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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 ใน
สวนของกองทัพบก โดยกรมยุทธศึกษาทหารบกจึงไดจัดทํา “คูมือการดําเนินงานวิทยฐานะของกองทัพบก” 
ข้ึน เพ่ือใหผูท่ีเก่ียวของมีความเขาใจชัดเจนในบริบทของกองทัพบก และสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตองตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด 

 คูมือเลมนี้อางอิงจาก “หนังสือการประเมินขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนเพ่ือใหมีวิทยฐานะและ
เลื่อนวิทยฐานะ พ.ศ.๒๕๖๑” ท่ีจัดทําโดยสถาบันวิชาการปองกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยมี
จุดมุงหมายเพ่ือใชเปนแนวปฏิบัติในการขอวิทยฐานะของขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนของหนวยงาน      
ดานการศึกษาของกระทรวงกลาโหม ซ่ึงในสวนของกองทัพบก โดยกองคุณภาพการศึกษา สํานักการศึกษา 
กรมยุทธศึกษาทหารบก ไดจัดทําคูมือข้ึน โดยจัดเปนหมวดหมูชัดเจนและปรับขอความท่ีมีการอธิบายซํ้าเพ่ือให
เขาใจงายในบริบทของกองทัพบก โดยมิไดลดทอนสาระหรือแกไขหลักเกณฑและวิธีการใดๆ และยังไดเพ่ิม       
แนวทางการดําเนินงานข้ันตอนการขอรับการประเมินวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการแตงตั้งใหมี      
วิทยฐานะของกองทัพบก  อัตราตําแหนงวิทยฐานะของกองทัพบกในภาพรวมและของแตละสถานศึกษา       
เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติสําหรับผูบริหารและบุคลากรของสถานศึกษาท่ีมีอัตราตําแหนงประเภท       
วิทยฐานะ  ผูขอรับการประเมิน คณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ คณะกรรมการวิทยฐานะของหนวย 
คณะทํางานบริหารขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนของกองทัพบก และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ เพ่ือสราง
การรับรูใหเกิดความเขาใจท่ีถูกตอง สามารถดําเนินการไดตามหลักเกณฑ วิธีการและข้ันตอนตางๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

 

  
         กองคุณภาพการศึกษา      

สํานักการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารบก 
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สวนท่ี ๑ 

กฎหมาย ขอบังคับ คําสั่ง นโยบายท่ีเก่ียวของกับวิทยฐานะ 
 

 

 

 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ.๒๕๖๑ 

 พระราชกฤษฎีกาการไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการทหาร (ฉบับท่ี ๓)  

พ.ศ.๒๕๖๑  

 ขอบังคับกระทรวงกลาโหม วาดวยการกําหนดวิทยฐานะสําหรับขาราชการทหาร 

ท่ีทําหนาท่ีสอน พ.ศ.๒๕๖๑ 

ผนวก ก หนังสือรับรองมาตรฐานการเปนผูสอน 

ผนวก ข มาตรฐานวิทยฐานะของขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน 

หลักเกณฑและวิธีการ การไดรับหนังสือรับรองมาตรฐานการเปนผูสอน กอนขอบังคับ กห.ฯ  

มีผลบังคับใช (มติ คณะกรรมการขาราชการทหาร/กขท.) 

หลักเกณฑ วิธีการ และการประเมินขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนใหมีวิทยฐานะและเลื่อน

วิทยฐานะ  (มติ คณะกรรมการขาราชการทหาร/กขท.) 

 คําส่ังแตงตั้งคณะทํางานบริหารขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนของกองทัพบก  

 การดําเนินงานวิทยฐานะสําหรับผูท่ีเกี่ยวของในสวนของกองทัพบก 

 อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการและคณะทํางานท่ีเกี่ยวกับวิทยฐานะของกองทัพบก 

 ผังขั้นตอนการประเมินวิทยฐานะ และการแตงตั้งใหมีวิทยฐานะครูชํานาญการตน

และวิทยฐานะครูชํานาญการ 

 อัตราตําแหนงประเภทวิทยฐานะในสถานศึกษาของกองทัพบก 

 
 
 

 

 



หน�า  ๑ 
เล�ม  ๑๓๕  ตอนที่  ๔  ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖  มกราคม  ๒๕๖๑ 
 

 

	

พระราชบัญญัติ 
ระเบียบข�าราชการทหาร  (ฉบับที่  ๑๑) 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

สมเด็จพระเจ�าอยู�หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให�ไว�  ณ  วันที่  ๒๒  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เป�นป�ที่  ๓  ในรัชกาลป�จจุบัน 

สมเด็จพระเจ�าอยู�หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล�าฯ 

ให�ประกาศว�า 

โดยที่เป�นการสมควรแก�ไขเพิ่มเติมกฎหมายว�าด�วยระเบียบข�าราชการทหาร 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ  ให�ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว�โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห�งชาติทําหน�าที่รัฐสภา  ดังต�อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ีเรียกว�า  “พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการทหาร  (ฉบับที่  ๑๑)  

พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับตั้งแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป�นต�นไป 

มาตรา ๓ ให�ยกเลิกความใน  ๔.  ของบัญชีอัตราเงินประจําตําแหน�งข�าราชการทหาร 

ท�ายพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการทหาร  พ.ศ.  ๒๕๒๑  ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ 

ระเบียบข�าราชการทหาร  (ฉบับที่  ๘ )  พ .ศ .  ๒๕๕๖   และให�ใช�ความตาม  ๔ .  ของบัญชีอัตรา 

เงินประจําตําแหน�งข�าราชการทหารท�ายพระราชบัญญัตินี้แทน 

๒



หน�า  ๒ 
เล�ม  ๑๓๕  ตอนที่  ๔  ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖  มกราคม  ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๔ ให� เพิ่มความตาม  ๕.  ของบัญชีอัตราเงินประจําตําแหน�งข�าราชการทหาร 

ท�ายพระราชบัญญัตินี้  เป�น  ๕.  ของบัญชีอัตราเงินประจําตําแหน�งข�าราชการทหารท�ายพระราชบัญญัติ

ระเบียบข�าราชการทหาร  พ.ศ.  ๒๕๒๑ 

 
ผู�รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓



บัญชีอัตราเงินประจําตําแหน�งข้าราชการทหาร 
 

๔. ประเภทวิชาการในสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม 
 

ตําแหน่ง อัตรา (บาท/เดือน) 

ศาสตราจารย์ 
๑๕,๖๐๐ 
๑๓,๐๐๐ 

รองศาสตราจารย์ 
๙,๙๐๐ 
๕,๖๐๐ 

ผู้ช�วยศาสตราจารย์ 
๕,๖๐๐ 
๓,๕๐๐ 

 
๕. ประเภทวิทยฐานะ 
 

ระดับ อัตรา (บาท/เดือน) 

ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
๑๕,๖๐๐ 

๑๓,๐๐๐ 

ครูเชี่ยวชาญ ๙,๙๐๐ 

ครูชํานาญการพิเศษ ๕,๖๐๐ 

ครูชํานาญการ ๓,๕๐๐ 
ครูชํานาญการต้น ๒,๕๐๐ 

 

๔



หน�า  ๓ 
เล�ม  ๑๓๕  ตอนที่  ๔  ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖  มกราคม  ๒๕๖๑ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่ เป�นการสมควรแก�ไขเพ่ิมเติม 

บัญชีอัตราเงินประจําตําแหน�งข�าราชการทหาร  ประเภทวิชาการในสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม   

โดยไม�นําชั้นยศทางทหารมาเป�นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการดํารงตําแหน�งทางวิชาการ  เพื่อส�งเสริมและ 

สร�างแรงจูงใจในการสร�างผลงานทางวิชาการของข�าราชการทหารผู�ดํารงตําแหน�งดังกล�าว  และเพิ่มบัญชี 

อัตราเงินประจําตําแหน�งข�าราชการทหาร ประเภทวิทยฐานะ เพื่อให�ข�าราชการทหารผู�ปฏิบัติงานด�านการสอน 

มีสิทธิได�รับเงินวิทยฐานะ อันจะเป�นการสร�างขวัญกําลังใจและเป�นไปโดยสอดคล�องกับภาระหน�าที่  จึงจําเป�นต�อง

ตราพระราชบัญญัตินี้ 

๕



หน�า   ๖๓ 
เล�ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

 
พระราชกฤษฎีกา 

การได�รับเงินประจําตําแหน�งของข�าราชการทหาร  (ฉบับที่  ๓) 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 

 

สมเด็จพระเจ�าอยู�หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให�ไว�  ณ  วันที่  ๒๔  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เป�นป�ที่  ๓  ในรัชกาลป�จจุบัน 

สมเด็จพระเจ�าอยู�หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล�าฯ   
ให�ประกาศว�า 

