
 

 

คู่มือ                                              
การประเมินข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอน

ของกองทัพบก                                      
ให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ          

(ส าหรับผู้ประเมิน) 
 

 

      

วิทยฐานะครูช านาญการต้น 

วิทยฐานะครูช านาญการ 

วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

วิทยฐานะครูเช่ียวชาญ 

วิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษ 

กรมยุทธศึกษาทหารบก               
พ.ศ.๒๕๖๑ 

 



สารบัญ 

คํานํา  
  
สวนท่ี ๑    แบบบันทึก แบบประเมิน และแบบสรุปผลการประเมินวิทยฐานะ  
               (สําหรับคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ) 

๑ 

 ดานท่ี ๑ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน 
วฐ.บ.๑   แบบบันทึกการประเมินดานท่ี ๑  ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ 
            จรรยาบรรณขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน  

 
๒ 

 วฐ.ส.๑   แบบสรุปผลการประเมินดานท่ี ๑ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ 
            จรรยาบรรณขาราชการทหาร ท่ีทําหนาท่ีสอน  

๑๑ 

 ดานท่ี ๒ ดานความรูความสามารถ  

 วฐ.บ.๒   แบบบันทึกการประเมินดานท่ี ๒  ดานความรูความสามารถ ๑๓ 
 วฐ.ส.๒.๑ แบบสรุปผลการประเมินรายตัวบงชี้ดานท่ี ๒  ดานความรูความสามารถ ๑๗ 
 วฐ.ส.๒.๒ แบบสรุปผลการประเมินดานท่ี ๒  ดานความรูความสามารถ ๒๐ 
 ดานท่ี ๓ ดานผลการปฏิบัติงาน  

 วฐ.บ.๓   แบบบันทึกการประเมินดานท่ี ๓ ดานผลการปฏิบัติงาน 
            สวนท่ี ๑ ผลการพัฒนาคุณภาพผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา 

๒๒ 

 วฐ.ป.๓.๑ แบบประเมินดานท่ี ๓ ดานผลการปฏิบัติงาน (สวนท่ี ๑ และสวนท่ี ๒)  
           วิทยฐานะครูชํานาญการตน/ชํานาญการ 

๒๕ 

 วฐ.ส.๓.๑   แบบสรุปผลการประเมินดานท่ี ๓ ดานผลการปฏิบตัิงาน  
               วิทยฐานะครูชํานาญการตน/ชํานาญการ 

๒๗ 

 วฐ.ป.๓.๒ แบบประเมินดานท่ี ๓ ดานผลการปฏิบัติงาน (สวนท่ี ๑ และสวนท่ี ๒)  
           วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษข้ึนไป (สําหรับกรรมการชุดท่ี ๒) 

๒๙ 

 วฐ.ส.๓.๒ แบบสรุปผลการประเมินดานท่ี ๓ ดานผลการปฏิบัติงาน  
             วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษข้ึนไป 

๓๒ 

สวนท่ี ๒   แบบหนังสือรับรอง และแบบสรุปผลการประเมิน (สาํหรับกรมยุทธศึกษาทหารบก) ๓๔ 

 วฐ.ส.๑-๒  แบบสรุปผลการประเมินดานท่ี ๑ และดานท่ี ๒  
              (เม่ือไดรับการประเมินดานท่ี ๑ และดานท่ี ๒ มีผลสิ้นสุดแลว) 

๓๕ 

 วฐ.ส.๑-๓  แบบสรุปผลการประเมินดานท่ี ๑ ดานท่ี ๒ และดานท่ี ๓  
                (เม่ือไดรับการประเมินดานท่ี ๑ ดานท่ี ๒ และดานท่ี ๓ มีผลสิ้นสุดแลว) 

๓๗ 

สวนท่ี ๓   สรุปข้ันตอนการประเมินและการสงผลการประเมินวิทยฐานะ ๓๙ 

 ข้ันตอนและการใชแบบประเมินวิทยฐานะครูชํานาญการตนและชํานาญการ ๔๐ 
 การสงผลการประเมินวิทยฐานะ ๔๒ 

 
 



คํานํา 
 

เจตนารมณของการใหมีเงินประจําตําแหนงประเภทวิทยฐานะ คือ ยกระดับมาตรฐานการศึกษาของ
กระทรวงกลาโหม ดึงดูดคนเกง คนดี เขาสูระบบการศึกษาของกระทรวงกลาโหม รักษาขาราชการทหารใหอยู
ในตําแหนงหนาท่ีการสอน ดํารงเกียรติยศ ศักดิ์ศรี เหมาะสมแกการเปน “ครู” และเพ่ือใหสอดคลองกับ
มาตรฐานการจัดการศึกษาของชาติ   

หลังจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๖๑ และพระราชกฤษฎีกา
การไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการทหาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมถึงขอบังคับกระทรวงกลาโหม
วาดวยการกําหนดวิทยฐานะสําหรับขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช รวมถึง
หลักเกณฑ วิธีการและการประเมินขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะไดมีการ
กําหนดไวอยางชัดเจน และใหสวนราชการ ไดแก สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการ กองทัพไทย 
กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับและหลักเกณฑนั้น      
ในสวนของกองทัพบก โดยกรมยุทธศึกษาทหารบกจึงไดจัดทํา “คูมือการประเมินขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ี
สอนของกองทัพบก ใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (สําหรับผูประเมิน)” ข้ึน เพ่ือใหคณะกรรมการวิทยฐานะ
ปฏิบัติไดอยางถูกตองและเปนนมาตรฐานเดียวกัน  

เนื้อหาของคูมือเลมนี้ อางอิงจาก “หนังสือการประเมินขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนเพ่ือใหมี   
วิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ พ.ศ.๒๕๖๑” ท่ีจัดทําโดยสถาบันวิชาการปองกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย 
สําหรับในสวนของกองทัพบกนั้น กองคุณภาพการศึกษา สํานักการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารบก ไดจัดทํา
คูมือวิทยฐานะสองเลม เลมแรกคือ“คูมือการดําเนินงานวิทยฐานะของกองทัพบก”  และเลมนี้เปนเลมท่ีสอง 
สําหรับผูท่ีไดรับการแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ เนื่องจากมีเอกสารการประเมินท่ีมี 
รายละเอียดคอนขางมาก สําหรับคําอธิบายเรื่องหลักเกณฑและวิธีการประเมิน กรอบการประเมินดานท่ี ๑ 
ดานท่ี ๒ และดานท่ี ๓ ใหศึกษาจากคูมือการดําเนินงานวิทยฐานะของกองทัพบก(เลมแรก) ประกอบการ
ประเมิน โดยมุงหวังวึคูมือนี้จะทําใหคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะสามารถดําเนินการไดถูกตองตาม
หลักเกณฑ วิธีการและข้ันตอนการดําเนินงานตางๆ รวมท้ังเปนไปตามกรอบเวลาท่ีกําหนด 
 

 

  
         กองคุณภาพการศึกษา      

สํานักการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารบก 

 

 

 



 ๑ 
 

สวนท่ี ๑  

แบบบันทึก แบบประเมิน และแบบสรุปผลการประเมินวิทยฐานะ 

(สําหรับคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ) 
 

 

 
       

วฐ.บ.๑  แบบบันทึกการประเมินดานท่ี ๑  ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

           ขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน  

วฐ.ส.๑  แบบสรุปผลการประเมินดานท่ี ๑ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ 

   จรรยาบรรณขาราชการทหาร ท่ีทําหนาท่ีสอน    

วฐ.บ.๒ แบบบันทึกการประเมินดานท่ี ๒  ดานความรูความสามารถ    

วฐ.ส.๒.๑ แบบสรุปผลการประเมินรายตัวบงชี้ดานท่ี ๒ ดานความรูความสามารถ            

วฐ.ส.๒.๒ แบบสรุปผลการประเมินดานท่ี ๒  ดานความรูความสามารถ 

วฐ.บ.๓    แบบบันทึกการประเมินดานท่ี ๓  ดานผลการปฏิบัติงาน สวนท่ี ๑ ผลการพัฒนา 

             คุณภาพผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา                             

วฐ.ป.๓.๑ แบบประเมินดานท่ี ๓ ดานผลการปฏิบัติงาน (สวนท่ี ๑ และ สวนท่ี ๒) 

   วิทยฐานะครูชํานาญการตน/ชํานาญการ 

วฐ.ส.๓.๑ แบบสรุปผลการประเมินดานท่ี ๓ ดานผลการปฏิบัติงาน  

   วิทยฐานะครูชํานาญการตน/ชํานาญการ 

วฐ.ป.๓.๒ แบบประเมินดานนท่ี ๓ ดานผลการปฏิบัติงาน (สวนท่ี ๑ และ สวนท่ี ๒) 

   วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษขึ้นไป (สําหรับกรรมการชุดท่ี ๒) 

วฐ.ส.๓.๒ แบบสรุปผลการประเมินดานท่ี ๓ ดานผลการปฏิบัติงาน  

     วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษขึ้นไป 

 
 
 

 

 
 

 
 
 



๒ 

 

วฐ.บ.๑ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สําหรับกรรมการชดุท่ี ๑ 

 

แบบบันทึกการประเมินดานท่ี ๑ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน  

       ประเมิน    

Ο ครั้งท่ี ๑ 

Ο ครั้งท่ี ๒ (หลังจากพัฒนาครั้งท่ี ๑) 

Ο ครั้งท่ี ๓ (หลังจากพัฒนาครั้งท่ี ๒) 

 

 ขอมูลผูรับการประเมิน 

 ช่ือ........................................................................นามสกุล............................................................ 

 วิทยฐานะปจจุบัน.......................................................................................................................... 

 สถานศึกษา/หนวยงาน.................................................................................................................. 

 สังกัด............................................................................................................................................. 

 วิทยฐานะท่ีขอรับการประเมิน........................................................................................................ 

 

 



 ๓ 
 

ตอนท่ี ๑  การมีวินัย (๒๐ คะแนน) 

ตัวบงช้ี 
บันทึกรองรอยพฤติกรรมท่ีแสดงลักษณะ
ตัวบงชี้ (ระบุขอมลู/สารสนเทศ/เอกสาร

หลักฐานท่ีสะทอนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ท่ีสอดคลองกับหลกัฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 

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

 ระดับ ๑ มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติ 
           ตามกฎกติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม 
           และแบบแผนอันดีงามของสังคม 
ระดับ ๒ ปฏิบัติไดตามระดับ ๑ และเปน 
           แบบอยางท่ีดี 
ระดับ ๓ ปฏิบัติไดตามระดับ ๒ และมีสวนรวม 
           ในการเสริมสรางพัฒนาผูอ่ืนในดานนี้ 
ระดับ ๔ ปฏิบัติไดตามระดับ ๒ และเปนผูนําใน 
           การเสริมสรางพัฒนาผูอ่ืนในดานนี ้      

๑.๒ การรักษาและ 
      เสริมสรางวินัย 
      ในตําแหนงหนาท่ี 
      ราชการการปฏิบัติ 
      ตามกฎหมาย 
      ระเบียบ แบบแผน 
      ของทางราชการ 
     (๔ คะแนน) 

 ระดับ ๑  ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย 
ระดับ ๒ รักษาและเสริมสรางวินัยในตําแหนง 
           หนาท่ีราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย 
            ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ 
ระดับ ๓ ปฏิบัติไดตามระดับ ๒ และมีสวนรวม 
            เสริมสรางวินัยแกผูอ่ืน 
ระดับ ๔  ปฏิบัติไดตามระดับ ๓ และมีผลงาน 
             เปนท่ีปรากฏเปนแบบอยางท่ีดี 

