสาระ/วิชาท่ีสอน      

ในระดับเขต/ประเทศ  
 ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ........... 
 ปีการศึกษาปัจจุบัน  ........... 
 
 
 
 

วฐ.ร.๓.๑ 



๑๔๔ 
 

๒.๑.๒  ผลการพัฒนาผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษาด้านอ่ืนๆ 
ให้รายงานในรอบ ๒ ปีที่ทําการสอนในวิชาที่เสนอขอรับการประเมินดังน้ี 
๒.๑.๒.๑ ผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษาในสาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีเสนอขอ จํานวน.....................คน 
๒.๑.๒.๒  ผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษามีการพัฒนาด้านสุขภาพร่างกายสติปัญญาอารมณ์และสังคม

ตามหลักสูตรท่ีสถานศึกษากําหนดในระดับดี จํานวน.............คน คิดเป็นร้อยละ............ (เฉพาะ รร.ตท.สปท.) 
๒.๑.๒.๓ ผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร หรือคะแนน

ความประพฤติ/คุณลักษณะทางทหาร/คุณลักษณะส่วนบุคคลที่สถานศึกษากําหนดในระดับดี จํานวน...........คน
คิดเป็นร้อยละ.......... 
๒.๒ รายงานการสังเคราะห์ผลการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษาตามหัวข้อดังนี้ 

๒.๒.๑  ปัญหาและขอบเขตของปัญหา 
๒.๒.๒ รูปแบบเทคนิควิธีการแก้ปัญหาหรือพัฒนา 
๒.๒.๓ การนํารูปแบบเทคนิควิธีการแก้ปัญหาหรือพัฒนาไปใช้ในการแก้ปัญหา และพัฒนาและผลท่ี

เกิดขึ้น 
๒.๒.๔ ข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ปัญหาและพัฒนาในอนาคต 

๒.๓ ปริมาณงาน (ณ วันท่ีย่ืนคําขอรับการประเมิน) 
๒.๓.๑  จํานวนชั่วโมงที่สอนต่อสัปดาห์................ช่ัวโมง 
๒.๓.๒  จํานวนรายวิชา/สาระการเรียนรู้/ประสบการณ์/สาขาวิชาและระดับช้ันท่ีสอน….. 
๒.๓.๓  จํานวนผู้เข้ารับการสอน ฝึกศึกษาที่สอน....................คน 
๒.๓.๔  ปฏิบัติงานอ่ืน (ถ้ามี) โปรดระบุ............................................................ 

 

ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริง 
 
 (ลงช่ือ).....................................................ผู้ขอรับการประเมิน 
 (.....................................................) 

ตําแหน่ง..................................................... 
วันท่ี ...........เดือน....................พ.ศ. ........... 

 

การตรวจสอบและรับรองของหัวหน้าสถานศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด 
 ได้ตรวจสอบแล้วรับรองว่าข้อมูลถูกต้องและเป็นความจริง 
 
 (ลงช่ือ)..............................................หัวหน้าสถานศึกษา/หน่วยต้นสังกัด 
 (.....................................................) 

ตําแหน่ง................................................... 
วันท่ี .........เดือน....................พ.ศ. ........... 
 
 
 
 

 



๑๔๕ 
 
 

 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารที่ทาํหนา้ที่สอน 
วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษข้ึนไป 
________________________ 

๑. ข้อมูลผูข้อรับการประเมิน   ครูทหาร  ครูวิชาการ 
ช่ือ........................................................... นามสกุล......................................................................................... 
ตําแหน่ง .........................................................................................................................................................  
สถานศึกษา/หน่วยงาน ..................................................................................................................................  
สังกัด............................................................................................................................................................... 
รับเงินเดือนระดับ .............................ขั้น....................................บาท 

๒. ผลการปฏิบัติงาน (ด้านท่ี ๓) 
ให้รายงานข้อมูลตามหัวข้อที่กําหนดและแนบเอกสารหลักฐานอ้างอิงแต่ละข้อเพ่ือประกอบการพิจารณาดังนี้ 
ส่วนท่ี ๑  ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา 
๒.๑ ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เข้ารับการสอน ฝกึ ศึกษา 

๒.๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
๒.๑.๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ เสนอขอรับ 

การประเมินของปีปัจจุบัน 
-  ช่ือวิชาที่สอน.............................................................................. 
-  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 ก่อนเรียนคะแนนทีเฉลี่ย* (Average T score)  ........... 
 หลังเรียนคะแนนทีเฉลี่ย* (Average T score) .......... 

๒.๑.๑.๒ ครูทหาร 
 จํานวนผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา หรือการรับบริการทางวิชาการด้านอ่ืนๆ  

        ..............นาย มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาที่สอนอยู่ในระดับดีขึ้น.................นาย 
 คิดเป็นร้อยละ....................... 
 ครูวิชาการ 
 ค่าทีเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของสาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีสอน 

 -  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคะแนนทีเฉลี่ย* (Average T score)  
ปีที่แล้ว  ....................................... 