โดยที่เป�นการสมควรแก�ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว�าด�วยการได�รับเงินประจําตําแหน�งของ

ข�าราชการทหาร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๗๕  ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๑๒  

วรรคสาม  แห�งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการทหาร  พ.ศ.  ๒๕๒๑  ซ่ึงแก�ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

ระเบียบข�าราชการทหาร  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ  ให�ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว�  

ดังต�อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว�า  “พระราชกฤษฎีกาการได�รับเงินประจําตําแหน�งของ

ข�าราชการทหาร  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให�ใช�บังคับตั้งแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป�นต�นไป 

๖



หน�า   ๖๔ 
เล�ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๓ ให�ยกเลิกความในมาตรา  ๘  แห�งพระราชกฤษฎีกาการได�รับเงินประจําตําแหน�ง

ของข�าราชการทหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ซ่ึงแก�ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาการได�รับเงินประจําตําแหน�งของ

ข�าราชการทหาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๖  และให�ใช�ความต�อไปนี้แทน 

“มาตรา ๘ ตํ าแหน� งข� าราชการทหารที่ จะได� รับเงินประจํ าตํ าแหน� งประเภทวิชาการ 

ในสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม  ได�แก�  ตําแหน�งดังต�อไปนี้ 

(๑) ศาสตราจารย์ 

(๒) รองศาสตราจารย์ 

(๓) ผู�ช�วยศาสตราจารย์” 

มาตรา ๔ ให�เพิ่มความต�อไปนี้เป�นมาตรา  ๘/๑  แห�งพระราชกฤษฎีกาการได�รับเงินประจํา

ตําแหน�งของข�าราชการทหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

“มาตรา ๘/๑ ตําแหน�งข�าราชการทหารที่จะได�รับเงินประจําตําแหน�งประเภทวิทยฐานะ  ได�แก�  

ตําแหน�งที่ปฏิบัติงานด�านการสอน  และมีวิทยฐานะดังต�อไปนี้ 

(๑) ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 

(๒) ครูเชี่ยวชาญ 

(๓) ครูชํานาญการพิเศษ 

(๔) ครูชํานาญการ 

(๕) ครูชํานาญการต�น 

การให�ข�าราชการทหารได�รับเงินประจําตําแหน�งประเภทวิทยฐานะในระดับใด ให� เป�นไป 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงกลาโหมกําหนด” 

มาตรา ๕ ให�ยกเลิกความในมาตรา  ๙  แห�งพระราชกฤษฎีกาการได�รับเงินประจําตําแหน�ง

ของข�าราชการทหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ซ่ึงแก�ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาการได�รับเงินประจําตําแหน�งของ

ข�าราชการทหาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๖  และให�ใช�ความต�อไปนี้แทน 

“มาตรา ๙ ข�าราชการทหารผู�ได�รับแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งตามมาตรา  ๓  มาตรา  ๔  มาตรา  ๕  

มาตรา  ๖  และมาตรา  ๗  ตําแหน�งใด  ชั้นยศใด  หรือชั้นยศและอัตราเงินเดือนใด  และปฏิบัติหน�าที่หลักของ

ตําแหน�งดังกล�าว  ให�ได�รับเงินประจําตําแหน�งในอัตราสําหรับตําแหน�งนั้น  ชั้นยศนั้น  หรือชั้นยศและ 

อัตราเงินเดือนนั้น  ของประเภทบริหารระดับสูง  ประเภทบริหารระดับกลาง  ประเภทวิชาชีพเฉพาะ  (วช.)  

๗



หน�า   ๖๕ 
เล�ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ  (ชช .)  ประเภทตุลาการพระธรรมนูญและอัยการทหาร  แล�วแต�กรณี   

ตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหน�งข�าราชการทหารท�ายกฎหมายว�าด�วยระเบียบข�าราชการทหาร 

ข�าราชการทหารผู�ได�รับเงินประจําตําแหน�งตามมาตรา  ๓  มาตรา  ๔  มาตรา  ๕  มาตรา  ๖  และ

มาตรา  ๗  อยู�แล�ว  ถ�าต�อมาได�รับแต�งตั้งและปฏิบัติหน�าที่หลักในตําแหน�งสูงข้ึน  โดยเป�นตําแหน�ง 

ที่มีเงินประจําตําแหน�งในอัตรามากกว�าที่ได�รับอยู�แต�ยังไม�ได�รับชั้นยศสูงขึ้น  ให�ได�รับเงินประจําตําแหน�ง 

ตามอัตราเดิมต�อไปจนกว�าจะได�รับยศสูงขึ้น” 

มาตรา ๖ ให�เพิ่มความต�อไปนี้เป�นมาตรา  ๙/๑  และมาตรา  ๙/๒  แห�งพระราชกฤษฎีกา

การได�รับเงินประจําตําแหน�งของข�าราชการทหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

“มาตรา ๙/๑ ข�าราชการทหารผู�ได�รับแต�งตั้งให�ดํารงตําแหน�งตามมาตรา  ๘  และปฏิบัติหน�าที่หลัก

ของตํ าแหน� งดังกล�าว  ให� ได� รับเงินประจําตําแหน� งประเภทวิชาการในสถาบันการศึกษาสังกัด

กระทรวงกลาโหมตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหน�งข�าราชการทหารท�ายกฎหมายว�าด�วยระเบียบข�าราชการทหาร   

ในอัตราดังต�อไปนี้ 

(๑) ศาสตราจารย์  ให�ได�รับเงินประจําตําแหน�งในอัตรา  ๑๓,๐๐๐  บาท  ต�อเดือน  เว�นแต�

ข�าราชการทหารซึ่งผ�านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงกลาโหมกําหนด ให�ได�รับเงินประจํา

ตําแหน�งในอัตรา  ๑๕,๖๐๐  บาท  ต�อเดือน 

(๒) รองศาสตราจารย์  ให�ได�รับเงินประจําตําแหน�งในอัตรา  ๕,๖๐๐  บาท  ต�อเดือน  เว�นแต�

ข�าราชการทหารซึ่งได�รับเงินเดือนไม�ตํ่ากว�าอัตราเงินเดือนในระดับ  น.๕  ชั้น  ๑  ของบัญชีอัตราเงินเดือน

ข�าราชการทหาร  ทหารกองประจําการ  และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม  ท�ายกฎหมายว�าด�วย

ระเบียบข�าราชการทหาร  ให�ได�รับเงินประจําตําแหน�งในอัตรา  ๙,๙๐๐  บาท  ต�อเดือน 

(๓) ผู�ช�วยศาสตราจารย์  ให�ได�รับเงินประจําตําแหน�งในอัตรา  ๓,๕๐๐  บาท  ต�อเดือน  เว�นแต�

ข�าราชการทหารซึ่งได�รับเงินเดือนไม�ตํ่ากว�าอัตราเงินเดือนในระดับ  น.๔  ชั้น  ๑  ของบัญชีอัตราเงินเดือน

ข�าราชการทหาร  ทหารกองประจําการ  และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม  ท�ายกฎหมายว�าด�วย

ระเบียบข�าราชการทหาร  ให�ได�รับเงินประจําตําแหน�งในอัตรา  ๕,๖๐๐  บาท  ต�อเดือน 

มาตรา  ๙/๒  ข�าราชการทหารผู�ได�รับแต�งตั้งให�ดํารงตําแหน�งและมีวิทยฐานะ  ตามมาตรา  ๘/๑  

และปฏิบัติหน�าที่หลักของตําแหน�งดังกล�าว  ให�ได�รับเงินประจําตําแหน�งประเภทวิทยฐานะตามบัญชีอัตรา

เงินประจําตําแหน�งข�าราชการทหารท�ายกฎหมายว�าด�วยระเบียบข�าราชการทหาร  ในอัตราดังต�อไปนี้ 

๘



หน�า   ๖๖ 
เล�ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

(๑) ครูเชี่ยวชาญพิเศษ  ให�ได�รับเงินประจําตําแหน�งในอัตรา  ๑๓,๐๐๐  บาท  ต�อเดือน  เว�นแต�

ข�าราชการทหารซึ่งได�รับเงินเดือนสูงกว�าอัตราเงินเดือนในระดับ  น.๖  ชั้นสูงสุด  ของบัญชีอัตราเงินเดือน

ข�าราชการทหาร  ทหารกองประจําการ  และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม  ท�ายกฎหมายว�าด�วย

ระเบียบข�าราชการทหาร  ให�ได�รับเงินประจําตําแหน�งในอัตรา  ๑๕,๖๐๐  บาท  ต�อเดือน 

(๒) ครูเชี่ยวชาญ  ครูชํานาญการพิเศษ  ครูชํานาญการ  และครูชํานาญการต�น  ให�ได�รับ 

เงินประจําตําแหน�งในอัตราสําหรับระดับวิทยฐานะนั้น  ตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหน�งข�าราชการทหาร 