๑.๓ การตรงตอเวลา  

      การอุทิศเวลา 

     ใหแกทางราชการและ 

     ผูเขารับการสอน ฝก 

     ศึกษาอยางตอเนื่อง 

     (๔ คะแนน) 

 

 ระดับ ๑   ปฏิบัติงานตามปกติ 

ระดับ ๒   ตรงตอเวลา และปฏิบัติงานตามท่ีไดรับ 

             มอบหมาย 

ระดับ ๓   ตรงตอเวลา และปฏิบัติงานตามท่ีไดรับ 

            มอบหมายไดสําเร็จ และอุทิศเวลา 

ระดับ ๔ ตรงตอเวลา ปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

              ไดสําเร็จ และอุทิศเวลาอยางตอเนื่อง 

๑.๔ ความซ่ือสัตย สุจริต 

     ในการปฏิบัติหนาท่ี 

     การรักษาผลประโยชน 

     ของทางราชการและไม 

     มีผลประโยชนทับซอน 

     (๔ คะแนน) 

 ระดับ ๑  ไมเคยถูกลงโทษ 

ระดับ ๒  ปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต 

ระดับ ๓  ปฏิบัติไดตามระดับ ๒ และ 

             รักษาผลประโยชนของทางราชการ 

ระดับ ๔  ปฏิบัติไดตามระดับ ๓ และไมมีผล 

             ประโยชนทับซอนและไดรับการ  

            ยกยองชมเชย 

 



๔ 

 

ตอนท่ี ๑  การมีวินัย (๒๐ คะแนน) (ตอ) 

ตัวบงช้ี 
บันทึกรองรอยพฤติกรรมท่ีแสดงลักษณะ
ตัวบงชี้ (ระบุขอมลู/สารสนเทศ/เอกสาร

หลักฐานท่ีสะทอนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ท่ีสอดคลองกับหลกัฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 

๑.๕ การรักษาความ 
      สามัคคี มีน้ําใจ 
      เอ้ือเฟอเผื่อแผตอ 
      เพ่ือนรวมงาน 
      องคกร และชุมชน  
      (๔ คะแนน) 
 

 ระดับ ๑ สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
ระดับ ๒ ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางราบรื่นและ 
           ประสบความสําเร็จ 
ระดับ ๓ มีน้ําใจ เสียสละ ทํางานรวมกับผูอ่ืน 
           ไดอยางราบรื่นและประสบความสําเร็จ 
ระดับ ๔ ปฏิบัติไดตามระดับ ๓ จนไดรับการ 
            ยอมรับจากหนวยงาน หรือองคกรท่ี 
            เก่ียวของ 

 

 

ตอนท่ี ๒  การประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี (๒๐ คะแนน) 

ตัวบงช้ี 
บันทึกรองรอยพฤติกรรมท่ีแสดงลักษณะ
ตัวบงชี้ (ระบุขอมลู/สารสนเทศ/เอกสาร

หลักฐานท่ีสะทอนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ท่ีสอดคลองกับหลกัฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 

๒.๑ ความอุตสาหะ ขยัน 
     อดทนมุงม่ันและ 
     รับผิดชอบตอ 
     ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
     โดยยึดหลักประหยัด 
     คุมคามีประสิทธิภาพ  

(๔ คะแนน) 

 ระดับ ๑  ปฏิบัติงานไดไมบกพรอง 
ระดับ ๒  ปฏิบัติงานประสบความสําเร็จมีหลักฐาน 
             ท่ีปรากฎ เปนท่ียอมรับ 
ระดับ ๓  ปฏิบัติงานประสบความสําเร็จ เปน 
            ท่ียอมรับและมีผลงานปรากฎชัดเจน             
ระดับ ๔  ปฏิบัติงานประสบความสําเร็จเปน 
            ท่ียอมรับและมีผลงานปรากฎชัดเจนและ 
            นําไปเปนตนแบบพัฒนาผูอ่ืนได                    

๒.๒ การยึดม่ันใน 
      คุณธรรม จริยธรรม 
      มีความศรัทธา และ 
      ปฏิบัติตนตามหลัก 
      ศาสนา 

(๔ คะแนน) 

 ระดับ ๑ ยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม มีความ 
           ศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
ระดับ ๒ ปฏิบัติไดตามระดับ ๑ และเปนแบบอยางท่ีดี 
ระดับ ๓ ปฏิบัติไดตามระดับ ๒ และไดรับการ  
            ยกยอง ชมเชย 
ระดับ ๔ ปฏิบัติไดตามระดับ ๓ และมีสวนรวม 
             เสริมสรางพัฒนาผูอ่ืน 

๒.๓ การยึดม่ันในหลัก 
      นิติธรรมยืนหยัด 
      กระทําในสิ่งท่ี   
      ถูกตองเปนธรรม 
      และชอบดวย 
      กฎหมาย 

(๔ คะแนน) 

 
 

ระดับ ๑ ปฏิบัติราชการโดยไมเคยมีกรณีถูก 
           ลงโทษหรือวากลาวตักเตือนในดานนี้ 
ระดับ ๒ ยึดม่ันปฏิบัติหนาท่ีตามหลักนิติธรรม 
ระดับ ๓ ปฏิบัติไดตามระดับ ๒ และไดรับการ 
           ยกยอง ชมเชย 
ระดับ ๔ ปฏิบัติไดตามระดับ ๓ และมีการ 
           รณรงคและเสริมสรางผูอ่ืนในดานนี ้



 ๕ 
 

ตอนท่ี ๒  การประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี (๒๐ คะแนน) (ตอ) 

ตัวบงช้ี 
บันทึกรองรอยพฤติกรรมท่ีแสดงลักษณะ
ตัวบงชี้ (ระบุขอมลู/สารสนเทศ/เอกสาร

หลักฐานท่ีสะทอนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ท่ีสอดคลองกับหลกัฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 

๒.๔ การยึดม่ันในการ 
    ปกครองระบอบ 
    ประชาธิปไตย 
    อันมีพระมหากษัตริย 
    ทรงเปนประมุข 
    และวางตัวเปนกลาง 
    ทางการเมือง 
    (๔ คะแนน) 
 

 ระดับ ๑ ใชสิทธิและหนาท่ีตามระบอบ 

           ประชาธิปไตย 

ระดับ ๒ ปฏิบัติไดตามระดับ ๑ และสงเสริมสนับ  

              สนุนกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการเลือกตั้ง 

ระดับ ๓ ปฏิบัติไดตามระดับ ๒ และวางตัวเปน 

            กลางทางการเมือง 

ระดับ ๔ ปฏิบัติไดตามระดับ ๒ และ 

           การวางรากฐานระบอบประชาธิปไตย 

๒.๕ การมีสวนรวม 
      อนุรักษ 
     วัฒนธรรมไทย 
     และสิ่งแวดลอม 
     (๔ คะแนน) 

 จํานวนกิจกรรมท่ีมีสวนรวมอนุรักษวัฒนธรรม
ไทยและสิ่งแวดลอม 
ระดับ ๑ จํานวน ๓-๔ กิจกรรม 
ระดับ ๒ จํานวน ๕-๖ กิจกรรม 
ระดับ ๓ จํานวน ๗-๘ กิจกรรม 
ระดับ ๔ จํานวนมากกวา ๘ กิจกรรม 

 
ตอนท่ี ๓  การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม (๒๐ คะแนน) 

ตัวบงช้ี 
บันทึกรองรอยพฤติกรรมท่ีแสดงลักษณะ
ตัวบงชี้ (ระบุขอมลู/สารสนเทศ/เอกสาร

หลักฐานท่ีสะทอนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ท่ีสอดคลองกับหลกัฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 

๓.๑ การดํารงชีวิต 
     ตามแนวทาง 
     หลักปรัชญา 
     เศรษฐกิจพอเพียง 
     (๔ คะแนน) 

 

 

มีพฤติกรรมการดํารงชีวิตท่ีแสดงถึงการนําหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช 
ระดับ ๑ จํานวน ๓ พฤติกรรม/กิจกรรม 
ระดับ ๒ จํานวน ๔ พฤติกรรม/กิจกรรม 
ระดับ ๓ จํานวน ๕ พฤติกรรม/กิจกรรม 
ระดับ ๔ จํานวน ๖ พฤติกรรม/กิจกรรมข้ึนไป 
 

๓.๒ การละเวนอบายมุข 
     และสิ่งเสพติด  
     (๔ คะแนน) 

 ระดับ ๑ มีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการเปนผูละเวน 
            อบายมุข และสิ่งเสพติด  
ระดับ ๒ ปฏิบัติไดตามระดับ ๑ และมีสวนรวมใน 
             การรณรงคและเสริมสรางผูอ่ืนในดานนี้           
ระดับ ๓ ปฏิบัติไดตามระดับ ๒ และเปนผูนําในการ 
             รณรงคและเสริมสรางผูอ่ืนในดานนี ้           
ระดับ ๔ ปฏิบัติไดตามระดับ ๓ อยางตอเนื่อง 



๖ 

 

ตอนท่ี ๓  การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม (๒๐ คะแนน) (ตอ) 

ตัวบงช้ี 
บันทึกรองรอยพฤติกรรมท่ีแสดงลักษณะ
ตัวบงชี้ (ระบุขอมลู/สารสนเทศ/เอกสาร

หลักฐานท่ีสะทอนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ท่ีสอดคลองกับหลกัฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 

๓.๓ การใชหรือให 
    ขอมูลขาวสาร 
    สวนบุคคลและ 
    ของทางราชการ 
    ใหเปนไปดวย 
    ความถูกตอง 
    (๔ คะแนน) 

 

 

ระดับ ๑   ใชหรือใหขอมูลไดอยางถูกตอง 
ระดับ ๒   ปฏิบัติไดตามระดับ ๑ และเกิด 
             ประโยชนตอทางราชการ 
 ระดับ ๓  ปฏิบัติไดตามระดับ ๒ และสามารถ                                                                                                                   
             ใหคําแนะนําผูอ่ืน 
ระดับ ๔  ปฏิบัติไดตามระดับ ๓ จนไดผลงาน 
            เปนท่ีประจักษอยางตอเนื่อง 
 
 

๓.๔ การดํารงตนเปน 
      แบบอยางท่ีดี 
     เหมาะสมกับ  
     สถานภาพและ 
     ตําแหนงหนาท่ี  
    (๔ คะแนน) 

  ระดับ ๑ ดํารงตนเหมาะสมกับสถานภาพและ 
           ตําแหนงหนาท่ี 
ระดับ ๒ ดํารงตนเปนแบบอยางท่ีดี เหมาะสม 
           กับสถานภาพและตําแหนงหนาท่ี 
ระดับ ๓ ปฏิบัติไดตามระดับ ๒ และมีสวนรวม 
           เสริมสรางพัฒนาผูอ่ืนในดานนี้ 
ระดับ ๔ ปฏิบัติไดตามระดับ ๓ และไดรับการ 
           ยกยอง ชมเชย 
 
 

๓.๕ การประหยัด 
      มัธยัสถ อดออม 
     (๔ คะแนน) 
 

 

 

 

 

 

 ระดับ ๑ มี ๒ พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม 
ระดับ ๒ มี ๓ พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม 
           และมีผลตอการดํารงชีวิตอยางชัดเจน 
ระดับ ๓ มี ๔ พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม 
           มีผลตอการดํารงชีวิตอยางชัดเจน  
           และมีสวนรวมรณรงคและเสริมสราง 
           ผูอ่ืนในดานนี้ 
ระดับ ๔ มีตั้งแต ๔ พฤติกรรม/โครงการ/ 
           กิจกรรมข้ึนไป มีผลตอการดํารงชีวิต 
           เปนท่ีปรากฏ ไดรับการยกยอง ชมเชย 
           และมีสวนรวมรณรงคและเสริมสราง 
           ผูอ่ืนในดานนี้ 
 