 ปีปัจจุบัน ..................................... 
๒.๑.๑.๓ ผลการประเมินและหรือการทดสอบของกลุ่มสาระ/วิชาที่สอนในระดับเขตประเทศ 

(เฉพาะ รร.ตท.สปท.) 
- คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินและหรือการทดสอบของกลุ่มสาระ/วิชาท่ีสอน      

ในระดับเขต/ประเทศ  
 ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ........... 
 ปีการศึกษาปัจจุบัน  ........... 
*ให้คิดคะแนนท่ีเฉลี่ยตามเอกสารแนบและส่งประกอบการพิจารณาด้วย 
 

 

วฐ.ร.๓.๒ 



๑๔๖ 
 

 

 
๒.๑.๒ ผลการพัฒนาผู้เรียนด้านอ่ืนๆ 

ให้รายงานในรอบ ๒ ปีที่ทําการสอนในวิชาที่เสนอขอรับการประเมินดังน้ี 
๒.๑.๒.๑ ผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษาในสาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีเสนอขอ จํานวน.....................คน 
๒.๑.๒.๒ ผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษามีการพัฒนาด้านสุขภาพร่างกายสติปัญญาอารมณ์และ

สังคมตามหลักสูตรที่สถานศึกษากําหนดในระดับดี จํานวน.............คน คิดเป็นร้อยละ............ (เฉพาะ รร.ตท.สปท.) 
๒.๑.๒.๓ ผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร หรือคะแนน

ความประพฤติ/คุณลักษณะทางทหาร/คุณลักษณะส่วนบุคคลที่สถานศึกษากําหนดในระดับดี จํานวน.............คน  
คิดเป็นร้อยละ............ 

๒.๒ รายงานการสังเคราะห์ผลการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษาตามหัวข้อดังนี้ 
๒.๒.๑  ปัญหาและขอบเขตของปัญหา 
๒.๒.๒  รูปแบบเทคนิควิธีการแก้ปัญหาหรือพัฒนา 
๒.๒.๓  การนํารูปแบบเทคนิควิธีการแก้ปัญหาหรือพัฒนาไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาและผลที่เกิดขึ้น 
๒.๒.๔  ข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ปัญหาและพัฒนาในอนาคต 

๒.๓ ปริมาณงาน (ณ วันท่ีย่ืนคําขอรับการประเมิน) 
๒.๓.๑  จํานวนช่ัวโมงที่สอนต่อสัปดาห์................ช่ัวโมง 
๒.๓.๒  จํานวนรายวิชา/สาระการเรียนรู้/ประสบการณ์/สาขาวิชาและระดับช้ันท่ีสอน….. 
๒.๓.๓  จํานวนผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษาที่สอน....................คน 
๒.๓.๔  ปฏิบัติงานอ่ืน (ถ้ามี) โปรดระบุ............................................................ 

ส่วนท่ี ๒ ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพื่อขอรับการประเมิน 
๒.๔ เสนอผลงานทางวิชาการ จํานวน.........................เรื่องดังน้ี 

๑. ช่ือผลงาน (งานวิจัย/งานวิจัยและพัฒนา).................................................................................  
๒. ช่ือผลงานทางวิชาการอ่ืน..........................................................................................................  
๓. .................................................................................................................................................  

๒.๕ ลักษณะการจัดทํา 
จัดทําแต่ผู้เดียว จํานวน.....................รายการ ได้แก่..........................................  
จัดทําร่วมกับผู้อ่ืนในรูปคณะทํางานหรือกลุ่ม จํานวน....................รายการ 
ได้แก่...............................................................................................................  

๒.๖ การนําผลงานทางวิชาการไปใช้ 
(ให้อธิบายว่าผลงานทางวิชาการท่ีเสนอได้นําไปใช้อย่างไรเม่ือใด)  

๒.๗ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
(ให้อธิบายว่าได้นําผลงานทางวิชาการท่ีเสนอไปเผยแพร่ท่ีใดอย่างไรเม่ือใดโดยแนบเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาด้วย) 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๗ 
 
 

 

๓. ผลงานทางวิชาการท่ีเคยได้รับอนมุัต ิเพ่ือกําหนดตําแหน่งและแต่งต้ังให้ได้รับเงินเดือนในระดับท่ีสูงขึ้น
หรือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะที่สูงขึ้น 
 มี 
 ช่ือผลงาน............................................................................................................  
 ใช้ในการขอตําแหน่ง/วิทยฐานะ.........................................................................  
 เม่ือ (พ.ศ. ) ........................................................................................................  
 ไม่มี 

๔. งานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ท่ีเคยเสนอเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือขอรบัปริญญาหรือประกาศนียบัตรหรือ
เป็นส่วนหน่ึงของการฝึกอบรม 
 มี 

ช่ือวิทยานิพนธ์.....................................................................................................  
 ไม่มี 
ขอรับรองว่าขอ้มูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริง 

 
 (ลงช่ือ).....................................................ผู้ขอรับการประเมิน 
 (.....................................................) 

ตําแหน่ง..................................................... 
วันที่ ...........เดือน....................พ.ศ. ........... 

 
 

การตรวจสอบและรับรองของหัวหน้าสถานศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด 
 ได้ตรวจสอบแล้วรับรองว่าข้อมูลถูกต้องและเป็นความจริง 
 
 (ลงช่ือ).................................................หัวหน้าสถานศึกษา/หน่วยต้นสังกัด 
 (.....................................................) 

ตําแหน่ง................................................... 
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ........... 

 



 



๑๔๙ 
 

วฐ.บ.๓ 
 
 

แบบบันทึกการประเมินด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนที ่๑ ผลการพัฒนาคณุภาพผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา  

 
ข้อมูลผูร้ับการประเมิน 
ชื่อ..............................................................นามสกุล...................................................................... 
ตําแหน่ง......................................................................................................................................... 
วิทยฐานะ....................................................................................................................................... 
สถานศึกษา/หน่วยงาน.................................................................................................................. 
สังกัด.............................................................................................................................................. 
รับเงินเดือนระดับ......................................ข้ัน........................................บาท 
วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน
........................................................................................................................................................
สาขาวิชา/หมวดวิชา/กลุ่มสาระ/วิชา ท่ีขอรับการประเมิน............................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๐ 
 

ตัวบ่งช้ี บันทึกหลักฐานร่องรอย 
ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/

หลักฐาน 
ท่ีสะท้อนผลการปฏิบัติงาน 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพที่สอดคล้องกับ 
หลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 

ส่วนท่ี ๑ ผลการพัฒนาคุณภาพผู้ เข้ารับการสอน ฝึก 
ศึกษา (๖๐ คะแนน) 