ท�ายกฎหมายว�าด�วยระเบียบข�าราชการทหาร” 

มาตรา ๗ ให�ยกเลิกความในมาตรา ๑๒ แห�งพระราชกฤษฎีกาการได�รับเงินประจําตําแหน�ง

ของข�าราชการทหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และให�ใช�ความต�อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๒ ข�าราชการทหารซึ่งได�รับแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งที่มีสิทธิได�รับเงินประจําตําแหน�ง

และได�ปฏิบัติหน�าที่หลักของตําแหน�งนั้นเกินหนึ่งตําแหน�ง  ให�ได�รับเงินประจําตําแหน�งสําหรับตําแหน�ง 

ที่มีสิทธิได�รับเงินประจําตําแหน�งสูงสุดเพียงตําแหน�งเดียว  เว�นแต�ข�าราชการทหารซึ่งได�รับแต�งตั้งให� 

ดํารงตําแหน�งประเภทบริหารของสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหมที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ระดับปริญญาที่กําหนดให�เป�นตําแหน�งประเภทวิชาการอีกประเภทหนึ่ง  ให�ได�รับเงินประจําตําแหน�ง 

ประเภทบริหารโดยไม�ตัดสิทธิการได�รับเงินประจําตําแหน�งประเภทวิชาการตามตําแหน�งวิชาการที่ตนครองอยู�” 

มาตรา ๘ ข�าราชการทหารซึ่งได�รับเงินประจําตําแหน�งประเภทวิชาการในสถาบันการศึกษา

สังกัดกระทรวงกลาโหมในอัตราใด  อยู�ในวันก�อนวันท่ีพระราชกฤษฎีกานี้ใช�บังคับ  ให�ยังคงได�รับเงินประจํา

ตําแหน�งประเภทวิชาการในอัตรานั้นต�อไป 
มาตรา ๙ ให�รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

ผู�รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 

๙



หน�า   ๖๗ 
เล�ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช�พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้   คือ  โดยที่ เป�นการสมควรแก�ไขเพิ่มเติม 

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการได�รับเงินประจําตําแหน�งประเภทวิชาการในสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม   

โดยไม�นําช้ันยศทางทหารมาเป�นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการดํารงตําแหน�งทางวิชาการ  เพื่อส�งเสริมและ 

สร�างแรงจูงใจในการสร�างผลงานทางวิชาการของข�าราชการทหารผู� ดํารงตําแหน�งดังกล�าว  และเพ่ิมเติม 

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการได�รับเงินประจําตําแหน�งประเภทวิทยฐานะ  เพื่อให�ข�าราชการทหารผู�ปฏิบัติงาน 

ด�านการสอนมีสิทธิได�รับเงินวิทยฐานะ  อันจะเป�นการสร�างขวัญกําลังใจและเป�นไปโดยสอดคล�องกับภาระหน�าที่  

รวมทั้งเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การได�รับเงินประจําตําแหน�งของผู�ดํารงตําแหน�งประเภทบริหารของสถาบันการศึกษา

สังกัดกระทรวงกลาโหมที่เป�นตําแหน�งประเภทวิชาการอีกประเภทหนึ่ง  จึงจําเป�นต�องตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 

๑๐



 
 

(ส าเนา) 
 

ข�อบังคับกระทรวงกลาโหม 
ว�าด�วยการก าหนดวิทยฐานะส าหรับข�าราชการทหารที่ท าหน�าท่ีสอน� 

พ.ศ.�๒๕๖๑ 

    

 โดยที่เป�นการสมควรก าหนดให�มีข�อบังคับกระทรวงกลาโหมว�าด�วยการก าหนดวิทยฐานะ
ส าหรับข�าราชการทหารที่ท าหน�าท่ีสอน 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา�๘/๑�แห�งพระราชกฤษฎีกาการได�รับเงินประจ าต าแหน�ง 
ของข�าราชการทหาร�พ.ศ.�๒๕๕๓�ซึ่งแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาการได�รับเงินประจ าต าแหน�ง 
ของข�าราชการทหาร�(ฉบับท่ี�๓)�พ.ศ.�๒๕๖๑�จึงออกข�อบังคับไว�ดังต�อไปนี้ 

 ข�อ�๑ ข�อบังคับนี้เรียกว�า�“ข�อบังคับกระทรวงกลาโหมว�าด�วยการก าหนดวิทยฐานะส าหรับ
ข�าราชการทหารที่ท าหน�าที่สอน�พ.ศ.�๒๕๖๑” 

 ข�อ�๒ ข�อบังคับนี้ให�ใช�บังคับตั้งแต�บัดน้ีเป�นต�นไป 

 ข�อ�๓ ในข�อบังคับน้ี 
  ๓.๑ “ส�วนราชการ” หมายความว�า�ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม�กองบัญชาการ
กองทัพไทย�กองทัพบก�กองทัพเรือ�และกองทัพอากาศ 
  ๓.๒ “หน�วยรับผิดชอบงานด�านการศึกษาของส�วนราชการ ”�หมายความว�า� 
กรมเสมียนตรา�สถาบันวิชาการป�องกันประเทศ�กรมยุทธศึกษาทหารบก�กรมยุทธศึกษาทหารเรือ�  
และกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
  ๓.๓ “สถานศึกษาของกระทรวงกลาโหม”�หมายความว�า�สถาบันการศึกษา�โรงเรียนทหาร
และหน�วยทหารทุกระดับในสังกัดกระทรวงกลาโหม�ที่มีภารกิจหลักในด�านการจัดการเรียนการสอน�ฝ�ก�ศึกษา�
ตามหลักสูตรที่ส�วนราชการก าหนด 
  ๓.๔ “ต าแหน�งประเภทวิทยฐานะ”�หมายความว�า�ต าแหน�งในสถานศึกษา 
ของกระทรวงกลาโหม�ซึ่งมีหน�าที่หลักในการสอน�ฝ�ก�ศึกษา�ตามหลักสูตรท่ีส�วนราชการก าหนดซึ่งมิใช�ต าแหน�ง
ประเภทวิชาการ�ไม�ว�าจะเรียกชื่อต าแหน�งว�าอย�างไร�ตามที่กระทรวงกลาโหมก าหนด 
  ๓.๕ “ข�าราชการทหารที่ท าหน�าที่สอน”�หมายความว�า�ข�าราชการทหารที่บรรจุ 
ในต าแหน�งประเภทวิทยฐานะและท าหน�าที่ครูทหารหรือครูวิชาการ 
  ๓.๖ “ครูทหาร”�หมายความว�า�ข�าราชการทหารซึ่งท าหน�าที่หลักทางด�านการสอน�
ฝ�ก ศึกษา�วิชาความรู�ความช านาญการทางทหารหรือวิชาการอ่ืนที่สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร 
  ๓.๗ “ครูวิชาการ”�หมายความว�า�ข�าราชการทหารซึ่งท าหน�าที่หลักทางด�านการสอน�
ฝ�ก�ศึกษา�วิชาสามัญ�วิชาพลศึกษา�และวิชาชีพอ่ืน�ซึ่งมิใช�วิชาความรู�ความช านาญการทางทหารหรือวิชาการอ่ืน 
ที่สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร 
 

/�ข�อ�๔�ให�ปลัดกระทรวงกลาโหม�... 

๑๑



 
-�๒�- 

 
 ข�อ�๔ ให�ปลัดกระทรวงกลาโหมรักษาการตามข�อบังคับนี้ 

หมวด�๑� 
การบริหารจัดการข�าราชการทหารท่ีท าหน�าที่สอน 

 ข�อ�๕ การพิจารณาต าแหน�งประเภทวิทยฐานะ�การก าหนดวิทยฐานะส าหรับข�าราชการทหาร 
ที่ท าหน�าที่สอนในภาพรวมของกระทรวงกลาโหม�การให�ความเห็นชอบผลการประเมินวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ
และการอนุมัติผลการประเมินวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและครูเชี่ยวชาญพิเศษให�น าเข�าพิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการข�าราชการทหาร 