 

 
 



 ๗ 
 

ตอนท่ี ๔  ความรักและศรัทธาในการเปนขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน (๒๐ คะแนน) 

ตัวบงช้ี 
บันทึกรองรอยพฤติกรรมท่ีแสดงลักษณะ
ตัวบงชี้ (ระบุขอมลู/สารสนเทศ/เอกสาร

หลักฐานท่ีสะทอนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ท่ีสอดคลองกับหลกัฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 

๔.๑ การเปนสมาชิกท่ีดี 
    สนับสนุนหรือรวม 
    กิจกรรมทางวิชาการ 
    อยางสรางสรรค 
    (๔ คะแนน) 

 

 ระดับ ๑ มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดี 
           เขารวมกิจกรรม ๒ กิจกรรม 
ระดับ ๒ ปฏิบัติไดตามระดับ ๑ และ 
           สามารถนํามาปรับใชได 
ระดับ ๓ ปฏิบัติไดตามระดับ ๒ และทําใหเกิด 
           ประโยชน และไดรับการยกยองชมเชย 
ระดับ ๔ ปฏิบัติไดตามระดับ ๒ และไดรับการ 
           ยกยอง ชมเชยและมีสวนรวม รณรงค 
           และเสริมสรางผูอ่ืนในดานนี ้

๔.๒ การศึกษา คนควา 
    ริเริ่ม สรางสรรค 
    ความรูใหม ๆ 
    มาใชพัฒนางาน 
    (๔ คะแนน) 
 

 

ระดับ ๑  มีสวนรวม ศึกษา คนควา ริเริ่ม  
            สรางสรรคความรูใหม นวัตกรรม 
            ในการพัฒนางาน 
ระดับ ๒ ศึกษา คนควา ริเริ่ม สรางสรรคความรู 
           ใหม นวัตกรรมในการพัฒนางาน 
ระดับ ๓ ปฏิบัติไดตามระดับ ๓ จนสําเร็จ 
ระดับ ๔ ปฏิบัติไดตามระดับ ๔ และเปนตัวอยางได 

๔.๓ การมีบทบาท 
    เปนผูนําทางวิชาการ 
    (๔ คะแนน) 
 

 

ระดับ ๑ มีบทบาทเปนผูนําทางวิชาการ 
           ในระดับสถานศึกษา 
ระดับ ๒ มีบทบาทเปนผูนําทางวิชาการ 
           ในหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
ระดับ ๓ ปฏิบัติไดตามระดับท่ี ๒ และมีสวน 
            รวมในการพัฒนาเสริมสราง 
           ภาวะผูนําทางวิชาการแกผูอ่ืน 
ระดับ ๔ ปฏิบัติไดตามระดับท่ี ๓ และมีผลงาน 
           ปรากฏ 

๔.๔ การรักษาชื่อเสียง 

    ปกปองศักดิ์ศรีของ 
    ทหาร/ขาราชการ 
    ทหารท่ีทําหนาท่ีสอน 
    และการยกยอง 
    เชิดชูเกียรติ 
    (๔ คะแนน) 
 

 

ระดับ ๑ จํานวน ๒ พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม            
ระดับ ๒ จํานวน ๓ พฤติกรรม/โครงการ/ 
           กิจกรรม อยางตอเนื่อง 
ระดับ ๓ จํานวน ๔ พฤติกรรม/โครงการ/ 
           กิจกรรม อยางตอเนื่องเกิดผลดี 
ระดับ ๔ จํานวน ๔ พฤติกรรม/โครงการ/ 
           กิจกรรม อยางตอเนื่องเกิดผลดี  
           เปนท่ียอมรับและมีสวนรวมรณรงค 
           และเสริมสรางผูอ่ืนในดานนี ้ 

 



๘ 

 

ตอนท่ี ๔  ความรักและศรัทธาในการเปนขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน (๒๐ คะแนน) (ตอ) 
ตัวบงช้ี บันทึกรองรอยพฤติกรรมท่ีแสดงลักษณะ

ตัวบงชี้ (ระบุขอมลู/สารสนเทศ/เอกสาร
หลักฐานท่ีสะทอนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ท่ีสอดคลองกับหลกัฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 

๔.๕ การเสริมสราง 
    ปลูกจิตสํานึกท่ีดี 
    แกผูเขารับการสอน  
    ฝก ศึกษา ชุมชน 
    สังคม 
    (๔ คะแนน) 
 

 ระดับ ๑ มีสวนรวมหรือสงเสริม สนับสนุนการ 
          เสริมสรางปลูกจิตสํานึกท่ีดี แกผูเขารับ 
          การสอน ฝก ศึกษา ชุมชน สังคม     
          ตั้งแต ๓-๔ ครั้ง/กิจกรรม 
ระดับ ๒ เปนผูนําในการเสริมสราง ปลกูจิตสํานึก 
            ท่ีดีแกผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา ชุมชน 
            สังคม 
ระดับ ๓ ปฏิบัติไดตามระดับ ๒ และมีผลงานเปน 
            ท่ีปรากฎ            
ระดับ ๔ ปฏิบัติไดตามระดับ ๓ และไดรับการ 
            ยกยอง ชมเชย  

 
 

ตอนท่ี ๕  ความรับผิดชอบในการเปนขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน (๒๐ คะแนน) 
ตัวบงช้ี บันทึกรองรอยพฤติกรรมท่ีแสดงลักษณะ

ตัวบงชี้ (ระบุขอมลู/สารสนเทศ/เอกสาร
หลักฐานท่ีสะทอนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ท่ีสอดคลองกับหลกัฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 

๕.๑ การเอาใจใส 
    ถายทอดความรู 
    หรือสงเสริม 
    การแสวงหาความรู 
    โดยไมบิดเบือนปดบัง 
    หวังสิ่งตอบแทน 
    (๔ คะแนน) 

 ระดับ ๑ เอาใจใส ถายทอดความรูหรือสงเสริม 

           การแสวงหาความรู โดยไมบิดเบือน 

           ปดบัง หวังสิ่งตอบแทน 

ระดับ ๒ ปฏิบัติไดตามระดับ ๑ และเกิดผลดี 

           ตองานในหนาท่ี 

ระดับ ๓ ปฏิบัติไดตามระดับ ๒ และไดรับการยกยอง 

ระดับ ๔ ปฏิบัติไดตามระดับ ๓ และมีผลงาน 

            ปรากฏอยางตอเนื่อง 

๕.๒ การเอาใจใส 
    ชวยเหลือผูเขารับการ   
    สอน ฝก ศึกษา 
    และผูรับบริการทาง 
    วิชาการเต็ม 
    ความสามารถ 
    อยางสมํ่าเสมอ 
    เทาเทียมกัน 
    (๔ คะแนน) 

 ระดับ ๑ จํานวน ๒ พฤติกรรม/โครงการ/ 
           กิจกรรม 
ระดับ ๒ จํานวน ๓ พฤติกรรม/โครงการ/ 
           กิจกรรม 
ระดับ ๓ จํานวน ๔ พฤติกรรม/โครงการ/ 
           กิจกรรม 
ระดับ ๔ จํานวนตั้งแต ๕ พฤติกรรม/โครงการ/ 
           กิจกรรม ข้ึนไป 



 ๙ 
 

ตอนท่ี ๕  ความรับผิดชอบในการเปนขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน (๒๐ คะแนน) (ตอ) 
ตัวบงช้ี บันทึกรองรอยพฤติกรรมท่ีแสดงลักษณะ

ตัวบงชี้ (ระบุขอมลู/สารสนเทศ/เอกสาร
หลักฐานท่ีสะทอนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ท่ีสอดคลองกับหลกัฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 

๕.๓ การศึกษา คนควา 
    ริเริ่ม สรางสรรค 
    ความรูใหม 
    นวัตกรรม 
    ในการพัฒนา 
    งานในหนาท่ี 
    (๔ คะแนน) 
 

 ระดับ ๑ มีสวนรวม ศึกษา คนควา ริเริ่ม 
           สรางสรรคความรูใหม นวัตกรรมใน 
           การพัฒนางานในหนาท่ี 
ระดับ ๒ ศึกษา คนควา ริเริ่ม สรางสรรคความรู 
           ใหม นวัตกรรมในการพัฒนางานในหนาท่ี 
ระดับ ๓ ปฏิบัติไดตามระดับ ๒ จนสําเร็จ 
ระดับ ๔ ปฏิบัติไดตามระดับ ๒ และ 
           เปนตัวอยางได 

๕.๔ การประพฤติตน 
    ตามจรรยาบรรณ 
    ขาราชการทหาร 
    ท่ีทําหนาท่ีสอน 
    (๔ คะแนน) 
 

 ระดับ ๑ ไมเคยถูกตักเตือนกรณีประพฤติผิด 
           จรรยาบรรณขาราชการทหารท่ี 
           ทําหนาท่ีสอน 
ระดับ ๒ ประพฤติตนตามจรรยาบรรณ 
            ขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน 
ระดับ ๓ ไดรับการยกยอง ชมเชย  
           จากสถาบนัการศึกษา 
ระดับ ๔ ไดรับการยกยองชมเชยจากหนวยงาน 
           อ่ืนท่ีเก่ียวของ 

๕.๕ การมีจิตอาสา 
    จิตสาธารณะ 
    และมุงประโยชน 
    สวนรวม 
    (๔ คะแนน) 
 

 ระดับ ๑  ใหการชวยเหลือหรือใหความรวมมือ 
            แกสวนรวม 
ระดับ ๒ ปฏิบัติไดตามระดับ ๑ อยางทุมเทและ 
            เสียสละ 
ระดับ ๓ ปฏิบัติไดตามระดับ ๒ จนสําเร็จ  
            เกิดประโยชนตอสวนรวม 
ระดับ ๔ ปฏิบัติไดตามระดับ ๓ และไดรับ 
            การยกยอง 
 

 

 

 

 

 



๑๐ 

 

บันทึกสรุปคะแนนรายตัวบงช้ี และคะแนนรวม 

รายการประเมิน 
คะแนนท่ีไดในแตละตัวบงช้ี คะแนน 

รวม 
 

ตัวบงช้ีท่ี 
๑ 

ตัวบงช้ีท่ี 
๒ 

ตัวบงช้ีท่ี 
๓ 

ตัวบงช้ีท่ี 
๔ 

ตัวบงช้ีท่ี 
๕ 

ตอนท่ี ๑ การมีวินัย       

ตอนท่ี ๒ การประพฤติปฏิบัติตน 
           เปนแบบอยางท่ีดี 

      

ตอนท่ี ๓ การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม       

ตอนท่ี ๔ ความรักและศรัทธาในการเปน 

 ขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน            
      

ตอนท่ี ๕ ความรับผิดชอบในการเปน 
 ขาราชการทหารท่ีทํา 

           หนาท่ีสอน 

      

คะแนนรวม  

บันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับ จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และขอคิดเห็น 
๑. จุดเดน 
.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 
๒. จุดท่ีควรพัฒนา 
.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 
๓. ขอคิดเห็น 
 .............................................................................................................................................................

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

............................................................................................................................................................................. 
ความเห็น   

Ο ผานการประเมิน 
Ο ควรพัฒนา (ระบุหัวขอ) ....................................................................................................... 
Ο ไมผานการประเมิน 

                                                                    ลงชื่อ .........................................กรรมการผูประเมิน 
 (..............................................) 
 ตําแหนง.............................................. 

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



 ๑๑ 
 

วฐ.ส.๑ 
 
 
แบบสรุปผลการประเมินดานท่ี ๑ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณขาราชการทหาร 
                                        ท่ีทําหนาท่ีสอน    
 ประเมิน    

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

๑.  ขอมูลผูรับการประเมิน 
ชื่อ.................................นามสกุล ........................ตําแหนง........................ วิทยฐานะ................................. 
สถานศึกษา/หนวยงาน................................................................................................................................. 
สังกัด............................................................................................................................................................ 