 

๑. ผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน 
(๓๐ คะแนน) 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียน 
(๑๕ คะแนน) 
เฉพาะครูวิชาการ 
รร.ตท.สปท. 
(๑๐ คะแนน) 

 

 ๔ ค่าทีเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรยีน 
สูงกว่าก่อนเรียนร้อยละ ๒๐ ของคะแนนก่อนเรียน 

๓ ค่าทีเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรยีน 
สูงกว่าก่อนเรียนร้อยละ ๑๕ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๒๐ 
ของคะแนนก่อนเรียน 

๒ ค่าทีเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรยีน 
สูงกว่าก่อนเรียนร้อยละ ๑๕ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๑๕ 
ของคะแนนก่อนเรียน 

๑ ค่าทีเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรยีน 
สูงกว่าก่อนเรียนตํ่ากว่าร้อยละ ๑๐ ของคะแนน
ก่อนเรียน 

๑.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของวิชาที่สอน 
(๑๕ คะแนน) 
เฉพาะครูวิชาการ 
รร.ตท.สปท.  
(๑๐ คะแนน) 

 

 ครูทหาร 
๔ ร้อยละของผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา ที่มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาที่สอนอยู่ในระดับดี
ขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕  

๓ ร้อยละของผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา ท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาที่สอนอยู่ในระดับดี
ขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๖๕ 

๒ ร้อยละของผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา ท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาที่สอนอยู่ในระดับดี
ขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๖๐ 

๑ ร้อยละของผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา ท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาที่สอนอยู่ในระดับดี
ขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๕๕ 

ครูวิชาการ 
๔ ค่าทีเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนปี

ปัจจุบันสูงกว่าผู้เรียนปีท่ีผ่านมา ไม่น้อยกว่า      
ร้อยละ ๑๐ 

๓ ค่าทีเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนปี
ปัจจุบันสูงกว่าผู้เรียนปีท่ีผ่านมา ไม่น้อยกว่า     
ร้อยละ ๗ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๑๐ 

๒ ค่าทีเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนปี
ปัจจุบันสูงกว่าผู้เรียนปีท่ีผ่านมา ไม่น้อยกว่า      
ร้อยละ ๔ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๗ 

๑ ค่าทีเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนปี
ปัจจุบันสูงกว่าผู้เรียนปีท่ีผ่านมา ตํ่ากว่าร้อยละ ๔  



๑๕๑ 
 

   
 

ตัวบ่งชี ้ บันทึกหลักฐานร่องรอย 
ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/

หลักฐาน 
ท่ีสะท้อนผลการปฏิบัติงาน 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพท่ีสอดคล้องกับ 
หลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 

๑.๓ ผลการประเมิน 
และ/หรือการ
ทดสอบ 
ของวิชาที่สอน/ 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
ในระดับเขต/

ประเทศ 
(๑๐ คะแนน) 
เฉพาะ 
ครูวิชาการ 
รร.ตท.สปท. 

 ๔ ผลการประเมินและหรือการทดสอบของกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/วิชาท่ีสอนในระดับเขต/ประเทศในปี
ปัจจุบันสูงกว่าปีท่ีผ่านมาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ 
ของค่าเฉลี่ยของปีท่ีผ่านมา 

๓ ผลการประเมินและหรือการทดสอบของกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/วิชาท่ีสอนในระดับเขต/ประเทศ 
ในปีปัจจุบันสูงกว่าปีท่ีผ่านมาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖ 
แต่ไม่ถึงร้อยละ ๑๐ ของค่าเฉล่ียของปท่ีีผ่านมา 

๒ ผลการประเมินและหรือการทดสอบของกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้/วิชาท่ีสอนในระดับเขต/ประเทศ 
ในปีปัจจุบันสูงกว่าปีท่ีผ่านมาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ 
แต่ไม่ถึงร้อยละ ๖ ของค่าเฉลี่ยของปีท่ีผ่านมา 

๑ ผลการประเมินและหรือการทดสอบของกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/วิชาท่ีสอนในระดับเขต/ประเทศ 
ในปีปัจจุบันสูงกว่าปีท่ีผ่านมาตํ่ากว่าร้อยละ ๒ 
ของค่าเฉลี่ยของปีท่ีผ่านมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๒ 
 

ตัวบ่งชี ้ บันทึกหลักฐานร่องรอย 
ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/

หลักฐาน 
ท่ีสะท้อนผลการปฏิบัติงาน 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพท่ีสอดคล้องกับ 
หลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 

๒. ผลการพัฒนาผู้เข้า
รับการสอน ฝึก 
ศึกษา ด้านอ่ืนๆ 
(๒๐ คะแนน) 
๒.๑ ผลการพัฒนา

ผู้เข้ารับการ
สอน ฝึก 
ศึกษา ด้าน
สุขภาพ
ร่างกาย
สติปัญญา
อารมณ์และ
สังคม 
(๑๐ คะแนน) 
เฉพาะ 
รร.ตท.สปท. 