 ข�อ�๖ ให�คณะกรรมการข�าราชการทหารแต�งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารข�าราชการทหาร 
ที่ท าหน�าท่ีสอน�เรียกโดยย�อว�า�“อกทส.”ประกอบด�วย 
  ๖.๑ เสนาธิการสถาบันวิชาการป�องกันประเทศ�เป�นประธานอนุกรรมการ�และ 
รองเสนาธิการสถาบันวิชาการป�องกันประเทศ�เป�นรองประธานอนุกรรมการ� 
  ๖.๒ รองเจ�ากรมยุทธศึกษาทหารบก�รองเจ�ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ�รองเจ�ากรม
ยุทธศึกษาทหารอากาศ�ผู�แทนกรมเสมียนตรา�ผู�แทนกรมพระธรรมนูญ�ผู�แทนกรมการเงินกลาโหม�ผู�แทน 
กรมก าลังพลทหาร�ผู�แทนกรมยุทธการทหาร�ผู�แทนกรมก าลังพลทหารบก�ผู�แทนกรมยุทธการทหารบก�ผู�แทน
กรมยุทธศึกษาทหารบก�ผู�แทนกรมก าลังพลทหารเรือ�ผู�แทนกรมยุทธการทหารเรือ�ผู�แทนกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
ผู�แทนกรมก าลังพลทหารอากาศ�ผู�แทนกรมยุทธการทหารอากาศ�และผู�แทนกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
หน�วยงานละ�๑�คน�เป�นอนุกรรมการ 
  ๖.๓ ผู�อ านวยการกองวิทยฐานะทหาร�สถาบันวิชาการป�องกันประเทศ�เป�นอนุกรรมการ
และเลขานุการ 
 อกทส.�มีหน�าที่พิจารณาหรือท าการใด�ๆ�เกี่ยวกับต าแหน�งประเภทวิทยฐานะ�การก าหนด
วิทยฐานะส าหรับข�าราชการทหารที่ท าหน�าที่สอน�การแต�งตั้งกรรมการประเมินวิทยฐานะและการอนุมัติ 
ผลการประเมินวิทยฐานะตามข�อ�๑๗�หรือตามท่ีคณะกรรมการข�าราชการทหารมอบหมาย� 

 ข�อ�๗ ให�หัวหน�าส�วนราชการท่ีมีอัตราต าแหน�งประเภทวิทยฐานะ�แต�งตั้งคณะท างานบริหาร
ข�าราชการทหารที่ท าหน�าที่สอนของส�วนราชการดังต�อไปน้ี 
  ๗.๑ คณะท างานบริหารข�าราชการทหารที่ท าหน�าที่สอนของส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม�
เรียกโดยย�อว�า�“คทส.สป.”�มีผู�แทนกรมเสมียนตราที่เป�น�อกทส.เป�นประธานคณะท างาน 
  ๗.๒ คณะท างานบริหารข�าราชการทหารที่ท าหน�าที่สอนของกองบัญชาการกองทัพไทย�
เรียกโดยย�อว�า�“คทส.บก.ทท.”�มีรองเสนาธิการสถาบันวิชาการป�องกันประเทศที่เป�น�อกทส.�เป�นประธาน
คณะท างาน 
  ๗.๓ คณะท างานบริหารข�าราชการทหารที่ท าหน�าที่สอนของกองทัพบก�เรียกโดยย�อว�า�
“คทส.ทบ.”�มรีองเจ�ากรมยุทธศึกษาทหารบกที่เป�น�อกทส.�เป�นประธานคณะท างาน 
  ๗.๔ คณะท างานบริหารข�าราชการทหารที่ท าหน�าที่สอนของกองทัพเรือ�เรียกโดยย�อว�า�
“คทส.ทร.”�มรีองเจ�ากรมยุทธศึกษาทหารเรือที่เป�น�อกทส.�เป�นประธานคณะท างาน 

 
/�๗.๕�คณะท างาน�... 

๑๒



 
-�๓�- 

 
  ๗.๕ คณะท างานบริหารข�าราชการทหารที่ท าหน�าที่สอนของกองทัพอากาศ� 
เรียกโดยย�อว�า�“คทส.ทอ.”�มรีองเจ�ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศที่เป�น�อกทส.�เป�นประธานคณะท างาน 
 คณะท างานและเลขานุการ�ให�แต�งตั้งจากผู�แทนสถานศึกษาของกระทรวงกลาโหมที่มีอัตรา
ต าแหน�งประเภทวิทยฐานะ�หรือผู�แทนหน�วยงานอื่นของส�วนราชการตามที่หัวหน�าส�วนราชการเห็นสมควร 

 

 คณะท างานบริหารข�าราชการทหารที่ท าหน�าที่สอนของส�วนราชการ�มีอ านาจหน�าที่ในการ
พิจารณาและเสนอแนะเกี่ยวกับต าแหน�งประเภทวิทยฐานะและการก าหนดวิทยฐานะส าหรับข�าราชการทหาร  
ที่ท าหน�าที่สอนต�อส�วนราชการและ�อกทส.�การแต�งตั้งกรรมการประเมินวิทยฐานะและการอนุมัติ 
ผลการประเมินวิทยฐานะตามข�อ�๑๗�รวมทั้งเรื่องอ่ืนตามที่หัวหน�าส�วนราชการเห็นสมควร 

 ข�อ�๘ ให�หัวหน�าสถานศึกษาของกระทรวงกลาโหมที่มีอัตราต าแหน�งประเภทวิทยฐานะ�
แต�งตั้งคณะกรรมการวิทยฐานะของสถานศึกษาตามที่เห็นสมควร 
 คณะกรรมการวิทยฐานะของสถานศึกษา�มีอ านาจหน�าที่ในการพิจารณาและเสนอแนะ
เกี่ยวกับต าแหน�งประเภทวิทยฐานะและการก าหนดวิทยฐานะส าหรับข�าราชการทหารที่ท าหน�าที่สอน  
ต�อหัวหน�าสถานศึกษาและคณะท างานบริหารข�าราชการทหารที่ท าหน�าที่สอนของส�วนราชการ�รวบรวม 
และจัดท าบัญชีรายช่ือผู�ทรงคุณวุฒิแต�ละสาขาวิชาของสถานศึกษา�การตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร  
ของข�าราชการทหารที่ท าหน�าที่สอนในสถานศึกษา�ในเรื่องความถูกต�อง�ครบถ�วน�ไม�มีเอกสารอันเป�นเท็จ  
และการคัดลอกรายงานด�านผลการปฏิบัติงานหรือผลงานทางวิชาการของผู�อ่ืนโดยปราศจากการอ�างอิง 
ตามหลักวิชาการที่ถูกต�อง�ซึ่งจะน าไปใช�ในการขอรับหนังสือรับรองมาตรฐานการเป�นผู�สอน�การขอประเมิน 
ให�มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ�รวมทั้งเรื่องอ่ืนตามที่หัวหน�าสถานศึกษาเห็นสมควร 

 ข�อ�๙ หน�วยรับผิดชอบงานด�านการศึกษาของส�วนราชการ�มีอ านาจหน�าที่ในการออกหนังสือ
รับรองมาตรฐานการเป�นผู�สอน�แต�งตั้งกรรมการประเมินวิทยฐานะตามข�อ�๑๗�และเรื่องอ่ืนตามที่ส�วนราชการ
เห็นสมควร 

หมวด�๒� 
มาตรฐานข�าราชการทหารท่ีท าหน�าท่ีสอน 

 ข�อ�๑๐ มาตรฐานข�าราชการทหารที่ท าหน�าที่สอน�ประกอบด�วย�มาตรฐานความรู�  
และประสบการณ�วิชาชีพส าหรับข�าราชการทหารที่ท าหน�าที่สอน�มาตรฐานการปฏิบัติตนหรือจรรยาบรรณ
ข�าราชการทหารที่ท าหน�าที่สอน�และมาตรฐานการปฏิบัติงาน� 

 ข�อ�๑๑ การมีมาตรฐานความรู�และประสบการณ�วิชาชีพส าหรับข�าราชการทหารที่ท าหน�าที่สอน�
สามารถตรวจสอบได�จากการมีหนังสือรับรองมาตรฐานการเป�นผู�สอน�ซึ่งออกโดยหน�วยรับผิดชอบงาน  
ด�านการศึกษาของส�วนราชการ�หรือมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามที่บัญญัติไว�ในกฎหมายสภาครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 
 การด าเนินการเรื่องหนังสือรับรองมาตรฐานการเป�นผู�สอนให�เป�นไปตามผนวก�ก�หนังสือ
รับรองมาตรฐานการเป�นผู�สอน�ท�ายข�อบังคับนี้ 

 
/�ข�อ�๑๒�ข�าราชการทหาร�... 