๒.  ผลการประเมิน ดานท่ี ๑ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณขาราชการทหารท่ีทหนาท่ีสอน 

รายการประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนนท่ีได 
หมายเหตุ 

คนท่ี ๑ คนท่ี ๒ คนท่ี ๓ 

ตอนท่ี ๑ การมีวินัย ๒๐    เกณฑผานแตละวิทยฐานะ ตองได
คะแนนจากกรรมการ ๓ คน เฉลี่ย 
ดังนี้ 
ชํานาญการตน ไมต่ํากวารอยละ ๕๕ 

ชํานาญการ ไมต่ํากวารอยละ ๖๕ 

ชํานาญการพิเศษ ไมต่ํากวารอยละ ๗๐ 

เช่ียวชาญ ไมต่ํากวารอยละ ๗๕ 

เช่ียวชาญพิเศษ ไมต่ํากวารอยละ ๘๐ 

ตอนท่ี ๒ การประพฤติปฏิบัติตน 
            เปนแบบอยางท่ีดี 

๒๐ 
   

ตอนท่ี ๓ การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม ๒๐    
ตอนท่ี ๔ ความรักและศรัทธาในการ 
           เปนขาราชการทหารท่ีทํา 
           หนาท่ีสอน 

๒๐    

ตอนท่ี ๕ ความรับผิดชอบในการเปน 
            ขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน 

๒๐    

คะแนนรวม ๑๐๐    

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

โดยมีขอสังเกตในการประเมินจุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และขอคิดเห็น (ดังแนบ) 
Ο ผานการประเมิน 
Ο ควรพัฒนา (ระบุหัวขอ) ....................................................................................................... 
Ο ไมผานการประเมิน 

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

(.........................................) (.........................................) (.........................................) 
ตําแหนง.......................................... ตําแหนง.......................................... ตําแหนง.......................................... 
วันท่ี ........ เดือน.......... พ.ศ. ......... วันท่ี ........ เดือน.......... พ.ศ. ......... วันท่ี ........ เดือน.......... พ.ศ. ......... 

สําหรับคณะกรรมการชุดท่ี ๑ 

 



๑๒ 

 

สรุปขอสังเกตเกี่ยวกับ จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และขอคิดเห็น 
 

ยศ ช่ือ - สกุล.............................................................. 
 

๑. จุดเดน 
 ............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 
 
๒. จุดท่ีควรพัฒนา 
 ............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 
๓. ขอคิดเห็น 
 ............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................  
 
 

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

 (.........................................) (.........................................) (.........................................) 
ตําแหนง.......................................... ตําแหนง.......................................... ตําแหนง.......................................... 
วันท่ี ........ เดือน.......... พ.ศ. ......... วันท่ี ........ เดือน.......... พ.ศ. ......... วันท่ี ........ เดือน.......... พ.ศ. ......... 



 ๑๓ 
 

วฐ.บ.๒ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สําหรับกรรมการชุดที่ ๑ 

 

แบบบันทึกการประเมินดานที่ ๒ ดานความรูความสามารถ 

                       ประเมิน    

Ο ครั้งท่ี ๑ 

Ο ครั้งท่ี ๒ (หลังจากพัฒนา ครั้งท่ี ๑) 

Ο ครั้งท่ี ๓ (หลังจากพัฒนา ครั้งท่ี ๒) 

 

ขอมูลผูขอรับการประเมิน 

ช่ือ..............................................................นามสกุล...................................................................................... 

ตําแหนง....................................................วิทยฐานะ...................................................................................... 

สถานศึกษา/หนวยงาน...................................................................................................................................... 

สังกัด................................................................................................................................................................. 

รับเงินเดือนระดับ ................................ข้ัน....................................บาท 

วิทยฐานะท่ีขอรับการประเมิน.............................................................................................................................. 

สาขา/หมวดวิชา/กลุมสาระ/วิชา ท่ีขอรับการประเมิน......................................................................................... 

 



๑๔ 

 

การประเมินดานท่ี ๒ ดานความรูความสามารถ (๑๐๐ คะแนน) 

ตัวบงช้ี 
บันทึกรองรอยพฤติกรรมท่ีแสดงลักษณะ
ตัวบงชี้ (ระบุขอมลู/สารสนเทศ/เอกสาร

หลักฐานท่ีสะทอนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลขระดับ ตามพฤติกรรม 

ท่ีสอดคลองกับหลกัฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 
สวนท่ี ๑ การเปนผูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน (๖๐ คะแนน) 

๑. ความสามารถในการ 
    จัดทําหลักสูตรอยาง 
    เปน ระบบ โดยมีการ 
    ดําเนินงาน ดังนี้ 
   ๑) การวิเคราะหหลักสูตร 
   ๒) การพัฒนาหลักสูตร 
   ๓) การนําหลักสูตรไปใช 
   ๔) การประเมินหลักสูตร 
   ๖) การปรับปรุงหลักสูตร 

(๑๐ คะแนน) 
 

 มีความสามารถในการจัดทําหลักสูตรอยางเปน
ระบบโดยมีการดําเนินงานถูกตองตามหลัก
วิชาการ 
ระดับ ๑ จํานวน ๓ รายการ 
ระดับ ๒ จํานวน ๔ รายการ 
ระดับ ๓ ครบท้ัง ๕ รายการ 
ระดับ ๔ ครบท้ัง ๕ รายการ และเปนแบบอยาง 
           ท่ีดีได 

๒. แผนการจัดการเรียนรู/ 
    การสอน/การฝกท่ี  
    สามารถ นําไปสูการ 
   ปฏิบัติไดโดยมีคุณภาพ  
   ดังนี้  
๑. มีความสอดคลองกับ 
    หลักสูตร 
๒. มีความสอดคลองกับผูเขา 
    รับการสอน ฝก ศึกษาและ 
   บริบทของชุมชน 
๓. มีองคประกอบของแผน 
    ครบถวนสอดคลองกันและ 
   ถูกตองตามหลักวิชาการ 
๔. มีการออกแบบการเรียนรู/ 
    การสอน/การฝกท่ี 
    หลากหลายและถูกตอง 
๕. มีการวัดและประเมินผล 
    สอดคลองกับจุดประสงค  
    และกระบวนการจัดการ 
    เรียนรู /การสอน/การฝก  
    โดยใชวิธีการท่ีหลากหลาย 
๖. มีการบันทึกผลการจัดการ 
   เรียนรูและนําผลจากการ 
   บันทึกมาพัฒนาการจัดการ 
    เรียนรู/การสอน/การฝก 

(๓๐ คะแนน) 

 มีแผนการจัดการเรียนรู /การสอน/การฝก โดยมี
คุณภาพ ถูกตองตามหลักวิชาการ  
ระดับ ๑ จํานวน ๔  รายการ  
ระดับ ๒ จํานวน ๕ รายการ  
ระดับ ๓ ครบท้ัง ๖ รายการ  
ระดับ ๔ ครบท้ัง  ๖ รายการ และเปนแบบอยาง 
           ท่ีดีได 
 



 ๑๕ 
 

ตัวบงช้ี 
บันทึกรองรอยพฤติกรรมท่ีแสดงลักษณะ
ตัวบงชี้ (ระบุขอมลู/สารสนเทศ/เอกสาร

หลักฐานท่ีสะทอนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลขระดับ ตามพฤติกรรม 

ท่ีสอดคลองกับหลกัฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 
๓. ความสามารถในการ 
เลือก/ออกแบบการผลิต/
จัดหา การนําไปใชการ
ประเมินผลและการพัฒนา
สื่อ/นวัตกรรมท่ีสอดคลอง
กับกระบวนการจัดการ 
เรียนรู /การสอน/การฝก 
โดยมีการดําเนินงาน  ดังนี้ 

๑) การเลือก/ออกแบบ 
๒) การผลิต/จัดหา 
๓) การนําไปใช 
๔) การประเมินผล 
๕) การพัฒนา  

(๑๐ คะแนน) 
 
 

 มีความสามารถในการเลือก/ออกแบบ ผลิต/ 
จัดหา นําไปใช ประเมินผล และพัฒนาสื่อ/
นวัตกรรม โดยสอดคลองกับกระบวนการจัดการ
เรียนรู/การสอน/การฝก ถูกตองตามหลักวิชาการ  
ระดับ ๑  จํานวน ๓ รายการ 
ระดับ ๒  จํานวน ๔ รายการ 
ระดับ ๓  ครบท้ัง ๕ รายการ 
ระดับ ๔ ครบท้ัง ๕ รายการ และเปนแบบอยาง 
            ท่ีดีได 

 
 
 
 

๔. ผลงานในแฟมสะสม 
    ผลงาน 

๑) ดานผูเขารับการสอน   
    ฝก ศึกษา 
๒) ดานสถานศึกษา 
๓) ดานชุมชน 
๔) ดานตนเอง 

 
 
 

  
 
 

มีแฟมสะสมผลงานท่ีเก่ียวกับผูเขารับการสอนฝก 
ศึกษา สถานศึกษา ชุมชน หรือตนเอง  
ระดับ ๑  รวม ๒ ดาน 
ระดับ ๒  รวม ๓ ดาน 
ระดับ ๓  ครบถวน ท้ัง ๔ ดาน 
ระดับ ๔  มีครบถวนท้ัง ๔ ดานและเปนแบบอยาง 
             ท่ีดีได 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

สวนท่ี ๒ การพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและทักษะในสาขาหรือกลุมสาระท่ีรับผิดชอบหรือในงานท่ีรับผิดชอบ 
            (๔๐ คะแนน) 

ตัวบงช้ี 
บันทึกรองรอยพฤติกรรมท่ีแสดงลักษณะ
ตัวบงชี้ (ระบุขอมลู/สารสนเทศ/เอกสาร

หลักฐานท่ีสะทอนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลขระดับ ตามพฤติกรรม 

ท่ีสอดคลองกับหลกัฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 
๑.การศึกษาคนคว าหา
ความรูดวยวิธีการตางๆ ท่ี
ทําใหเกิดความรูและทักษะ
เพ่ิมข้ึนดังนี้ 
- การประชุมทางวิชาการ        
การอบรม  การสั มมนา           
การอภิปรายแลกเปลี่ยน
เรียนรูทางวิชาการการศึกษา
ดู งานหรื อการศึกษาต อ
พรอมท้ังสรุปสาระความรูท่ี
ได รับและเสนอแนะแนว
ทางการนํ าไปใช ในการ
จัดการเรียนการสอนหรือ
งานท่ีรับผิดชอบ 
 
 
 

 เขารวมการประชุมทางวิชาการ/การอบรม/  การ
สัมมนา/การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูทาง
วิชาการ การศึกษาดูงาน  
ระดับ ๑ รวมแลวไมนอยกวา ๒๐ ชั่วโมงตอป  
ระดับ ๒ รวมแลวไมนอยกวา ๒๕ ชั่วโมงตอป  
ระดับ ๓  รวมแลวไมนอยกวา ๓๐ ชั่วโมงตอป 
ระดับ ๔  รวมแลวไมนอยกวา ๓๕ ชั่วโมงตอป 
            หรือการศึกษาตอ ๑ หลักสูตร  
 

 
 
 
 
 (ลงชื่อ).................................................................กรรมการผูประเมิน 
 (..............................................................) 
 ตําแหนง................................................................. 
 วันท่ี................เดือน.............................พ.ศ. .......... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗ 
 

วฐ.ส.๒.๑ 
 
 

 

แบบสรุปผลการประเมินรายตัวบงช้ีดานที่ ๒  
ดานความรูความสามารถ 

 
ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
 
ชื่อ......................................................................นามสกุล......................................................................................... 
ตําแหนง.............................................................วิทยฐานะ....................................................................................... 
สถานศึกษา/หนวยงาน............................................................................................................................................. 
สังกัด......................................................................................................................................................................... 
รับเงินเดือนระดับ  ............................................ข้ัน......................................บาท 
วิทยฐานะท่ีขอรับการประเมิน.................................................................................................................................. 
สาขา/หมวดวิชา/กลุมสาระ/วิชา ท่ีขอรับการประเมิน............................................................................................ 
 