 ๔ ผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปมีผล
การพัฒนาด้านสุขภาพร่างกายสติปัญญาอารมณ์และ
สังคมตามหลักสูตรและตามท่ีสถานศึกษากําหนด    
ในระดับดีขึ้นไปในรายวิชาที่เสนอขอผลงาน 

๓ ผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕  
แต่ไม่ถึงร้อยละ ๘๐ มีผลการพัฒนาด้านสุขภาพ
ร่างกายสติปัญญาอารมณ์และสงัคมตามหลักสูตร  
และตามที่สถานศึกษากําหนดในระดับดีขึ้นไปใน
รายวิชาที่เสนอขอผลงาน 

๒ ผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
แต่ไม่ถึงร้อยละ ๗๕ มีผลการพัฒนาด้านสุขภาพ
ร่างกายสติปัญญาอารมณ์และสงัคมตามหลักสูตรและ
ตามท่ีสถานศึกษากําหนดในระดับดีขึ้นไปในรายวิชาที่
เสนอขอผลงาน 

๑ ผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๐ มีผล
การพัฒนาด้านสุขภาพร่างกายสติปัญญาอารมณ์และ
สังคมตามหลักสูตรและตามท่ีสถานศึกษากําหนดใน
ระดับดีข้ึนไปในรายวิชาที่เสนอขอผลงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๓ 
 

ตัวบ่งช้ี บันทึกหลักฐานร่องรอย 
ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/

หลักฐาน 
ท่ีสะท้อนผลการปฏิบัติงาน 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพท่ีสอดคล้องกับ 
หลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้ 

๒.๒ คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 
ของผู้เข้ารับ
การสอน ฝึก 
ศึกษา  
(๒๐ คะแนน) 
เฉพาะ 
รร.ตท.สปท. 
(๑๐ คะแนน) 

 

 ๔ ผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร หรือคะแนน
ความประพฤติ/คุณลักษณะทางทหาร/คุณลกัษณะ
ส่วนบุคคลทีส่ถานศึกษากําหนดในระดับดีขึน้ไปใน
รายวิชาที่เสนอขอผลงาน 

๓ ผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ 
ขึ้นไปแต่ไม่ถึงร้อยละ ๘๐ มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร หรือคะแนนความประพฤติ/
คุณลักษณะทางทหาร/คุณลักษณะส่วนบุคคลท่ี
สถานศึกษากําหนดในระดับดีขึ้นไปในรายวิชาที่เสนอ
ขอผลงาน 

๒ ผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
ขึ้นไปแต่ไม่ถึงร้อยละ ๗๕ มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร หรือคะแนนความประพฤติ/
คุณลักษณะทางทหาร/คุณลักษณะส่วนบุคคลท่ี
สถานศึกษากําหนดในระดับดีขึ้นไปในรายวิชาที่เสนอ
ขอผลงาน 

๑ ผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๐ มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร หรือคะแนน
ความประพฤติ/คุณลักษณะทางทหาร/คุณลกัษณะ
ส่วนบุคคลทีส่ถานศึกษากําหนดในระดับดีขึน้ไปใน
รายวิชาที่เสนอขอผลงาน 

 
 

  



๑๕๔ 
 

ตัวบ่งช้ี บันทึกหลักฐานร่องรอย 
ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/

หลักฐาน 
ท่ีสะท้อนผลการปฏิบัติงาน 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข 

ตามระดับคุณภาพท่ีสอดคล้องกับ 
หลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้ 

๓. ปริมาณงาน 
(๑๐ คะแนน) 

 
 
 

 ๔ มีปริมาณงานรายการใดรายการหน่ึงดังน้ี 
    - จํานวนช่ัวโมงสอน การฝึกศึกษา การอบรมขั้นตํ่า

ตามท่ีส่วนราชการกําหนดและเพ่ิมอีกร้อยละ ๓๐ 
หรือ 

- ทําการสอนไม่น้อยกว่า ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
กลุ่มประสบการณ์/สาขาวิชา/รายวิชาหรือ 

    - จํานวนนักเรียนท่ีทําการสอน ๖๐ คนขึ้นไป 
๓ มีปริมาณงานรายการใดรายการหน่ึงดังน้ี 
    - จํานวนช่ัวโมงสอน การฝึกศึกษา การอบรมขั้นตํ่า

ตามท่ีส่วนราชการกําหนดและเพ่ิมอีกร้อยละ ๒๐ 
หรือ 

    - ทําการสอนไม่น้อยกว่า๓กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
กลุ่มประสบการณ์/สาขาวิชา/รายวิชาหรือ 
    - จํานวนนักเรียนท่ีทําการสอน ๕๐ - ๕๙ คน 
๒ มีปริมาณงานรายการใดรายการหน่ึงดังน้ี 
    - จํานวนช่ัวโมงสอน การฝึกศึกษา การอบรมขั้นตํ่า

ตามท่ีส่วนราชการกําหนดและเพ่ิมอีกร้อยละ ๑๐ 
หรือ 

    - ทําการสอนไม่น้อยกว่า๒กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
กลุ่มประสบการณ์/สาขาวิชา/รายวิชาหรือ 
    - จํานวนนักเรียนท่ีทําการสอน ๔๐ - ๔๙ คน 
๑ มีปริมาณงานรายการใดรายการหน่ึงดังน้ี 
    - จํานวนช่ัวโมงสอนขั้นตํ่าตามที่ส่วนราชการกําหนด 
    หรือ 
    - ทําการสอนไม่ตํ่ากว่า๑กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
กลุ่มประสบการณ์/สาขาวิชา/รายวิชาหรือ 
    - จํานวนนักเรียนท่ีทําการสอนต่ํากว่า ๔๐ คน 

 

 (ลงช่ือ).............................................................กรรมการผู้ประเมิน 
                                           (.............................................................) 

                                             ตําแหน่ง............................................................................. 
    วันท่ี..............เดือน..............................พ.ศ........... 