 

๑๓



 
-�๔�- 

 
 ข�อ�๑๒ ข�าราชการทหารที่ท าหน�าที่สอน�ต�องมีมาตรฐานการปฏิบัติตนหรือจรรยาบรรณ
ข�าราชการทหารที่ท าหน�าท่ีสอนดังต�อไปน้ี 

  ๑๒.๑ การปฏิบัติตนหรือจรรยาบรรณต�อตนเอง�ข�าราชการทหารที่ท าหน�าที่สอน
ต�องรักษาวินัยทหารอย�างเคร�งครัด�พัฒนาตนเองด�านวิชาชีพ�บุคลิกภาพและวิสัยทัศน�ให�ทันต�อการพัฒนา
ทางวิทยาการ�เศรษฐกิจ�สังคม�การเมือง�และการทหาร�อยู�เสมอ 
  ๑๒.๒ การปฏิบัติตนหรือจรรยาบรรณต�อวิชาชีพ�ข�าราชการทหารที่ท าหน�าที่สอน�
ต�องรัก�ศรัทธา�ซื่อสัตย�สุจริต�รับผิดชอบต�อวิชาชีพทางการศึกษา�การสอน�ฝ�ก�ศึกษา�เป�นก าลังพลที่ดีของหน�วยงาน
และพึงตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาบุคลากร�เพื่อให�กระทรวงกลาโหมมีผู�ปฏิบัติราชการด�วยความซื่อสัตย�สุจริต�
โดยต�องประพฤติปฏิบัติตนเป�นแบบอย�างที่ดี�เป�นผู�น าในการพัฒนาวิชาชีพ�บนพื้นฐานตามหลักการทางทหาร
หรือหลักวิชาการที่ถูกต�อง�และรักษาระเบียบวินัย�รวมถึงยึดมั่นในการด ารงความมุ�งหมายตามภารกิจ
ของกระทรวงกลาโหม 
  ๑๒.๓ การปฏิบัติตนหรือจรรยาบรรณต�อผู�เข�ารับการสอน�ฝ�ก�ศึกษาหรือผู�รับบริการ
ทางวิชาการด�านอ่ืน�ๆ 
   ๑๒.๓.๑ ข�าราชการทหารที่ท าหน�าที่สอน�ต�องรัก�เมตตา�เอาใจใส��ช�วยเหลือ
ส�งเสริม�ให�ก าลังใจแก�ผู�เข�ารับการสอน�ฝ�ก�ศึกษาหรือผู�รับบริการทางวิชาการด�านอ่ืน�ๆ�ตามบทบาทหน�าที่
โดยเสมอภาค 
   ๑๒.๓.๒ ข�าราชการทหารที่ท าหน�าที่สอน�ต�องส�งเสริมให�เกิดการเรียนรู�
มทีักษะ�และการรักษาวินัยทหาร�แก�ผู�เข�ารับการสอน�ฝ�ก�ศึกษาหรือผู�รับบริการทางวิชาการด�านอ่ืน�ๆ�ตามบทบาท
หน�าที่อย�างเต็มความสามารถด�วยความบริสุทธิ์ใจ�โดยมุ�งเน�นให�ผู�เข�ารับการสอน�ฝ�ก�ศึกษาหรือผู�รับบริการ�
ทางวิชาการด�านอ่ืน�ๆ�มีลักษณะทีพึ่งประสงค�ในการรับราชการทหาร�คือ�มีร�างกายแข็งแรง�จิตใจเข�มแข็ง�กล�าหาญ
พร�อมปฏิบัติหน�าที่�มีความเสียสละ�เห็นแก�ผลประโยชน�ของชาติมากกว�าผลประโยชน�ส�วนตัว�รักษาวินัยทหาร
อย�างเคร�งครัด�สามารถปฏิบัติหน�าที่ตามที่กระทรวงกลาโหมมอบหมายได�อย�างมีประสิทธิภาพ�โดยใช�ความรู�����
ซึ่งอยู�บนพ้ืนฐานตามหลักการทางทหารหรือหลักวิชาการ�ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย�ทรงเป�นประมุข 
   ๑๒.๓.๓ ข�าราชการทหารที่ท าหน� าที่ สอน�ต�องประพฤติปฏิบัติตน 
เป�นแบบอย�างที่ดี�ทั้งทางกาย�วาจา�และจิตใจ 
   ๑๒.๓.๔ ข�าราชการทหารที่ท าหน�าที่สอน�ต�องไม�กระท าตนเป�นปฏิป�กษ� 
ต�อความเจริญทางกาย�สติป�ญญา�จิตใจ�อารมณ��และสังคมของผู�เข�ารับการสอน�ฝ�ก�ศึกษาหรือผู�รับบริการ�
ทางวิชาการด�านอ่ืน�ๆ 
   ๑๒.๓.๕ ข�าราชการทหารที่ท าหน�าที่สอน�ต�องให�บริการด�วยความจริงใจ�
และเสมอภาค�โดยไม�เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน�จากการใช�ต าแหน�งหน�าที่โดยมิชอบ 
  ๑๒.๔ การปฏิบัติตนหรือจรรยาบรรณต�อข�าราชการทหารด�วยกัน�ข�าราชการทหาร
ที่ท าหน�าที่สอน�พึงช�วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย�างสร�างสรรค��โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม�สร�างความสามัคคี
ในหมู�คณะ 
 

/�๑๒.๕�การปฏิบัติตน�... 
 

๑๔
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  ๑๒.๕ การปฏิบัติตนหรือจรรยาบรรณต�อสังคม�ข�าราชการทหารที่ท าหน�าที่สอน
พึงประพฤติปฏิบัติตนเป�นผู�น าในการอนุรักษ�และพัฒนา�เศรษฐกิจ�สังคม�ศาสนา�ศิลปวัฒนธรรม�ภูมิป�ญญา�
ส่ิงแวดล�อม�รักษาผลประโยชน�ของส�วนรวม�และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�
ทรงเป�นประมุข 
 ข�อ�๑๓ ข�าราชการทหารที่ท าหน�าท่ีสอน�ต�องมีมาตรฐานการปฏิบัติงานดังต�อไปน้ี 

  ๑๓.๑ ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการที่แสดงให�เห็นถึงการมุ�งมั่นพัฒนาวิชาชีพส าหรับ
ข�าราชการทหารที่ท าหน�าที่สอนอยู�เสมอ�โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก�ผู� เข�ารับการสอน�ฝ�ก�ศึกษา�หรือ
ผู�รับบริการทางวิชาการด�านอ่ืน�ๆ 
  ๑๓.๒ พัฒนาแผนการสอน�สื่อการเรียน�การสอนให�มีประสิทธิภาพ�สามารถปฏิบัติ
ให�เกิดผลเป�นรูปธรรม�เพื่อมุ�งมั่นพัฒนาผู�เข�ารับการสอน�ฝ�ก�ศึกษา�หรือผู�รับบริการทางวิชาการด�านอ่ืน �ๆ 
ให�เต็มตามศักยภาพ 
  ๑๓.๓ ปฏิบัติตนให� เป�นแบบอย�างที่ดีแก� ผู� เข�ารับการสอน�ฝ�ก�ศึกษา�หรือ
ผู�รับบริการทางวิชาการด�านอ่ืนๆ 
  ๑๓.๔ เสียสละ�จิตสาธารณะ�จิตอาสา�รวมทั้งสามารถให�ความร�วมมือกับผู�อ่ืน 
ในส�วนราชการ�และชุมชนอย�างสร�างสรรค� 
  ๑๓.๕ แสวงหาและใช�ข�อมูลข�าวสารในการพัฒนาและสร�างโอกาสให�ผู�เข�ารับการสอน
ฝ�ก�ศึกษา�หรือผู�รับบริการทางวิชาการด�านอ่ืน�ๆ�รู�ในทุกสถานการณ� 

 ข�อ�๑๔ คณะกรรมการข�าราชการทหารอาจก าหนดมาตรฐานข�าราชการทหารที่ท าหน�าที่สอน
ของกระทรวงกลาโหมเพ่ิมเติมจากที่ก าหนดไว�ได�ตามความเหมาะสม�เพ่ือประโยชน�ในการรักษามาตรฐาน  
และพัฒนาระบบการศึกษาของกระทรวงกลาโหม 

หมวด�๓ 
การก าหนดต าแหน�งและการให�ได�รับเงินประจ าต าแหน�งประเภทวิทยฐานะ 

 ข�อ�๑๕ วิทยฐานะข�าราชการทหารที่ท าหน�าท่ีสอน�มดีังต�อไปน้ี 
  ๑๕.๑ ครูช านาญการต�น 
  ๑๕.๒ ครูช านาญการ 
  ๑๕.๓ ครูช านาญการพิเศษ 
  ๑๕.๔ ครูเช่ียวชาญ 
  ๑๕.๕ ครูเช่ียวชาญพิเศษ 

 ข�อ�๑๖ การให�ข�าราชการทหารที่ท าหน�าที่สอนมีวิทยฐานะใดและเลื่อนเป�นวิทยฐานะใด�  
ต�องเป�นไปตามมาตรฐานวิทยฐานะของข�าราชการทหารที่ท าหน�าที่สอน�ตามผนวก�ข�มาตรฐานวิทยฐานะ 
ของข�าราชการทหารที่ท าหน�าท่ีสอน�ท�ายข�อบังคับน้ี 
 หลักเกณฑ��วิธีการ�และการประเมินข�าราชการทหารที่ท าหน�าที่สอนให�มีวิทยฐานะ�เลื่อนวิทยฐานะ�
ด ารงสภาพวิทยฐานะ�หรือการใดที่จ าเป�นส าหรับการก าหนดวิทยฐานะ�ให�เป�นไปตามที่คณะกรรมการ
ข�าราชการทหารก าหนด�โดยค านึงถึงความประพฤติด�านวินัยทหาร�คุณธรรม�จริยธรรม�จรรยาบรรณ 
 

/�ข�าราชการทหาร�... 