ใหกรอกตัวเลขแสดงระดับคุณภาพตามผลการประเมินในชองระดับคุณภาพ 

สวนท่ี ตัวบงช้ี 
น้ําหนัก 
คะแนน 

ระดับคุณภาพ คะแนนท่ีได 
(น้ําหนักคะแนนxระดับ

คุณภาพ) ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑ การเปนผูมีความสามารถในการจัดการเรียน

การสอน (๖๐ คะแนน) 
๑. ความสามารถในการจัดทําหลักสูตรอยาง 
    เปนระบบ ๑๐ 

     

๒. แผนการจัดการเรียนรู/การสอน/การฝก ๓๐      
๓. ความสามารถในการเลือก/ออกแบบ  
    การผลิต/จัดหาการนําไปใช การประเมินผล 
    และการพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมท่ีสอดคลอง 
    กับกระบวนการจัดการเรียนรู 

๑๐      

๔. ผลงานในแฟมสะสมผลงาน ๑๐      
ผลรวมคะแนนท่ีได สวนท่ี ๑ ๖๐      

ผลการประเมิน = ผลรวมคะแนนท่ีได สวนท่ี ๑  =   …………… คะแนน 
                                                            ๔ 

 
 
 

สําหรับกรรมการชุดที่ ๑ 

 



๑๘ 

 

สวนท่ี ตัวบงช้ี 
น้ําหนัก 
คะแนน 

ระดับคุณภาพ คะแนนท่ีได 
(น้ําหนักคะแนนxระดับ

คุณภาพ) ๔ ๓ ๒ ๑ 
๒ การพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและทักษะ

ในสาขาหรือกลุมสาระท่ีรับผิดชอบหรือในงานท่ี
รับผิดชอบ (๔๐ คะแนน) 
   - การศึกษาคนควาหาความรูดวยวิธีการตาง 
ๆ ท่ีทําใหเกิดความรูและทักษะเพ่ิมข้ึน 
 

 

 

 

๔๐ 

     

ผลรวมคะแนนท่ีได สวนท่ี ๒ ๔๐      

ผลการประเมิน = ผลรวมคะแนนท่ีได สวนท่ี ๒  =   …………… คะแนน 
                                                            ๔ 

รวมผลการประเมิน ท้ัง ๒ สวน = ……………… คะแนน 

 
โดยมีขอสังเกตในการประเมินเกี่ยวกับจุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และขอคิดเห็น (ดังแนบ) 

 
 
 

 (ลงชื่อ) ........................................................กรรมการผูประเมิน 
 (..............................................................) 
 ตําแหนง ........................................................... 
 วันท่ี.............เดือน.......................พ.ศ. ............. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๙ 
 

สรุปขอสังเกตเกี่ยวกับ จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และขอคิดเห็น 
 

 ยศ ช่ือ – นามสกุล........................................................ 
 

๑. จุดเดน 
  .............................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
๒. จุดท่ีควรพัฒนา 
 .............................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
๓. ขอคิดเห็น 
 .............................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 (ลงชื่อ)..........................................กรรมการผูประเมิน 
 (.................................................) 
 ตําแหนง...................................................... 
 วันท่ี..........เดือน........................พ.ศ............ 

 



๒๐ 

 

วฐ.ส. ๒.๒ 
 

 
 

แบบสรุปผลการประเมินดานที่ ๒  
ดานความรูความสามารถ 

๑. ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
 

ชื่อ......................................นามสกุล...............................ตําแหนง..................วิทยฐานะ.......................................... 
สถานศึกษา/หนวยงาน............................................................................................................................................. 
สังกัด........................................................................................................................................................................ 
รับเงินเดือนระดับ  ...............................................ข้ัน.......................................บาท 
วิทยฐานะท่ีขอรับการประเมิน.................................................................................................................................. 
สาขา/หมวดวิชา/กลุมสาระ/วิชา ท่ีขอรับการประเมิน............................................................................................. 
๒. ผลการประเมิน ดานท่ี ๒ ดานความรูความสามารถ 

รายการประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนนท่ีได 

หมายเหตุ คนท่ี 

๑ 

คนท่ี 

๒ 

คนท่ี 

๓ 

สวนท่ี ๑ การเปนผูมีความสามารถในการ 

            จัดการเรียนการสอน 

๖๐    เกณฑผานแตละวิทยฐานะตองไดคะแนนรวมทั้ง 

๒ สวน จากกรรมการ ๓ คนเฉลี่ย ดังน้ี 

- วิทยฐานะชํานาญการตน ไมตํ่ากวารอยละ ๕๕ 

- วิทยฐานะชํานาญการ ไมตํ่ากวารอยละ ๖๕ 

- วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ไมตํ่ากวารอยละ ๗๐ 

- วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ไมตํ่ากวารอยละ ๗๕ 

- วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ไมตํ่ากวารอยละ ๘๐ 

 

สวนท่ี ๒ การพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมพูน 

             ความรูและทักษะในสาขาหรือ 

             กลุมสาระท่ีรับผิดชอบหรือในงาน 

             ท่ีรับผิดชอบ 

๔๐ 

   

คะแนนรวม 
๑๐๐    

รวมคะแนนจากกรรมการ ๓ คน เฉลี่ย (คนท่ี ๑ + คนท่ี ๒ + คนท่ี ๓) = .................. คะแนน 

                                                                              ๓ 

โดยมีขอสังเกตในการประเมินจุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และขอคิดเห็น (ดังแนบ) 
ความเห็น   

Ο ผานการประเมิน 
Ο ควรพัฒนา (ระบุหัวขอ) ....................................................................................................... 
Ο ไมผานการประเมิน 

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

(.........................................) (.........................................) (.........................................) 

ตําแหนง.......................................... ตําแหนง.......................................... ตําแหนง.......................................... 

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

สําหรับกรรมการชุดที่ ๑ 

 



 ๒๑ 
 

สรุปขอสังเกตเกี่ยวกับ จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และขอคิดเห็น 
 

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

๑. จุดเดน 

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

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

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

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

................................................................................................................................................................................. 
 
๒. จุดท่ีควรพัฒนา 

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

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

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

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

................................................................................................................................................................................. 
 
๓. ขอคิดเห็น 

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

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

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

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

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

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

ตําแหนง.......................................... ตําแหนง.......................................... ตําแหนง.......................................... 
วันที่ ........ เดือน.......... พ.ศ. ......... วันที่ ........ เดือน.......... พ.ศ. ......... วันที่ ........ เดือน.......... พ.ศ. ......... 

 



๒๒ 

 

วฐ.บ.๓ 
 
 

แบบบันทึกการประเมินดานที่ ๓ ดานผลการปฏิบัติงาน 
สวนที่ ๑ ผลการพัฒนาคุณภาพผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา  

 
ขอมูลผูรับการประเมิน 
ช่ือ..............................................................นามสกุล...................................................................... 
ตําแหนง......................................................................................................................................... 
วิทยฐานะ....................................................................................................................................... 
สถานศึกษา/หนวยงาน.................................................................................................................. 
สังกัด.............................................................................................................................................. 
รับเงินเดือนระดับ......................................ข้ัน........................................บาท 
วิทยฐานะท่ีขอรับการประเมิน
........................................................................................................................................................ 
สาขาวิชา/หมวดวิชา/กลุมสาระ/วิชา ท่ีขอรับการประเมิน............................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๓ 
 

การประเมินดานท่ี ๓ ดานผลการปฏิบัติงาน(๑๐๐ คะแนน) 
สวนท่ี ๑ ผลการพัฒนาคุณภาพผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา(๖๐ คะแนน) 

ตัวบงช้ี 
บันทึกรองรอยพฤติกรรมท่ีแสดงลักษณะ
ตัวบงชี้ (ระบุขอมลู/สารสนเทศ/เอกสาร

หลักฐานท่ีสะทอนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลขระดับ ตามพฤติกรรม 

ท่ีสอดคลองกับหลกัฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน(๓๐ คะแนน) 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนกอนเรียนและ
หลังเรียน  
(๑๕ คะแนน)   

 คาทีเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน  
สูงกวากอนเรียน  
ระดับ ๑  ต่ํากวารอยละ ๑๐ ของคะแนนกอนเรียน 
ระดับ ๒  ไมนอยกวารอยละ ๑๐ แตไมถึงรอยละ 

๑๕ ของคะแนนกอนเรียน 
ระดับ ๓  ไมนอยกวารอยละ๑๕ แตไมถึง 

รอยละ ๒๐ ของคะแนนกอนเรียน 
ระดับ ๔ รอยละ ๒๐ ของคะแนนกอนเรียน 

๑.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการ 
      เรียนของวิชาท่ีสอน         
       (๑๕ คะแนน)   
 
 

 ครูทหาร  รอยละของผูเขารับการสอน ฝก ศึกษาท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาท่ีสอนอยูใน
ระดับดีข้ึนไปไมนอยกวา 

ระดับ ๑  รอยละ ๕๐ แตไมถึงรอยละ ๕๕ 
ระดับ ๒  รอยละ ๕๕ แตไมถึงรอยละ ๖๐ 
ระดับ ๓    รอยละ ๖๐ แตไมถึงรอยละ ๖๕  
ระดับ ๔    รอยละ ๖๕  
ครูวิชาการ คาทีเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนป

ปจจุบันสูงกวาผูเรียนปท่ีผานมาไมนอยกวา 
ระดับ ๑     ต่าํกวารอยละ ๔  
ระดับ ๒     รอยละ ๔ แตไมถึงรอยละ ๗ 
ระดับ ๓     รอยละ ๗ แตไมถึงรอยละ ๑๐ 
ระดับ ๔     รอยละ ๑๐ 

๒. ผลการพัฒนาผูเขารับ
การสอน ฝก ศึกษา ดาน
อ่ืนๆ (๒๐ คะแนน) 
๒.๑ คุณลักษณะอันพึง 
       ประสงคของผูเขารับ 
       การสอน ฝก ศึกษา 
 (๒๐ คะแนน) 
       

 ผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคตามหลักสูตรและตามท่ีสถานศึกษา
กําหนดในระดับดีข้ึนไปในรายวิชาท่ีเสนอขอผลงาน 
ระดับ ๑  ต่ํากวารอยละ ๗๐  
ระดับ ๒  รอยละ ๗๐ ข้ึนไป แตไมถึงรอยละ ๗๕  
ระดับ ๓   รอยละ ๗๕ ข้ึนไป แตไม  
             ถึงรอยละ ๘๐  
ระดับ ๔  รอยละ ๘๐ ข้ึนไป 
 
  

 

 

 

 



๒๔ 

 

ตัวบงช้ี 
บันทึกรองรอยพฤติกรรมท่ีแสดงลักษณะ
ตัวบงชี้ (ระบุขอมลู/สารสนเทศ/เอกสาร

หลักฐานท่ีสะทอนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ใหวงกลมลอมรอบตัวเลขระดับ ตามพฤติกรรม 

ท่ีสอดคลองกับหลกัฐานรองรอยท่ีบันทึกไว 
๓. ปริมาณงาน 
     (๑๐ คะแนน) 
 