 



๑๕๕ 
 

 

วฐ.ป.๓.๑ 
 
 

แบบประเมินด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน (ส่วนที ่๑ และส่วนที่ ๒) 
วิทยฐานะครูช านาญการต้น/ช านาญการ 

 

๑. ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน 
ยศ-ชื่อ.....................................................................นามสกุล................................................................................  
ต าแหน่ง............................................................................................................................. ................................... 
สถานศึกษา/หน่วยงาน............................................................................................................................. ............ 
สังกัด………………………………………………………………………………………................................................................... 
รับเงินเดือนระดับ.........................................ขั้น..................................บาท 
วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน........................................................................................................................ ...... 
สาขาวิชา/หมวดวิชา/กลุ่มสาระ/วิชาที่ขอรับการประเมิน............................................................................. ....... 
๒. ผลการประเมิน 

รายการประเมิน คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

หมายเหตุ 

ส่วนที ่๑ ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เข้ารับการสอน ฝึก 
ศึกษา  (๖๐ คะแนน) 
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
   ๑.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาที่สอน 
๒. ผลการพัฒนาผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา ด้านอื่นๆ 

- คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เข้ารับการสอน ฝึก      
ศึกษา  

๓. ปริมาณงาน 
 

 
๓๐ 
(๑๕) 
(๑๕) 
๒๐ 
(๒๐) 
๑๐ 
(๑๐) 
๑๐ 

 เกณฑ์ผ่าน 
ต้องได้คะแนนส่วนที่ ๑
และส่วนที่ ๒ ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ ๖๕  
(๖๕ คะแนน) 

รวมคะแนนผลการปฏิบัติงาน ๖๐   
ส่วนที ่๒ รายงานการสังเคราะห์ผลการแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา  (๔๐ คะแนน) 
๑. การระบุปัญหาและการก าหนดขอบเขตของปัญหา 
๒. รูปแบบเทคนิควิธีการแก้ปัญหาและพัฒนา 
๓. การน ารูปแบบเทคนิควิธีการแก้ปัญหาและพัฒนาไปใช้

แก้ปัญหาและพัฒนาและผลที่เกิดข้ึน 
๔. ข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ปัญหาและพัฒนาใน

อนาคต 

 
 

(๕) 
(๑๕) 
(๑๕) 

 
(๕) 
 

  

รวมคะแนนผลงานทางวิชาการ ๔๐   
คะแนนรวม ๑๐๐   

 
 
 

                                    (ลงช่ือ)............................................กรรมการผู้ประเมิน            
(...............................................) 

 ต าแหน่ง................................................................ 
  วันท่ี..............เดือน..............................พ.ศ. .......... 
 



๑๕๖ 
 

 

๒. ผลการประเมิน (เฉพาะครู รร.ตท.สปท.) 
 

รายการประเมิน คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

หมายเหตุ 

ส่วนที ่๑ ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เข้ารับการสอน ฝึก 
ศึกษา  (๖๐ คะแนน) 
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
๑.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาที่สอน 
๑.๓ ผลการประเมินและหรือการทดสอบของวิชา 

ที่สอน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับเขต/
ประเทศ 

๒. ผลการพัฒนาผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา ด้านอื่นๆ 
๒.๑ ผลการพัฒนาผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา ด้าน

สุขภาพร่างกาย สติปัญญาอารมณ์และสังคม 
๒.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เข้ารับการสอน 

ฝึก ศึกษา  
๓. ปริมาณงาน 
 

 
 

๓๐ 
(๑๐) 
(๑๐) 
(๑๐) 

 
 

๒๐ 
(๑๐) 

 
(๑๐) 

 
๑๐ 

 เกณฑ์ผ่าน 
ต้องได้คะแนนส่วนที่ ๑
และส่วนที่ ๒ ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ ๖๕  
(๖๕ คะแนน) 

รวมคะแนนผลการปฏิบัติงาน ๖๐   
ส่วนที ่๒ รายงานการสังเคราะห์ผลการแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา  (๔๐ คะแนน) 
๑. การระบุปัญหาและการก าหนดขอบเขตของปัญหา 
๒. รูปแบบเทคนิควิธีการแก้ปัญหาและพัฒนา 
๓. การน ารูปแบบเทคนิควิธีการแก้ปัญหาและพัฒนาไปใช้

แก้ปัญหาและพัฒนาและผลที่เกิดข้ึน 
๔. ข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ปัญหาและพัฒนาใน

อนาคต 

 
 

(๕) 
(๑๕) 
(๑๕) 

 
(๕) 
 
 

  

รวมคะแนนผลงานทางวิชาการ ๔๐   
คะแนนรวม ๑๐๐   

 
(ลงชื่อ).............................................................กรรมการผู้ประเมิน 

(.............................................................) 
ต าแหน่ง................................................................ 
วันที่..............เดือน..............................พ.ศ........... 

 
 
 
 



๑๕๗ 
 

 

 
ข้อสังเกตเกี่ยวกับผลการพัฒนาคุณภาพผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา และผลงานทางวิชาการ 

ยศ ชื่อ – สกุล.................................................................. 
 

ส่วนที ่๑ ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา  
    ............................................................................................................................. ................. 

................................................................................. .................................................................................  

............................................................................................................................. ..................................... 

........................................................................................................................................ .......................... 

........................................................................................................ .......................................................... 

............................................................................................................................. ..................................... 

............................................................................................................................................................... ... 

............................................................................................................................. ..................................... 

............................................................................................................................. ..................................... 
ส่วนที ่๒ ผลงานทางวิชาการ 

    ............................................................................................................................. ................. 
............................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................. ..................................... 
..................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ..................................... 
............................................................................................................................. ..................................... 
.............................................................. ....................................................................................................  
............................................................................................................................. ..................................... 
............................................................................................................................. ..................................... 
 

(ลงชื่อ).......................................................กรรมการผู้ประเมิน 
(........................................................) 