๑๕
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ข�าราชการทหารที่ท าหน�าที่สอน�ประสบการณ�คุณภาพการปฏิบัติงาน�ความช านาญ�ความเชี่ยวชาญ�ผลงาน 
ที่เกิดจากการปฏิบัติหน�าที่ในด�านการสอน�ฝ�ก�ศึกษา�และมาตรฐานของคณะกรรมการข�าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา�ทั้งนี้ �การประเมินให�มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะจะต�องก าหนดให�มี 
การประเมินไม�น�อยกว�า�๓�ด�าน�ดังต�อไปน้ี 
 ด�านที่�๑ วินัย�คุณธรรม�จริยธรรม�และจรรยาบรรณข�าราชการทหารที่ท าหน�าท่ีสอน 
 ด�านที่�๒ ความรู�ความสามารถ 
 ด�านที่�๓ ผลการปฏิบัติงาน 

 ข�อ�๑๗ การให�มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะให�ด าเนินการดังต�อไปน้ี 
  ๑๗.๑ วิทยฐานะครูช านาญการต�นหรือครูช านาญการ 
   ๑๗.๑.๑ เมื่อข�าราชการทหารที่ท าหน�าที่สอนมีคุณสมบัติครบ ถ�วน 
และจัดท าเอกสารการประเมินทุกด�านตามท่ีก าหนดในข�อ�๑๖�ให�เสนอคณะกรรมการวิทยฐานะของสถานศึกษา 
เพ่ือพิจารณาตามอ านาจหน�าที่�ก�อนที่หัวหน�าสถานศึกษาจะเสนอให�หน�วยรับผิดชอบงานด�านการศึกษา 
ของส�วนราชการแต�งตั้งคณะกรรมการประเมินทุกด�าน�ประกอบด�วย�ด�านที่�๑�วินัย�คุณธรรม�จริยธรรม�และ
จรรยาบรรณข�าราชการทหารท่ีท าหน�าท่ีสอน�ด�านท่ี�๒�ความรู�ความสามารถ�และด�านที�่๓�ผลการปฏิบัติงาน 
   ๑๗.๑.๒ เมื่อคณะกรรมการประเมินมีผลการประเมิน�“ผ�าน”�ตามหลักเกณฑ�
ที่คณะกรรมการข�าราชการทหารก าหนด�ให�เสนอผลการประเมินแก�หน�วยรับผิดชอบงานด�านการศึกษา 
ของส�วนราชการ�เพ่ือน าเข�าสู�การพิจารณาของคณะท างานบริหารข�าราชการทหารที่ท าหน�าที่สอนของส�วนราชการ
และมีมติ�“อนุมัติผลการประเมิน”�หรือ�“ไม�อนุมัติผลการประเมิน”�หากมีมติ�“อนุมัติผลการประเมิน” 
ให�ด าเนินการแต�งต้ังให�มีวิทยฐานะครูช านาญการต�นหรือครูช านาญการ�แล�วแต�กรณี�ตามข�อ�๑๘ 
  ๑๗.๒ วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
   ๑๗.๒.๑ เมื่อข�าราชการทหารที่ท าหน�าที่สอนมีคุณสมบัติครบ ถ�วน 
และจัดท าเอกสารการประเมินทุกด�านตามท่ีก าหนดในข�อ�๑๖�ให�เสนอคณะกรรมการวิทยฐานะของสถานศึกษา
เพ่ือพิจารณาตามอ านาจหน�าที่�ก�อนที่หัวหน�าสถานศึกษาจะเสนอให�หน�วยรับผิดชอบงานด�านการศึกษา 
ของส�วนราชการแต�งตั้งคณะกรรมการประเมินด�านที่�๑�วินัย�คุณธรรม�จริยธรรม�และจรรยาบรรณข�าราชการทหาร
ที่ท าหน�าท่ีสอน�และด�านที�่๒�ความรู�ความสามารถ� 
   ๑๗.๒.๒ เมื่อคณะกรรมการประเมินที่หน�วยรับผิดชอบงานด�านการศึกษา
ของส�วนราชการแต�งตั้งมีผลการประเมิน�“ผ�าน”�ตามหลักเกณฑ�ที่คณะกรรมการข�าราชการทหารก าหนด� 
ให�เสนอผลการประเมินแก�คณะท างานบริหารข�าราชการทหารที่ท าหน�าที่สอนของส�วนราชการ �เพ่ือแต�งตั้ง
คณะกรรมการประเมินด�านท่ี�๓�ผลการปฏิบัติงาน� 
   ๑๗.๒.๓ เมื่อคณะกรรมการประเมินที่คณะท างานบริหารข�าราชการทหาร 
ที่ท าหน�าที่สอนของส�วนราชการแต�งตั้งมีผลการประเมิน�“ผ�าน” ตามหลักเกณฑ�ที่คณะกรรมการข�าราชการทหาร
ก าหนด�ให�เสนอผลการประเมินแก�หน�วยรับผิดชอบงานด�านการศึกษาของส�วนราชการ�เพ่ือน าเข�าสู�การพิจารณา
ของ�อกทส.�และมีมติ�“อนุมัติผลการประเมิน”�หรือ�“ไม�อนุมัติผลการประเมิน”�หาก�อกทส.�มีมติ�“อนุมัติ 
ผลการประเมิน”�และคณะกรรมการข�าราชการทหารให�ความเห็นชอบแล�ว�ให�ด าเนินการแต�งตั้งให�มีวิทยฐานะ
ครูช านาญการพิเศษ�ตามข�อ�๑๘ 

 

/�๑๗.๓�วิทยฐานะ�... 

๑๖



 
-�๗�- 

 
  ๑๗.๓ วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
   ๑๗.๓.๑ เมื่อข�าราชการทหารที่ท าหน�าที่สอนมีคุณสมบัติครบ ถ�วน 
และจัดท าเอกสารการประเมินทุกด�านตามที่ก าหนดในข�อ� ๑๖�ให� เสนอคณะกรรมการวิทยฐานะ 
ของสถานศึกษาเพ่ือพิจารณาตามอ านาจหน�าที่�ก�อนที่หัวหน�าสถานศึกษาจะเสนอให�หน�วยรับผิดชอบงาน��
ด�านการศึกษาของส�วนราชการแต�งตั้งคณะกรรมการประเมินด�านที่�๑�วินัย�คุณธรรม�จริยธรรม�และ
จรรยาบรรณข�าราชการทหารท่ีท าหน�าที่สอน�และด�านที่�๒�ความรู�ความสามารถ� 
   ๑๗.๓.๒ เมื่อคณะกรรมการประเมินที่หน�วยรับผิดชอบงานด�านการศึกษา
ของส�วนราชการแต�งตั้งมีผลการประเมิน�“ผ�าน”�ตามหลักเกณฑ�ที่คณะกรรมการข�าราชการทหารก าหนด 
ให�หน�วยรับผิดชอบงานด�านการศึกษาของส�วนราชการเสนอผลการประเมินแก��อกทส.�เพ่ือแต�งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินด�านที่�๓�ผลการปฏิบัติงาน� 
   ๑๗.๓.๓ เมื่อคณะกรรมการประเมินที่�อกทส.�แต�งตั้งมีผลการประเมิน�
“ผ�าน” ตามหลักเกณฑ�ที่คณะกรรมการข�าราชการทหารก าหนด�ให��อกทส.�เสนอผลการประเมินเข�าสู�การพิจารณา
ของคณะกรรมการข�าราชการทหารและมีมติ�“อนุมัติผลการประเมิน”�หรือ�“ไม�อนุมัติผลการประเมิน” 
หากคณะกรรมการข�าราชการทหาร�มีมติ�“อนุมัติผลการประเมิน”�ให�ด าเนินการแต�งตั้งให�มีวิทยฐานะ 
ครูเช่ียวชาญ�ตามข�อ�๑๘ 
  ๑๗.๔ วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
   ๑๗.๔.๑ เมื่อข�าราชการทหารที่ท าหน�าที่สอนมีคุณสมบัติครบ ถ�วน 
และจัดท าเอกสารการประเมินทุกด�านตามท่ีก าหนดในข�อ�๑๖��ให�เสนอคณะกรรมการวิทยฐานะของสถานศึกษา
เพ่ือพิจารณาตามอ านาจหน�าที่�ก�อนที่หัวหน�าสถานศึกษาจะเสนอให�หน�วยรับผิดชอบงานด�านการศึกษา 
เพื่อแจ�งคณะท างานบริหารข�าราชการทหารที่ท าหน�าท่ีสอนของส�วนราชการทราบ�แล�วเสนอ�อกทส.�ให�แต�งตั้ง
คณะกรรมการประเมิน�ด�านที่�๑�วินัย�คุณธรรม�จริยธรรม�และจรรยาบรรณข�าราชการทหารที่ท าหน�าที่สอน�  
และด�านที�่๒�ความรู�ความสามารถ� 
   ๑๗.๔.๒ เมื่อคณะกรรมการประเมินด�านที่�๑�และด�านที่�๒�มีผลการประเมิน�
“ผ�าน”�ตามหลักเกณฑ�ที่คณะกรรมการข�าราชการทหารก าหนด�ให��อกทส.�แต�งตั้งคณะกรรมการประเมินด�านที่�๓�
ผลการปฏิบัติงาน 
   ๑๗.๔.๓ เมื่อคณะกรรมการประเมินด�านที่�๓�มีผลการประเมิน�“ผ�าน” 
ตามหลักเกณฑ�ที่คณะกรรมการข�าราชการทหารก าหนด�ให��อกทส.�เสนอผลการประเมินเข�าสู�การพิจารณา 
ของคณะกรรมการข�าราชการทหาร�และมีมติ�“อนุมัติผลการประเมิน”�หรือ�“ไม�อนุมัติผลการประเมิน”� 
หากคณะกรรมการข�าราชการทหาร�มีมติ�“อนุมัติผลการประเมิน”�ให�ด าเนินการแต�งตั้งให�มีวิทยฐานะ 
ครูเช่ียวชาญพิเศษ�ตามข�อ�๑๘ 
  ๑๗.๕ กรณีมีผลการประเมิน�“ไม�ผ�าน”�หรือผู�มีอ านาจอนุมัติผลการประเมิน� 
“ไม�อนุมัติผลการประเมิน”�ให�หน�วยรับผิดชอบงานด�านการศึกษาของส�วนราชการแจ�งสถานศึกษา�����������
เพื่อด าเนินการตามที่คณะกรรมการข�าราชการทหารก าหนดต�อไป 