 ระดับ ๑  มีปริมาณงาน รายการใดรายการหนึ่ง 
ดังนี้ 

- มีภาระงานสอนข้ันต่ําตามท่ีสวนราชการ 
  กําหนด หรือ 
- จํานวนผูเขารับการสอน ฝก ศึกษาท่ีทําการ

สอน ๔๐ – ๔๙ คน 

ระดับ ๒  มีปริมาณงาน รายการใดรายการหนึ่ง 
ดังนี้ 

- มีภาระงานสอนข้ันต่ําตามท่ีสวนราชการ 
  กําหนดและเพ่ิมอีกรอยละ ๑๐ หรือ 
- ทําการสอนไมนอยกวา ๒ กลุมสาระการเรยีนรู 
   กลุมประสบการณ/สาขาวิชา/รายวิชาหรือ 
- จํานวนผูเขารับการสอน ฝก ศึกษาท่ีทําการ

สอน ๔๐ – ๔๙ คน 

ระดับ ๓  มีปริมาณงาน รายการใดรายการหนึ่ง 
ดังนี้ 

             - มีภาระงานสอนข้ันต่ําตามท่ีสวนราชการ 
  กําหนดและเพ่ิมอีกรอยละ ๒๐ หรือ 
- ทําการสอนไมนอยกวา ๓ กลุมสาระการเรียนรู 
   กลุมประสบการณ/สาขาวิชา/รายวิชา  หรือ 
- จํานวนผูเขารับการสอน ฝก ศึกษาท่ีทําการ

สอน ๕๐ - ๕๙ คน 

ระดับ ๔  มีปริมาณงาน รายการใดรายการหนึ่ง 
ดังนี้ 

 - มีภาระงานสอนข้ันต่ําตามท่ีสวนราชการ
กําหนดและเพ่ิมอีกรอยละ ๓๐ หรือ 

 - ทําการสอนไมนอยกวา ๔  กลุมสาระการ
เรียนรู/กลุมประสบการณ/สาขาวิชา/
รายวิชา หรือ 

              - จํานวนผูเขารับการสอน ฝก ศึกษาท่ีทําการ 
                  สอน ๖๐ คนข้ึนไป 

 
 

 (ลงชื่อ).............................................................กรรมการผูประเมิน 
                                           (.............................................................) 

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

 



 ๒๕ 
 

วฐ.ป.๓.๑ 
 
 

แบบประเมินดานท่ี ๓ ดานผลการปฏิบัติงาน (สวนท่ี ๑ และสวนท่ี ๒) 
วิทยฐานะครูชํานาญการตน/ชํานาญการ 

๑. ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
ยศ-ชื่อ.....................................................................นามสกุล............................................................................... 
ตําแหนง................................................................................................................................................................ 
สถานศึกษา/หนวยงาน......................................................................................................................................... 
สงักัด………………………………………………………………………………………................................................................... 
รับเงินเดือนระดับ.........................................ข้ัน..................................บาท 
วิทยฐานะท่ีขอรับการประเมิน.............................................................................................................................. 
สาขาวิชา/หมวดวิชา/กลุมสาระ/วิชาท่ีขอรับการประเมิน.................................................................................... 
๒. ผลการประเมิน 

รายการประเมิน คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได 

หมายเหตุ 

สวนท่ี ๑ ผลการพัฒนาคุณภาพผูเขารับการสอน ฝก 
ศึกษา  (๖๐ คะแนน) 
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 
   ๑.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาท่ีสอน 

๒. ผลการพัฒนาผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา ดานอ่ืนๆ 
- คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเขารับการสอน  
   ฝก ศึกษา  

๓. ปริมาณงาน 
 

 
 

๓๐ 
(๑๕) 
(๑๕) 

๒๐ 
(๒๐) 

 
๑๐ 

 เกณฑผาน 
ตองไดคะแนนสวนท่ี ๑
และสวนท่ี ๒ไมต่ํากวา 
รอยละ ๖๕  
(๖๕ คะแนน) 

รวมคะแนนผลการปฏิบัติงาน ๖๐   
สวนท่ี ๒ รายงานการสังเคราะหผลการแกปญหาและ
พัฒนาผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา  (๔๐ คะแนน) 
๑. การระบุปญหาและการกําหนดขอบเขตของปญหา 
๒. รูปแบบเทคนิควิธีการแกปญหาและพัฒนา 
๓. การนํารูปแบบเทคนิควิธีการแกปญหาและพัฒนาไป

ใชแกปญหาและพัฒนาและผลท่ีเกิดข้ึน 
๔. ขอเสนอเชิงนโยบายในการแกปญหาและพัฒนาใน

อนาคต 

 
 

(๕) 
(๑๕) 
(๑๕) 

 
(๕) 
 

  

รวมคะแนนผลงานทางวิชาการ ๔๐   
คะแนนรวม ๑๐๐   

 
 

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

(...............................................) 

 ตําแหนง................................................................ 

    

 



๒๖ 

 

ขอสังเกตเกี่ยวกับผลการพัฒนาคุณภาพผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา และผลงานทางวิชาการ 
 

ยศ ช่ือ – สกุล.................................................................. 
 

สวนท่ี ๑ ผลการพัฒนาคุณภาพผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา  
    .............................................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................................. 
 
สวนท่ี ๒ ผลงานทางวิชาการ 

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

(ลงชื่อ).......................................................กรรมการผูประเมิน 
(........................................................) 

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

 
 
 
 

 



 ๒๗ 
 

วฐ.ส.๓.๑ 

แบบสรุปผลการประเมินดานที่ ๓ ดานผลการปฏิบัติงาน 
วิทยฐานะครูชํานาญการตน/ชํานาญการ 

๑. ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
ยศ-ชื่อ.....................................นามสกุล.............................ตําแหนง.................วิทยฐานะ.................................... 
สถานศึกษา/หนวยงาน......................................................................................................................................... 
สังกัด
..................................................................................................................................................................... 
รับเงินเดือนระดับ  ...............................................ข้ัน.......................................บาท 
วิทยฐานะท่ีขอรับการประเมิน............................................................................................................................. 
สาขา/หมวดวิชา/กลุมสาระ/วิชาท่ีขอรับการประเมิน......................................................................................... 
 
๒. ผลการประเมินดานท่ี ๓ ดานผลการปฏิบัติงาน 

รายการประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนนท่ีได 
หมายเหตุ 

คนท่ี
๑ 

คนท่ี 
๒ 

คนท่ี 
๓ 

สวนท่ี ๑  ผลการพัฒนาคุณภาพผู
เขารับการสอน ฝก ศึกษา  

๖๐    
เกณฑผานแตละวิทยฐานะตองไดคะแนนรวมทั้ง ๒
สวน จากกรรมการ ๓ คน เฉลีย่ ดงัน้ี 
- วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ไมตํ่ากวา รอยละ ๗๐ 
- วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ไมตํ่ากวา รอยละ ๗๕ 
- วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษไมตํ่ากวารอยละ ๘๐ 
 
 

สวนท่ี ๒ รายงานการสังเคราะห 
            ผลการแกปญหาและ 
            พัฒนาผูเขารับการสอน  
             ฝก ศึกษา  

๔๐    

คะแนนรวม ๑๐๐   
 

รวมคะแนนจากกรรมการ๓คนเฉล่ีย(คนท่ี ๑ + คนท่ี ๒ + คนท่ี ๓) = .................. คะแนน 
                                                                           ๓ 

 
โดยมีขอสังเกตในการประเมินจุดเดนจุดท่ีควรพัฒนาและขอคิดเห็น (ดังแนบ) 
ความเห็น  

Ο ผานการประเมิน 
Ο ควรพัฒนา (ระบุหัวขอ)....................................................................................................... 
Ο ไมผานการประเมิน 

 
 

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

ตําแหนง.......................................... ตําแหนง.......................................... ตําแหนง........................................ 
วันที ่........ เดือน.......... พ.ศ. ......... วันที ่........ เดือน.......... พ.ศ. ......... วันที ่........ เดือน.......... พ.ศ. ....... 



๒๘ 

 

สรุปขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดนจุดท่ีควรพัฒนาและขอคิดเห็น 
 

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

๑. จุดเดน 
 .................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 
๒. จุดท่ีควรพัฒนา 
 
 .................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 
๓. ขอคิดเห็น 
 .................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 
 
 

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

ตําแหนง.......................................... ตําแหนง.......................................... ตําแหนง........................................ 
วันที ่........ เดือน.......... พ.ศ. ......... วันที ่........ เดือน.......... พ.ศ. ......... วันที ่........ เดือน.......... พ.ศ. ....... 
 



 ๒๙ 
 

วฐ.ป.๓.๒ 
 

สําหรับกรรมการชุดท่ี ๒ 
 

แบบประเมินดานท่ี ๓ ดานผลการปฏิบัติงาน (สวนท่ี ๑ และสวนท่ี ๒) 
วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษข้ึนไป 

 
๑. ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
ยศ-ชื่อ.....................................................................นามสกุล
................................................................................ 
ตําแหนง................................................................................................................................................................ 
วิทยฐานะ
.............................................................................................................................................................. 
สถานศึกษา/หนวยงาน......................................................................................................................................... 
สงักัด………………………………………………………………………………………................................................................... 
รับเงินเดือนระดับ.........................................ข้ัน..................................บาท 
วิทยฐานะท่ีขอรับการประเมิน............................................................................................................................. 
สาขาวิชา/หมวดวิชา/กลุมสาระ/วิชาท่ีขอรับการประเมิน.................................................................................... 
๒. ผลการประเมิน 

รายการประเมิน คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได 

หมายเหตุ 

สวนท่ี ๑ ผลการพัฒนาคุณภาพผูเขารับการสอน ฝก 
ศึกษา  (๖๐ คะแนน) 
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 
   ๑.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาท่ีสอน 
 
๒. ผลการพัฒนาผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา ดานอ่ืนๆ 
   ๒.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเขารับการสอน 

ฝก ศึกษา  
 
๓. ปริมาณงาน 
 

 
 

๓๐ 
(๑๕) 
(๑๕) 

 
๒๐ 
(๒๐) 

 
 

๑๐ 
 

  

รวมคะแนนผลการปฏิบัติงาน ๖๐   

 
 
 
 



๓๐ 

 

รายการประเมิน คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได 

หมายเหตุ 

สวนท่ี ๒ ผลงานทางวิชาการ (๔๐ คะแนน) 
๑. คุณภาพของผลงานทางวิชาการ 

๑.๑ ความถูกตองตามหลักวิชาการ 
๑.๒ ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ 
๑.๓ ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
๑.๔ การจัดทําการพิมพและรูปเลม 
 

๒. ประโยชนของผลงานทางวิชาการ 
๒.๑ ประโยชนตอผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา ครู

บุคลากรทางการศึกษา การจัดการศึกษา
หนวยงานการศึกษาและชุมชน 

 
๒.๒ ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการและ 

การเผยแพรในวงวิชาการ 

 
๒๐ 
(๗) 
(๖) 
(๔) 
(๓) 
 

๒๐ 
(๑๐) 

 
 
 

(๑๐) 
 

  

รวมคะแนนผลงานทางวิชาการ ๔๐   

คะแนนรวม ๑๐๐   

 
 
 

(ลงชื่อ).............................................................กรรมการผูประเมิน 
(.............................................................) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๑ 
 

ขอสังเกตเกี่ยวกับผลการพัฒนาคุณภาพผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา และผลงานทางวิชาการ 
 

ยศ ช่ือ – สกุล.................................................................. 
 

สวนท่ี ๑ ผลการพัฒนาคุณภาพผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา  
    .............................................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................................. 
 
สวนท่ี ๒ ผลงานทางวิชาการ 

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

(ลงชื่อ).......................................................กรรมการผูประเมิน 
(........................................................) 