ต าแหน่ง....................................................... 
วันที่..............เดือน.............. พ.ศ. ................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



๑๕๙ 
 

วฐ.ป.๓.๒ 
 

สําหรับกรรมการชุดท่ี๒
 

แบบประเมินด้านท่ี ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน (ส่วนท่ี ๑ และส่วนท่ี ๒) 
วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษข้ึนไป 

 
๑. ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน 
ยศ-ช่ือ.....................................................................นามสกุล................................................................................ 
ตําแหน่ง................................................................................................................................................................ 
วิทยฐานะ.............................................................................................................................................................. 
สถานศึกษา/หน่วยงาน......................................................................................................................................... 
สังกัด………………………………………………………………………………………................................................................... 
รับเงินเดือนระดับ.........................................ขั้น..................................บาท 
วิทยฐานะท่ีขอรับการประเมิน............................................................................................................................. 
สาขาวิชา/หมวดวิชา/กลุ่มสาระ/วิชาที่ขอรับการประเมิน.................................................................................... 
๒. ผลการประเมิน 

รายการประเมิน คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได้ 

หมายเหตุ 

ส่วนท่ี ๑ ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เข้ารับการสอน ฝึก 
ศึกษา  (๖๐ คะแนน) 
๑. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
   ๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนก่อนเรียนและหลังเรียน 
   ๑.๒ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของวิชาที่สอน 
๒. ผลการพัฒนาผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา ด้านอ่ืนๆ 
   ๒.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เข้ารับการสอน 
         ฝึก ศึกษา  
๓. ปริมาณงาน 
 

 
๓๐ 
(๑๕) 
(๑๕) 
๒๐ 
(๒๐) 
๑๐ 
(๑๐) 
๑๐ 

  

รวมคะแนนผลการปฏิบัติงาน ๖๐   
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๐ 
 

รายการประเมิน คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได้ 

หมายเหตุ 

ส่วนท่ี ๒ ผลงานทางวิชาการ (๔๐ คะแนน) 
๑. คุณภาพของผลงานทางวชิาการ 

๑.๑ ความถูกต้องตามหลักวิชาการ 
๑.๒ ความสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระ 
๑.๓ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
๑.๔ การจัดทําการพิมพ์และรปูเล่ม 

๒. ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ 
๒.๑ ประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา ครู

บุคลากรทางการศึกษา การจัดการศึกษา
หน่วยงานการศึกษาและชุมชน 

๒.๒ ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและ 
การเผยแพร่ในวงวิชาการ 

 
๒๐ 
(๗) 
(๖) 
(๔) 
(๓) 
๒๐ 
(๑๐) 

 
(๑๐) 

 

  

รวมคะแนนผลงานทางวิชาการ ๔๐   
คะแนนรวม ๑๐๐   

 
(ลงช่ือ).............................................................กรรมการผู้ประเมิน 

(.............................................................) 
ตําแหน่ง................................................................ 
วันท่ี..............เดือน..............................พ.ศ. .......... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๑ 
 

๒. ผลการประเมิน (เฉพาะครู รร.ตท.สปท.) 
รายการประเมิน คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีได้ 

หมายเหตุ 

ส่วนท่ี ๑ ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เข้ารับการสอน ฝึก 
ศึกษา  (๖๐คะแนน) (เฉพาะครูวิชาการ รร.ตท.สปท.) 
๑. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
๑.๒ ค่าทีเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของวิชาที่สอน 
๑.๓ ผลการประเมินและหรือการทดสอบของวิชา 

ท่ีสอน/กลุ่มสาระการเรียนรูใ้นระดับเขต/
ประเทศ 

๒. ผลการพัฒนาผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา ด้านอ่ืนๆ 
๒.๑ ผลการพัฒนาผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา  
      ด้านสุขภาพร่างกาย สติปัญญาอารมณ์และสังคม 
๒.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เข้ารบัการสอน 
      ฝึก ศึกษา  

๓. ปริมาณงาน 
 

๓๐ 
(๑๐) 
(๑๐) 
(๑๐) 

 
๒๐ 
(๑๐) 

 
(๑๐) 
๑๐ 
(๑๐) 

 
 

๑๐
ส่วนท่ี ๒ ผลงานทางวิชาการ (๔๐ คะแนน)
๑. คุณภาพของผลงานทางวชิาการ 

๑.๑ ความถูกต้องตามหลักวิชาการ 
๑.๒ ความสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระ 
๑.๓ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
๑.๔ การจัดทําการพิมพ์และรปูเล่ม 

๒. ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ 
๒.๑ ประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา ครู

บุคลากรทางการศึกษา การจัดการศึกษา
หน่วยงานการศึกษาและชุมชน 

๒.๒ ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและการ
เผยแพร่ในวงวิชาการ 

๒๐ 
(๗) 
(๖) 
(๔) 
(๓) 
๒๐ 
(๑๐) 

 
(๑๐) 

 

รวมคะแนนผลงานทางวิชาการ ๔๐   
คะแนนรวม ๑๐๐   

 
(ลงช่ือ).............................................................กรรมการผู้ประเมิน 

(.............................................................) 
    ตําแหน่ง................................................................ 
    วันท่ี..............เดือน..............................พ.ศ. .......... 

 
 



๑๖๒ 
 

ข้อสังเกตเก่ียวกับผลการพัฒนาคุณภาพผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา และผลงานทางวิชาการ 
ยศ ช่ือ – สกุล.................................................................. 

 
ส่วนท่ี ๑ ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา  

    .............................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
ส่วนท่ี ๒ ผลงานทางวิชาการ 

    .............................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
 

(ลงช่ือ).......................................................กรรมการผู้ประเมิน 
(........................................................) 

ตําแหน่ง....................................................... 
วันที่..............เดือน.............. พ.ศ. ................ 

 
 

 



๑๖๓ 
 

วฐ.ส.๓.๑ 
 

แบบสรุปผลการประเมินด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน 
วิทยฐานะครูชํานาญการต้น/ชํานาญการ 

๑. ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน 
ยศ-ช่ือ.....................................นามสกุล.............................ตําแหน่ง.................วิทยฐานะ.................................... 
สถานศึกษา/หน่วยงาน......................................................................................................................................... 
สังกัด..................................................................................................................................................................... 
รับเงินเดือนระดับ  ...............................................ขั้น.......................................บาท 
วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน............................................................................................................................. 
สาขา/หมวดวิชา/กลุ่มสาระ/วิชาที่ขอรับการประเมิน......................................................................................... 
 