 

/�ข�อ�๑๘�การแต�งตั้ง�... 
 
 

๑๗



 
-�๘�- 

 
 ข�อ�๑๘�การแต�งตั้งให�ข�าราชการทหารที่ท าหน�าท่ีสอนมีวิทยฐานะให�ด าเนินการดังต�อไปน้ี 
  ๑๘.๑ การแต�งตั้งให�มีวิทยฐานะครูช านาญการต�น�ครูช านาญการ�ครูช านาญการพิเศษ�
และครูเชี่ยวชาญ�แต�งต้ังโดยหัวหน�าส�วนราชการ 
  ๑๘.๒ การแต�งตั้งให�มีวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ�แต�งตั้งโดยรัฐมนตรีว�าการ
กระทรวงกลาโหม 
  ๑๘.๓ การแต�งตั้งให�มีวิทยฐานะมีผลตั้งแต�วันที่หน�วยรับผิดชอบงานด�านการศึกษา
ของส�วนราชการได�รับค าขอและเอกสารครบถ�วนสมบูรณ��กรณีที่มีการพัฒนาไม�ว�าด�านใดก็ตาม�ให�แต�งตั้งได�
ตั้งแต�วันที่หน�วยรับผิดชอบงานด�านการศึกษาของส�วนราชการได�รับหนังสือที่ส�งรายละเอียดในการพัฒนา
ครบถ�วนสมบูรณ�ครั้งล�าสุด 
  ๑๘.๔ ข�าราชการทหารที่ท าหน�าที่สอนซึ่งได�รับการแต�งตั้งให�มีวิทยฐานะแล�ว� 
เมื่อมีการปรับย�ายภายในส�วนราชการให�ยังคงมีวิทยฐานะเช�นเดิม�ส าหรับกรณีปรับย�ายระหว�างส�วนราชการ�  
ให�หัวหน�าส�วนราชการที่รับการปรับย�าย�แต�งตั้งให�มีวิทยฐานะระดับเดิมนับตั้งแต�วันที่มีค าสั่งปรับย�าย  
ให�ไปรับราชการในหน�วยใหม� 

 ข�อ�๑๙ ให�ข�าราชการทหารที่ท าหน�าที่สอนได�รับเงินประจ าต าแหน�งประเภทวิทยฐานะ� 
เมื่อมีคุณสมบัติครบถ�วนดังต�อไปน้ี 
  ๑๙.๑ ด ารงต าแหน�งประเภทวิทยฐานะ 
  ๑๙.๒ มีมาตรฐานความรู�และประสบการณ�วิชาชีพส าหรับข�าราชการทหารที่ท าหน�าที่สอน
ตามข�อ�๑๑ 
  ๑๙.๓ ผ�านการประเมินให�มีวิทยฐานะ�เลื่อนวิทยฐานะ�หรือประเมินเพ่ือด ารงสภาพ
วิทยฐานะ 
  ๑๙.๔ ได�รับการแต�งตั้งให�มีวิทยฐานะ 
  ๑๙.๕ ปฏิบัติหน�าที่ครูทหาร�หรือครูวิชาการ 

หมวด�๔ 
คณะกรรมการประเมินให�มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

 ข�อ�๒๐ คณะกรรมการประเมินให�มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ�ประกอบด�วย 
  ๒๐.๑ หัวหน�าสถานศึกษาหรือผู�ที่ได�รับการมอบหมายจากหัวหน�าสถานศึกษา 
  ๒๐.๒ ข�าราชการทหารที่ท าหน�าท่ีสอนซึ่งมีวิทยฐานะไม�ต่ ากว�าผู�ขอรับการประเมิน 
  ๒๐.๓ ผู�ทรงคุณวุฒิ 

 ข�อ�๒๑ กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิตามข�อ�๒๐.๓�ได�แก� � ผู�ทรงคุณวุฒิของส�วนราชการ�
ผู�ทรงคุณวุฒิของกระทรวงกลาโหม�และผู�ทรงคุณวุฒินอกกระทรวงกลาโหม 

 ข�อ�๒๒ ผู�ทรงคุณวุฒิของส�วนราชการซึ่งรวบรวมและจัดท าบัญชีรายชื่อโดยคณะท างาน
บริหารข�าราชการทหารที่ท าหน�าที่สอนของส�วนราชการ�และแต�งตั้งโดยหัวหน�าส�วนราชการ�มีคุณสมบัติ�
ดังต�อไปน้ี 

 
/�๒๒.๑�มีความรู��... 

๑๘



 
-�๙�- 

 
  ๒๒.๑ มคีวามรู�หรือความเชี่ยวชาญในวิชาหรือสาขาวิชาที่จะประเมิน�โดยต�องมีคุณวุฒิ
ไม�ต่ ากว�าปริญญาตรีหรือส าเร็จการศึกษาหลักสูตรชั้นนายร�อย�หลักสูตรช้ันนายพัน�หลักสูตรหลักประจ า
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก�หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ�หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ�วิทยาลัยการทัพบก�
วิทยาลัยการทัพเรือ�วิทยาลัยการทัพอากาศ�วิทยาลัยเสนาธิการทหาร�หรือเทียบเท�า 
  ๒๒.๒ มยีศทหารตั้งแต�ร�อยตรี�เรือตรี�เรืออากาศตรี�ขึ้นไป� 

 ข�อ�๒๓ ผู�ทรงคุณวุฒิของกระทรวงกลาโหมซึ่งรวบรวมและจัดท าบัญชีรายช่ือโดย�อกทส.�
และแต�งตั้งโดยรัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหมมคีุณสมบัติข�อหนึ่งข�อใดดังต�อไปน้ี 
  ๒๓.๑ มคีวามรู�หรือความเชี่ยวชาญในวิชาหรือสาขาวิชาที่จะประเมิน�โดยต�องมีคุณวุฒิ
ไม�ต่ ากว�าปริญญาโท�และเป�นผู�ด ารงต าแหน�งหรือเคยด ารงต าแหน�งที่เทียบได�ไม�ต่ ากว�าวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน 
�.  ๒๓.๒ มคีวามรู�หรือความเชี่ยวชาญในวิชาหรือสาขาวิชาที่จะประเมิน�โดยต�องส าเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรหลักประจ าโรงเรียนเสนาธิการทหารบก�หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ�หลักสูตรเสนาธิการ�
ทหารอากาศ�วิทยาลัยการทัพบก�วิทยาลัยการทัพเรือ�วิทยาลัยการทัพอากาศ�วิทยาลัยเสนาธิการทหาร�หรือเทียบเท�า
และเป�นผู�ด ารงต าแหน�งหรือเคยด ารงต าแหน�งที่เทียบได�ไม�ต่ ากว�าวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน 