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

 
 

 
 

 

 



๓๒ 

 

วฐ.ส.๓.๒ 
 
 

แบบสรุปผลการประเมินดานที่ ๓ ดานผลการปฏิบัติงาน 
วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษข้ึนไป 

 

๑. ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
 
ยศ-ชื่อ.....................................................................นามสกุล
................................................................................ 
ตําแหนง................................................................................................................................................................ 
วิทยฐานะ
.............................................................................................................................................................. 
สถานศึกษา/หนวยงาน......................................................................................................................................... 
สงักัด………………………………………………………………………………………................................................................... 
รับเงินเดือนระดับ.........................................ข้ัน..................................บาท 
วิทยฐานะท่ีขอรับการประเมิน.......................................................................................................................... 

สาขาวิชา/หมวดวิชา/กลุมสาระ/วิชาท่ีขอรับการประเมิน................................................................................... 
 

๒. ผลการประเมินดานท่ี ๓ ดานผลการปฏิบัติงาน 

รายการประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนนท่ีได 
หมายเหตุ 

คนท่ี 
๑ 

คนท่ี 
๒ 

คนท่ี 
๓ 

สวนท่ี ๑ ผลการพัฒนาคุณภาพ 
          ผูเขารบัการสอน ฝก ศึกษา  

๖๐    
เกณฑผานแตละวิทยฐานะตองไดคะแนนรวมทั้ง ๒
สวน จากกรรมการ ๓ คน เฉลีย่ ดงัน้ี 
- วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ไมตํ่ากวา รอยละ ๗๐ 
- วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ไมตํ่ากวา รอยละ๗๕ 
- วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษไมตํ่ากวารอยละ ๘๐ 
 
 

สวนท่ี ๒ ผลงานทางวิชาการ ๔๐    

คะแนนรวม ๑๐๐   
 

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

โดยมีขอสังเกตในการประเมินจุดเดนจุดท่ีควรพัฒนาและขอคิดเห็น (ดังแนบ) 
ความเห็น  

Ο ผานการประเมิน 
Ο ควรพัฒนา (ระบุหัวขอ)....................................................................................................... 
Ο ไมผานการประเมิน 

 

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

ตําแหนง.......................................... ตําแหนง.......................................... ตําแหนง........................................ 
วันที ่........ เดือน.......... พ.ศ. ......... วันที ่........ เดือน.......... พ.ศ. ......... วันที ่........ เดือน.......... พ.ศ. …… 

สําหรับกรรมการชุดท่ี๒ 

 



 ๓๓ 
 

สรุปขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดนจุดท่ีควรพัฒนาและขอคิดเห็น 
 

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

๑. จุดเดน 
 .................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 
๒. จุดท่ีควรพัฒนา 
 
 .................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 
๓. ขอคิดเห็น 
 .................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 
 
 

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

ตําแหนง.......................................... ตําแหนง.......................................... ตําแหนง........................................ 
วันที ่........ เดือน.......... พ.ศ. ......... วันที ่........ เดือน.......... พ.ศ. ......... วันที ่........ เดือน.......... พ.ศ. ....... 



๓๔ 

 

สวนท่ี ๒  

แบบเสนอขอ แบบรายงานการประเมินวิทยฐานะ(สําหรับกรมยุทธศึกษาทหารบก) 
 

 

 
       

วฐ.ส.๑-๒  แบบสรุปผลการประเมินดานท่ี ๑ และดานท่ี ๒ (ทุกวิทยฐานะ)สําหรับ 

               กรมยุทธศึกษาเหลาทัพ/สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 

   (เมื่อไดรับการประเมินดานท่ี ๑และดานท่ี ๒ มีผลส้ินสุดแลว) 

วฐ.ส.๑-๓ แบบสรุปผลการประเมินดานท่ี ๑ ดานท่ี ๒ และดานท่ี ๓ สําหรับ 

              กรมยุทธศึกษาเหลาทัพ/สถาบันวิชาการปองกันประเทศ  

   (เมื่อไดรับการประเมินดานท่ี ๑ ดานท่ี ๒ และดานท่ี ๓ มีผลส้ินสุดแลว) 

 
 
 

 

 
 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๓๕ 
 

วฐ.ส. ๑ - ๒ 
 
 
 

แบบสรุปผลการประเมินดานที่ ๑ และดานที่ ๒ 
๑. ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
 
ชื่อ...................................................................นามสกุล .......................................................................................... 
ตําแหนง.......................................................... วิทยฐานะ........................................................................................ 
สถานศึกษา/หนวยงาน............................................................................................................................................. 
สังกัด........................................................................................................................................................................ 
รับเงินเดือนระดับ  ..............................................ข้ัน..................................บาท 
วิทยฐานะท่ีขอรับการประเมิน.................................................................................................................................. 
สาขา/หมวดวิชา/กลุมสาระ ท่ีขอรับการประเมิน..................................................................................................... 
 
๒. ไดมีการตรวจสอบวาขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนรายนี้มีคุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑท่ี กขท.  
    กําหนด คือ 
    ๑) มีหนังสือรับรองมาตรฐานการเปนผูสอน 
 ๒) ดํารงตําแหนง........................................................................................................................ 
  เม่ือวันท่ี ...............................นับถึงวันยื่นคําขอเปนเวลา..........ป........เดือน.......วัน  
 ๓) มีภาระงานสอน      ไมต่ํากวาข้ันต่ํา      ต่ํากวาข้ันต่ํา 
 ๔) ไดปฏิบัติงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบฯ ยอนหลัง     ติดตอกัน    ไมติดตอกัน   
     นับถึงวันท่ียื่นคําขอ  
          เปนเวลาไมนอยกวา ๑ ป สําหรับครูทหาร 
                     เปนเวลาไมนอยกวา ๒ ป สําหรับครูวิชาการ 
๓. ผลการประเมิน ดานท่ี ๑ และดานท่ี ๒ (มีผลส้ินสุดแลว) 

รายการประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนนท่ีได  
คะแนน
เฉล่ีย 

 

หมายเหตุ คนท่ี 
๑ 

คนท่ี 
๒ 

คนท่ี 
๓ 

ดานท่ี ๑ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
           และจรรยาบรรณขาราชการทหารท่ี 
            ทําหนาท่ีสอน 

 

๑๐๐      

ดานท่ี ๒ ดานความรูความสามารถ 
 

๑๐๐ 
     

 
 

สําหรับกรมยุทธศึกษาทหารบก  

 (เมื่อไดรับการประเมินดานท่ี ๑ และดานท่ี ๒ มีผลสิ้นสุดแลว) 



๓๖ 

 

๔. สรุปผลการประเมิน 
 ดานท่ี ๑ 
 ประเมินครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี.................................................        ผาน          ไมผาน 
 ประเมินครั้งท่ี ๒ (พัฒนาครั้งท่ี ๑) เม่ือวันท่ี........................         ผาน          ไมผาน 
 ประเมินครั้งท่ี ๓ (พัฒนาครั้งท่ี ๒) เม่ือวันท่ี.......................          ผาน          ไมผาน 
 
 ดานท่ี ๒ 
 ประเมินครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี...................................................       ผาน          ไมผาน 
 ประเมินครั้งท่ี ๒ (พัฒนาครั้งท่ี ๑) เม่ือวันท่ี..........................       ผาน          ไมผาน 
 ประเมินครั้งท่ี ๓ (พัฒนาครั้งท่ี ๒) เม่ือวันท่ี.........................        ผาน          ไมผาน 

 
๕. ความเห็นของคณะกรรมการประเมิน 
      ผานการประเมิน 
      ไมผานการประเมิน 
 

(โดยแนบขอสังเกตของคณะกรรมการชุดท่ี ๑ ตามแบบ วฐ.ส.๒ และ วฐ.ส. ๒.๒ ท้ังผานและไมผานการประเมิน) 
 
 
 
 

 (ลงชื่อ)........................................................ผูตรวจสอบคุณสมบัติ 
 (.................................................) 
 ตําแหนง................................................. 
 วันท่ี.......เดือน...................พ.ศ. ............. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๓๗ 
 

วฐ.ส.๑-๓ 
 
 
 

 
แบบสรุปผลการประเมินดานที่ ๑ ดานที่ ๒ และดานที่ ๓ 

๑. ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
 
 ยศ-ชื่อ...................................................................นามสกุล ......................................................................... 
 ตําแหนง.......................................................... วิทยฐานะ............................................................................. 
 สถานศึกษา/หนวยงาน................................................................................................................................. 
 สังกัด............................................................................................................................................................ 
 รับเงินเดือนระดับ  ..............................................ข้ัน..................................บาท 
 วิทยฐานะท่ีขอรับการประเมิน..................................................................................................................... 
 สาขา/หมวดวิชา/กลุมสาระท่ีขอรับการประเมิน......................................................................................... 
 
๒. ไดมีการตรวจสอบวาขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนรายนี้มีคุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑท่ี
 คณะอนุกรรมการบริหารขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนใน กห. กําหนดคือ 
 ๑) มีหนังสือรับรองมาตรฐานการเปนผูสอน 
 ๒) ดํารงตําแหนง........................................................................................................................ 
  เม่ือวันท่ี ...............................นับถึงวันยื่นคําขอเปนเวลา..........ป........เดือน.......วัน 
 ๓) มีภาระงานสอน ไมต่ํากวาข้ันต่ํา     ต่ํากวาข้ันต่ํา 
 ๔) ไดปฏิบัติงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบฯยอนหลัง ติดตอกัน ไมติดตอกัน 
 นับถึงวันท่ียื่นคําขอ 
       เปนเวลาไมนอยกวา ๑ ป สําหรับครูทหาร 
          เปนเวลาไมนอยกวา ๒ ป สําหรับครู 
 

๓. ผลการประเมินดานท่ี ๑ ดานท่ี ๒ และดานท่ี ๓ (มีผลส้ินสุดแลว) 

รายการประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนนท่ีได  
คะแนน
เฉลี่ย 

 

หมายเหตุ คนท่ี 
๑ 

คนท่ี 
๒ 

คนท่ี 
๓ 

ดานท่ี ๑ ดานวินัยคุณธรรมจริยธรรม 
และจรรยาบรรณขาราชการทหาร
ท่ีทําหนาท่ีสอน 

๑๐๐      

ดานท่ี๒ ดานความรูความสามารถ ๑๐๐ 
     

ดานท่ี๓ ดานผลการปฏิบัติงาน ๑๐๐      

 

สําหรับกรมยุทธศึกษาทหารบก 

(เมื่อไดรับการประเมินดานท่ี ๑ ดานท่ี ๒ และดานท่ี ๓ มีผลสิ้นสุดแลว) 



๓๘ 

 

๔. สรุปผลการประเมิน 
ผานการประเมินดานท่ี๑และดานท่ี๒ 

ครั้งท่ี ๑ (ประเมินครั้งเดียวผานท้ัง ๒ ดาน) 
ครั้งท่ี ๒ (หลังจากพัฒนาครั้งท่ี ๑ ดานท่ี ๑ ดานท่ี ๒) 
ครั้งท่ี ๓ (หลังจากพัฒนาครั้งท่ี ๒ ดานท่ี ๑ ดานท่ี ๒) 
 

การประเมินดานท่ี ๓ 
กรณีผาน (สวนท่ี๑ สวนท่ี๒ และคะแนนรวมเฉล่ียผานเกณฑ) 

ครั้งท่ี ๑ (ประเมินครั้งเดียวผาน) 
ครั้งท่ี ๒ (หลังจากปรับปรุงผลงานทางวิชาการครั้งท่ี ๑) 
ครั้งท่ี ๓ (หลังจากปรับปรุงผลงานทางวิชาการครั้งท่ี ๒) 