๒. ผลการประเมินด้านที ่๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน 

รายการประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนนท่ีได้ 
หมายเหต ุคนท่ี

๑
คนท่ี
๒

คนท่ี
๓

ส่วนท่ี ๑  ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เข้า
รับการสอน ฝึก ศึกษา  ๖๐    เกณฑ์ผ่านแต่ละวิทยฐานะต้องได้คะแนนรวมท้ัง ๒

ส่วน จากกรรมการ ๓ คน เฉล่ีย ดังน้ี 
- วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ไม่ต่ํากว่า รอ้ยละ ๗๐ 
- วิทยฐานะครูเช่ียวชาญ ไม่ต่ํากว่า ร้อยละ ๗๕ 
- วิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐ 
 
 

ส่วนท่ี ๒ รายงานการสังเคราะห์ผล 
            การแก้ปัญหาและพัฒนา 

ผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา  
๔๐    

คะแนนรวม ๑๐๐   

รวมคะแนนจากกรรมการ๓คนเฉล่ีย(คนท่ี ๑ + คนท่ี ๒ + คนท่ี ๓) = .................. คะแนน 
                                                                           ๓ 
โดยมีข้อสังเกตในการประเมินจุดเด่นจุดท่ีควรพัฒนาและข้อคิดเห็น (ดังแนบ) 
ความเห็น  

Ο ผ่านการประเมิน 
Ο ควรพัฒนา (ระบุหัวข้อ)....................................................................................................... 
Ο ไม่ผ่านการประเมิน 

(ลงชื่อ) ..........................ประธานกรรมการ (ลงช่ือ) ..................................กรรมการ (ลงช่ือ) .................................กรรมการ 
(........................................)    (.........................................)      (........................................) 

ตําแหน่ง.......................................... ตําแหน่ง.......................................... ตําแหน่ง........................................ 
วันท่ี ........ เดือน.......... พ.ศ. ......... วันท่ี ........ เดือน.......... พ.ศ. ......... วันท่ี ........ เดือน.......... พ.ศ. ....... 

 
 
 
 
 
 
 



๑๖๔ 
 

สรุปข้อสังเกตเก่ียวกับจุดเด่นจุดท่ีควรพัฒนาและข้อคิดเห็น 
ยศ ช่ือ – นามสกุล……..................................................... 

๑. จุดเด่น 
 .................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
๒. จุดท่ีควรพัฒนา 
 .................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
๓. ข้อคิดเห็น 
 .................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 
 

(ลงชื่อ) .......................ประธานกรรมการ (ลงช่ือ) ..............................กรรมการ (ลงช่ือ) .................................กรรมการ 
(.........................................) (.........................................) (.........................................) 

ตําแหน่ง.......................................... ตําแหน่ง.......................................... ตําแหน่ง........................................ 
วันท่ี ........ เดือน.......... พ.ศ. ......... วันท่ี ........ เดือน.......... พ.ศ. ......... วันท่ี ........ เดือน.......... พ.ศ. ....... 

 
 
 

 



๑๖๕ 
 

วฐ.ส.๓.๒ 
 
 

แบบสรุปผลการประเมินด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน 
วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษข้ึนไป 

 

๑. ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน 
ยศ-ช่ือ.....................................................................นามสกุล................................................................................ 
ตําแหน่ง................................................................................................................................................................ 
วิทยฐานะ.............................................................................................................................................................. 
สถานศึกษา/หน่วยงาน......................................................................................................................................... 
สังกัด………………………………………………………………………………………................................................................... 
รับเงินเดือนระดับ.........................................ขั้น..................................บาท 
วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน............................................................................................................................. 
สาขาวิชา/หมวดวิชา/กลุ่มสาระ/วิชาที่ขอรับการประเมิน................................................................................... 
 

๒. ผลการประเมินด้านที ่๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน 

รายการประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนนท่ีไดฎ้ 
หมายเหต ุคนท่ี

๑
คนท่ี
๒

คนท่ี
๓

ส่วนท่ี ๑ ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เข้ารับ
การสอน ฝึก ศึกษา  ๖๐    เกณฑ์ผ่านแต่ละวิทยฐานะต้องได้คะแนนรวมท้ัง ๒

ส่วน จากกรรมการ ๓ คน เฉล่ีย ดังน้ี 
- วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ไม่ต่ํากว่า รอ้ยละ ๗๐ 
- วิทยฐานะครูเช่ียวชาญ ไม่ต่ํากว่า ร้อยละ๗๕ 
- วิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐ 
 
 

ส่วนท่ี ๒ ผลงานทางวิชาการ ๔๐    

คะแนนรวม ๑๐๐   
รวมคะแนนจากกรรมการ ๓ คนเฉล่ีย(คนท่ี ๑ + คนท่ี ๒ + คนท่ี ๓) = .................. คะแนน 

                                                                              ๓

โดยมีข้อสังเกตในการประเมินจุดเด่นจุดท่ีควรพัฒนาและข้อคิดเห็น (ดังแนบ) 
ความเห็น  

Ο ผ่านการประเมิน 
Ο ควรพัฒนา (ระบุหัวข้อ)....................................................................................................... 
Ο ไม่ผ่านการประเมิน 

(ลงชื่อ) ..........................ประธานกรรมการ (ลงช่ือ) ..................................กรรมการ (ลงช่ือ) .................................กรรมการ 
(........................................)    (.........................................)      (........................................) 

ตําแหน่ง.......................................... ตําแหน่ง.......................................... ตําแหน่ง........................................ 
วันท่ี ........ เดือน.......... พ.ศ. ......... วันท่ี ........ เดือน.......... พ.ศ. ......... วันท่ี ........ เดือน.......... พ.ศ. …… 

 
 
 
 
 
 

สําหรับกรรมการชุดท่ี๒ 



๑๖๖ 
 

สรุปข้อสังเกตเก่ียวกับจุดเด่นจุดท่ีควรพัฒนาและข้อคิดเห็น 
ยศ ช่ือ – นามสกุล……..................................................... 