กรณีไมผาน (สวนท่ี๑ สวนท่ี๒ และคะแนนรวมเฉล่ียไมผานเกณฑ) 
ครั้งท่ี ๑ (ประเมินครั้งเดียวไมผาน) 
ครั้งท่ี ๒ (หลังจากปรับปรุงผลงานทางวิชาการครั้งท่ี ๑) 
ครั้งท่ี ๓ (หลังจากปรับปรุงผลงานทางวิชาการครั้งท่ี ๒) 
 

๕. ความเห็นของคณะกรรมการประเมิน 
                     ผานการประเมิน 
                      ไมผานการประเมิน 
 
(โดยแนบขอสังเกตของคณะกรรมการชุดท่ี๒ตามแบบ วฐ.ป.๓.๑ หรอื วฐ.ป.๓.๒ และ วฐ.ส.๓.๑ หรือ ๓.๒ ท้ังผานและไมผาน
การประเมิน) 

 
 
 

 (ลงชื่อ)........................................................ผูตรวจสอบคุณวุฒิ 
 (.................................................) 
 ตําแหนง................................................. 
 วันท่ี.......เดือน...................พ.ศ. ............. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๙ 
 

สวนท่ี ๓ 

สรุปข้ันตอนการประเมนิและการสงผลการประเมินวิทยฐานะ 
 

 

 
       

 ขั้นตอนและการใชแบบการประเมินวิทยฐานะครูชํานาญการตนและชํานาญการ 

 การสงผลการประเมินวิทยฐานะ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๐ 

 

ข้ันตอนและการใชแบบประเมินวิทยฐานะครูชํานาญการตนและชํานาญการ 

 

เม่ือเจากรมยุทธศึกษาทหารบกแตงตั้งคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะแลว กรมยุทธศึกษาทหารบก 

จะจัดสงเอกสารใหคณะกรรมการแตละคน และใหกรรมการแตละคนดําเนินการ ดังนี้ 

๑. เอกสารท่ีสงใหคณะกรรมการ 

๑.๑ สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินใหมีวิทยฐานะของกองทัพบก 

๑.๒ เอกสารของผูขอรับการประเมิน ประกอบดวย  

           ๑.๒.๑ สําเนาแบบเสนอขอรับการประเมินของขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนในการขอใหมี  

 วิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะของผูขอรับการประเมิน 

            ๑.๒.๒ แบบรายงานดานท่ี ๑ ดานวินัย คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณขาราชการ 

ทหารท่ีทําหนาท่ีสอน /วฐ.ร.๑          

           ๑.๒.๓ แบบรายงานดานท่ี ๒  ดานความรูความสามารถ/ วฐ.ร.๒ (ทบ.)   

           ๑.๒.๔ แบบรายงานดานท่ี ๓ ดานผลการปฏิบัติงาน (วิทยฐานะชํานาญการตนและ 

ชํานาญการ) /วฐ.ร.๓.๑ พรอมเอกสารอางอิงขอผูขอรับการประเมิน เพ่ือประกอบการพิจารณาในแตละหัวขอ ดังนี ้      

             (๑) ผลการพัฒนาคุณภาพผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน       
ผลการประเมิน และผลการพัฒนาผูเรียนดานอ่ืน ๆ 

               (๒)  รายงานการสังเคราะหผลการแกไขปญหาและพัฒนาผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา 
           (๓)  ขอมูลอ่ืน ๆ ไดแก ปริมาณงาน คุณภาพงาน และสภาพของงาน ท่ีผูขอรับการ

ประเมินปฏิบัติ 
๑.๓ แบบบันทึก แบบประเมิน และแบบสรุปผลการประเมินวิทยฐานะ จํานวน ๘ รายการ 

ประกอบดวย  

      ๑.๓.๑ แบบบันทึกการประเมินดานท่ี ๑  ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน/ วฐ.บ.๑    

      ๑.๓.๒ แบบสรุปผลการประเมินดานท่ี ๑ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ขาราชการทหาร ท่ีทําหนาท่ีสอน/ วฐ.ส.๑    

      ๑.๓.๓ แบบบันทึกการประเมินดานท่ี ๒  ดานความรูความสามารถ/ วฐ.บ.๒    
      ๑.๓.๔ แบบสรุปผลการประเมินรายตัวบงชี้ดานท่ี ๒  ดานความรูความสามารถ/วฐ.ส.๒.๑ 
      ๑.๓.๕ แบบสรุปผลการประเมินดานท่ี ๒  ดานความรูความสามารถ/ ส.๒.๒ 
      ๑.๓.๖ แบบบันทึกการประเมินดานท่ี ๓ ดานผลการปฏิบัติงาน สวนท่ี ๑ ผลการพัฒนา

คุณภาพผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา/ วฐ.บ.๓    
      ๑.๓.๗ แบบประเมินดานท่ี ๓ ดานผลการปฏิบัติงาน (สวนท่ี ๑ และสวนท่ี ๒) วิทยฐานะ

ครูชํานาญการตน/ชํานาญการ / วฐ.ป.๓.๑ 
      ๑.๓.๘ แบบสรุปผลการประเมินดานท่ี ๓ ดานผลการปฏิบัติงานวิทยฐานะครูชํานาญการตน 

/ชํานาญการ / วฐ.ส.๓.๑    
 



 ๔๑ 
 

๒. การดําเนินการของคณะกรรมการ 

ดําเนินการประเมินพรอมกันท้ัง ๓ ดาน และใหดําเนินการภายในระยะเวลา ๔๐ วัน นับแตวันท่ีมี 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน การประเมินดานท่ี ๑ และดานท่ี ๒ ใหคณะกรรมการประเมินจากเอกสาร

หลักฐานรวมท้ังการปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา สวนดานท่ี ๓ ใหประเมินจากเอกสารหลักฐานท่ีผูขอรับการ

ประเมินเสนอ โดยอาจประเมินจากการปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา หรืออาจใหผูขอรับการประเมินนําเสนอ และ

ตอบขอซักถาม  สรุปไดดังนี้  

 ๒.๑ การประเมิน ดานท่ี ๑ ศึกษาและวิเคราะหเอกสารในขอ  ๑.๒.๑ และ ๑.๒.๒ แลวพิจารณา 

เอกสารอางอิง ท่ีผูขอไดรวบรวมไว ณ สถานท่ีปฏิบัติงานเพ่ือรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ เม่ือ

กรรมการแตละคนประเมินแลวใหบันทึกผลการประเมินในแบบวฐ.บ.๑ และสรุปผลการประเมินของ

คณะกรรมการในแบบวฐ.ส.๑ 

๒.๒ การประเมิน ดานท่ี ๒ ศึกษาและวิเคราะหเอกสารในขอ  ๑.๒.๑ และ ๑.๒.๓ แลวพิจารณา 

เอกสารอางอิงประกอบดวยเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการพัฒนางานในหนาท่ีและการพัฒนาตนเองตามหลักเกณฑ 

ท่ี กรมยุทธศึกษาทหารบกกําหนด และรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวของ  เชน แผนการจัดการเรียนรู/การสอน/ฝก สื่อ/

นวัตกรรม แฟมสะสมผลงานวุฒิบัตร เกียรติบัตรผานการอบรม เปนตน โดยเก็บไวท่ีสถานท่ีปฏิบัติงานเพ่ือรอรับ

การประเมินจากคณะกรรมการ เม่ือกรรมการแตละคนประเมินแลวใหบันทึกผลการประเมินในแบบวฐ.บ.๒ และ

สรุปผลการประเมินของกรรมการแตละคนในแบบวฐ.ส.๒.๑ แลวสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการใน

แบบวฐ.ส.๒.๒  

๒.๓ การประเมิน ดานท่ี ๓ ศึกษาและวิเคราะหเอกสารในขอ  ๑.๒.๑ และ ๑.๒.๔ แลวพิจารณา 

เอกสารอางอิงประกอบของผูขอ ตามท่ีกรมยุทธศึกษาทหารบกสงใหกรรมการแตละคน เม่ือกรรมการแตละคน

ประเมินแลวใหบันทึกผลการประเมินในแบบ วฐ.บ.๓ และสรุปผลการประเมินของกรรมการแตละคนใน             

แบบวฐ.ป.๓.๑ แลวสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการในแบบวฐ. ส.๓.๒ 

  การบันทึกผลตามแบบการประเมินใหกรรมการแตละคนบันทึกขอมูลลงในแบบดวยลายมือหรือ

พิมพใหครบถวน สมบูรณทุกหัวขอ ถูกตองตรงตามความเปนความจริง และลงนามพรอมระบุวันท่ีในสวนของ

กรรมการหรือประธานกรรมการใหถูกตอง ครบถวน ไมมีการแกไข ขูดลบขีดฆา หากจําเปนตองมีการแกไขขอความ

ใดๆ ในเอกสารใหขีดฆาและลงชื่อกํากับใหเรียบรอย 

๓. เกณฑการตัดสิน 

การประเมิน เง่ือนไขการใหคะแนน 
คะแนน 

วิทยฐานะชํานาญการตน วิทยฐานะชํานาญการ 

ดานท่ี ๑  คะแนนจากกรรมการท้ัง ๓ คน เฉลี่ยไมต่ํากวา รอยละ ๕๕ รอยละ ๖๕ 

ดานท่ี ๒ คะแนนจากกรรมการท้ัง ๓ คน เฉลี่ยไมต่ํากวา รอยละ ๕๕ รอยละ ๖๕ 

ดานท่ี ๓ คะแนนจากกรรมการแตละคน ไมต่ํากวา รอยละ ๕๕ รอยละ ๖๕ 

 



๔๒ 

 

การสงผลการประเมินวิทยฐานะ 
 

 เม่ือคณะกรรมการดําเนินการประเมินเรียบรอยแลวใหสงผลการประเมิน ถึงกรมยุทธศึกษาทหารบก
ตามกรอบเวลาท่ีกําหนด โดยสงเอกสารผลการประเมินและประสานงานไดท่ี กองคุณภาพการศึกษา           
สํานักการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารบก ดังนี ้

๑. การสงเอกสารผลการประเมินของคณะกรรมการ ใหสงเอกสารฉบับจริง ดังนี้ 
๑.๑ เอกสารการประเมินของกรรมการแตละคน รวม ๕ รายการ  ไดแก แบบ วฐ.บ.๑,  

แบบ วฐ.บ.๒, แบบ วฐ.ส.๒.๑, แบบ วฐ.บ.๓ และ แบบ วฐ.ป.๓.๑ 

๑.๒ เอกสารของคณะกรรมการ รวม ๓ รายการ ไดแก แบบ วฐ.ส.๑, แบบ ส.๒.๒ และ   
แบบ วฐ.ส.๓.๑  

 

ยศ ช่ือ สกุล ประธานคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ 

ท่ีอยู ประธานคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ 

 
 
 

                                            กรมยุทธศึกษาทหารบก  
                                                  (กองคุณภาพการศึกษา สํานักการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารบก /กคศ.ยศ.ทบ.) 

                                          41 ถนนเทอดดําริ เขตดุสิต  
                                            กรุงเทพมหานคร  10300 
 

 
  

๒. การประสานงาน 

๒.๑ กองคุณภาพการศึกษา สาํนักการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารบก อาคารประภาสโยธิน ชั้น ๒ 

๒.๒ ท่ีอยู กรมยุทธศึกษาทหารบก 41 ถนนเทอดดําริ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  10300 
๒.๓ เว็บไซต http://qed-army.com  
๒.๔ จดหมายอิเลคทรอนิกส qatc2554@gmail.com  

๒.๕ โทรศัพท หมายเลข ๘๙๐๕๗, ๘๙๐๕๓  
 

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