๑. จุดเด่น 
 .................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
๒. จุดท่ีควรพัฒนา 
 .................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
๓. ข้อคิดเห็น 
 .................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 
 

(ลงชื่อ) .......................ประธานกรรมการ (ลงช่ือ) ..............................กรรมการ (ลงช่ือ) .................................กรรมการ 
(.........................................) (.........................................) (.........................................) 

ตําแหน่ง.......................................... ตําแหน่ง.......................................... ตําแหน่ง........................................ 
วันท่ี ........ เดือน.......... พ.ศ. ......... วันท่ี ........ เดือน.......... พ.ศ. ......... วันท่ี ........ เดือน.......... พ.ศ. ....... 

 
 
 
 
 
 

 



๑๖๗ 
 

 

วฐ.ส.๑-๓ 
 
 
 

แบบสรุปผลการประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ 
(ทุกวิทยฐานะ )  

๑. ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน 
 ยศ-ช่ือ...................................................................นามสกุล ......................................................................... 
 ตําแหน่ง.......................................................... วิทยฐานะ............................................................................. 
 สถานศึกษา/หน่วยงาน................................................................................................................................. 
 สังกัด............................................................................................................................................................ 
 รับเงินเดือนระดับ  ..............................................ขั้น..................................บาท 
 วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน..................................................................................................................... 
 สาขา/หมวดวิชา/กลุ่มสาระท่ีขอรับการประเมิน......................................................................................... 
๒. ได้มีการตรวจสอบว่าข้าราชการทหารที่ทําหน้าที่สอนรายนี้มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
 คณะอนุกรรมการบริหารข้าราชการทหารท่ีทําหน้าท่ีสอนใน กห. กําหนดคือ 
 ๑) มีหนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอน 
 ๒) ดํารงตําแหน่ง........................................................................................................................ 
  เม่ือวันท่ี ...............................นับถึงวันย่ืนคําขอเป็นเวลา..........ปี........เดือน.......วัน 
 ๓) มีภาระงานสอน ไม่ตํ่ากว่าขั้นตํ่า     ตํ่ากว่าขั้นตํ่า 
 ๔) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบฯย้อนหลัง ติดต่อกัน ไม่ติดต่อกัน 
     นับถึงวันท่ีย่ืนคําขอ 
       เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี สําหรับครูทหาร 
          เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี สําหรับครูวิชาการ 
๓. ผลการประเมินด้านท่ี ๑ ด้านที่ ๒ และด้านท่ี ๓ (มีผลส้ินสุดแล้ว) 

รายการประเมิน คะแนน 
เต็ม 

คะแนนที่ได้  
คะแนน
เฉล่ีย 

 
หมายเหต ุคนท่ี 

๑ 
คนท่ี 
๒ 

คนท่ี 
๓ 

ด้านท่ี ๑ ด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรม 
และจรรยาบรรณข้าราชการทหารท่ีทํา
หน้าท่ีสอน 

๑๐๐ 
     

ด้านท่ี ๒ ด้านความรู้ความสามารถ ๑๐๐      
ด้านท่ี ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ๑๐๐      

๔. สรุปผลการประเมิน 
ผ่านการประเมินด้านที๑่และด้านท่ี๒ 

ครั้งท่ี ๑ (ประเมินครั้งเดียวผ่านท้ัง ๒ ด้าน) 
ครั้งท่ี ๒ (หลังจากพัฒนาครั้งที่ ๑ ด้านท่ี ๑ ด้านที่ ๒) 
ครั้งท่ี ๓ (หลังจากพัฒนาครั้งที่ ๒ ด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒) 

 

สําหรับกรมยุทธศึกษาเหล่าทัพ/สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
(เมื่อได้รับการประเมินด้านท่ี ๑ ด้านท่ี ๒ และด้านที่ ๓ มีผลสิ้นสุดแล้ว) 



๑๖๘ 
 

การประเมินด้านที่ ๓ 
กรณีผ่าน (ส่วนท่ี๑ ส่วนท่ี๒ และคะแนนรวมเฉล่ียผ่านเกณฑ์) 

ครั้งท่ี ๑ (ประเมินครั้งเดียวผ่าน) 
ครั้งท่ี ๒ (หลังจากปรับปรุงผลงานทางวิชาการครั้งท่ี ๑) 
ครั้งท่ี ๓ (หลังจากปรับปรุงผลงานทางวิชาการครั้งท่ี ๒) 

กรณีไมผ่่าน (ส่วนท่ี๑ ส่วนท่ี๒ และคะแนนรวมเฉล่ียไม่ผ่านเกณฑ์) 
ครั้งท่ี ๑ (ประเมินครั้งเดียวไม่ผ่าน) 
ครั้งท่ี ๒ (หลงัจากปรับปรุงผลงานทางวิชาการครั้งท่ี ๑) 
ครั้งท่ี ๓ (หลังจากปรับปรุงผลงานทางวิชาการครั้งท่ี ๒) 

๕. ความเห็นของคณะกรรมการประเมิน 
                     ผ่านการประเมิน 
                      ไม่ผ่านการประเมิน 
 
(โดยแนบข้อสังเกตของคณะกรรมการชุดที่๒ตามแบบ วฐ.ป.๓.๑ หรือ วฐ.ป.๓.๒ และ วฐ.ส.๓.๑ หรือ ๓.๒ ท้ังผ่านและไม่ผ่าน
การประเมิน) 

 
 (ลงช่ือ)........................................................ผู้ตรวจสอบคุณวุฒิ 
 (.................................................) 
 ตําแหน่ง................................................. 
 วันท่ี.......เดือน...................พ.ศ. ............. 
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