 ข�อ�๒๔ ผู�ทรงคุณวุฒินอกกระทรวงกลาโหม�จะต�องมีความรู�หรือความเชี่ยวชาญในวิชา 

หรือสาขาวิชาที่จะประเมิน�มีคุณวุฒิไม�ต่ ากว�าปริญญาโท�และเป�นผู�ด ารงต าแหน�งหรือเคยด ารงต าแหน�งที่เทียบได�
ไม�ต่ ากว�าวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน�ทั้งนี้�เป�นไปตามที่ผู�มีอ านาจแต�งตั้งกรรมการประเมินตามข�อ�๑๗�เห็นสมควร 

หมวด�๕ 
มาตรการป�องกันและลงโทษ 

 ข�อ�๒๕ ให�ส�วนราชการพิจารณาก าหนดมาตรการในการป�องกันและลงโทษผู�เสนอขอประเมิน
ให�มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ�อันเชื่อได�ว�าเป�นผู�ที่กระท าผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณอันเก่ียวข�องกับ
รายงานด�านผลการปฏิบัติงานหรือผลงานทางวิชาการ�และเป�นผู�ที่มีความประพฤติไม�เหมาะสมที่จะได�รับ  
การพิจารณาให�มีวิทยฐานะดังต�อไปน้ี� 
  ๒๕.๑ กรณีที่ตรวจพบว�าผู�เสนอขอประเมินให�มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
มีพฤติการณ�อันเชื่อได�ว�ามีการลอกเลียนรายงานด�านผลการปฏิบัติงานหรือผลงานทางวิชาการของผู�อ่ืน 
หรือน าผลการปฏิบัติงานหรือผลงานทางวิชาการของผู�อ่ืนไปใช�ในการเสนอขอรับการประเมิน�โดยอ�างว�า  
เป�นผลงานของตนเอง�ให�หน�วยรับผิดชอบงานด�านการศึกษาของส�วนราชการเสนอผู�มีอ านาจอนุมัติผลการประเมิน
มีมติงดการประเมินให�มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะในครั้งนั้น�และให�สถานศึกษาต�นสังกัดด าเนินการทางวินัย
ตามข�อเท็จจริงและความร�ายแรงแห�งการกระท าผิดเป�นกรณี�ๆ�ไป�รวมทั้งห�ามผู�กระท าผิดนั้นเสนอขอประเมิน
ให�มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะมีก าหนดเวลาไม�น�อยกว�า�๕�ป��นับตั้งแต�วันที่ผู�มีอ านาจอนุมัติผลการประเมินมีมติ 
 

/�๒๕.๒�กรณีที่ได�รับ�... 
 

๑๙



 
-�๑๐�- 

 
  ๒๕.๒ กรณีที่ได�รับการแต�งตั้งให�มีวิทยฐานะไปแล�ว�หากภายหลังตรวจสอบพบ 
หรือทราบว�ารายงานด�านผลการปฏิบัติ งานหรือผลงานทางวิชาการที่ใช�ในการประเมินให�มีวิทยฐานะ 
หรือเลื่อนวิทยฐานะครั้งนั้น�เป�นการลอกเลียนรายงานด�านผลการปฏิบัติงานหรือผลงานทางวิชาการของผู�อ่ืน�
หรือน าเอารายงานด�านผลการปฏิบัติงานหรือผลงานทางวิชาการของผู�อ่ืนไปใช��โดยอ�างว�าเป�นของตนเอง� 
ให�หน�วยรับผิดชอบงานด�านการศึกษาของส�วนราชการเสนอผู�มีอ านาจอนุมัติผลการประเมิน�มีมติถอดถอนผู�น้ัน
แล�วน าเรียนผู�มีอ านาจแต�งตั้งให�มีวิทยฐานะถอดถอนจากการให�มีวิทยฐานะนั้น�และให�สถานศึกษาต�นสังกัด
ด าเนินการทางวินัยตามข�อเท็จจริงและความร�ายแรงแห�งการกระท าผิดเป�นกรณี�ๆ�ไป�รวมทั้ง�ห�ามผู�กระท าผิดนั้น
เสนอขอประเมินให�มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะมีก าหนดเวลาไม�น�อยกว�า�๕�ป��นับตั้งแต�วันที่ผู�มีอ านาจ
อนุมัติผลการประเมินมีมติให�ถอดถอน 
 
 ประกาศ��������ณ��������วันที่ ���������๑๒����������พฤษภาคม��������พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
 (ลงช่ือ)�พลเอก ประวิตร��วงษ�สุวรรณ 
 (ประวิตร��วงษ�สุวรรณ) 
 รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม 
 

 

หมายเหตุ :- หลักการและเหตุผลในการประกาศใช�ข�อบังคับฉบับนี้�คือ�ก าหนดให�มีข�อบังคับกระทรวงกลาโหม
ว�าด�วยการก าหนดวิทยฐานะส าหรับข�าราชการทหารที่ท าหน�าที่สอน โดยที่มาตรา�๘/๑�แห�งพระราชกฤษฎีกา
การได�รับเงินประจ าต าแหน�งของข�าราชการทหาร�พ.ศ.�๒๕๕๓�ซึ่งแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาการได�รับ
เงินประจ าต าแหน�งของข�าราชการทหาร�(ฉบับที่ ๓)พ.ศ.�๒๕๖๑�ก าหนดให�ต าแหน�งข�าราชการทหารที่จะได�รับ
เงินประจ าต าแหน�งประเภทวิทยฐานะ�ได�แก��ต าแหน�งที่ปฏิบัติงานด�านการสอน�และมีวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ�
ครูเชี่ยวชาญ�ครูช านาญการพิเศษ�ครูช านาญการ�และครูช านาญการต�น�ทั้งนี้�การให�ข�าราชการทหารได�รับ  
เงินประจ าต าแหน�งประเภทวิทยฐานะในระดับใด�ให�เป�นไปตามหลักเกณฑ�และวิธีการที่กระทรวงกลาโหมก าหนด�
จึงจ าเป�นต�องออกข�อบังคับน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐



 
ผนวก�ก 

หนังสือรับรองมาตรฐานการเป�นผู�สอน 
    

 

 หนังสือรับรองมาตรฐานการเป�นผู�สอน�ซึ่งประกอบด�วยมาตรฐานความรู�และประสบการณ�
วิชาชีพส าหรับข�าราชการทหารที่ท าหน�าที่สอน�รวมทั้งคุณสมบัติตามที่ก าหนด�มีรายละเอียดในการด าเนินการ�
ดังต�อไปน้ี 

 ๑. มาตรฐานความรู� 
  ๑.๑ มาตรฐานความรู��๑๑�มาตรฐาน�ประกอบด�วย 

   ๑.๑.๑ ความเป�นครู 

   ๑.๑.๒ ปรัชญาการศึกษา 

   ๑.๑.๓ ภาษาและวัฒนธรรม 

   ๑.๑.๔ จิตวิทยาส าหรับครู 
   ๑.๑.๕ หลักสูตร 

   ๑.๑.๖ การจัดการเรียนรู�และการจัดการชั้นเรียน 

   ๑.๑.๗ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู� 
   ๑.๑.๘ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

   ๑.๑.๙ การวัดและการประเมินผลการเรียนรู� 
   ๑.๑.๑๐ การประกันคุณภาพการศึกษา 

   ๑.๑.๑๑ คุณธรรม�จริยธรรม�และจรรยาบรรณ 

  ๑.๒ ส�วนราชการจัดท าหลักสูตร�ตามแนวทางที่คณะกรรมการข�าราชการทหารก าหนด
โดยก าหนดชื่อหลักสูตร�ชื่อประกาศนียบัตร�ปรัชญา�และวัตถุประสงค�ของหลักสูตร�ตามความเหมาะสม�  
โดยใช�ระยะเวลาการศึกษาไม�น�อยกว�า�๑๐�สัปดาห��หรือไม�น�อยกว�า�๓๕๐�ช่ัวโมง�หลักสูตรการศึกษา 
ต�องประกอบด�วยมาตรฐานความรู��๑๑�มาตรฐาน�ทั้งนี้�จะต�องมีกิจกรรมเสริมในหลักสูตรไม�น�อยกว�า�๒๐�ช่ัวโมง�
หรืออาจเพ่ิมความรู�ด�านอ่ืน�ๆ�ให�มีความเหมาะสมกับเอกลักษณ�ของแต�ละส�วนราชการ�โดยให�หน�วยรับผิดชอบงาน
ด�านการศึกษาของส�วนราชการจัดการศึกษาหลักสูตรดังกล�าว 

  ส�วนราชการใดมีความประสงค�ส�งข�าราชการทหารที่ท าหน�าที่สอนในสังกัด�เข�ารับการศึกษา
หลักสูตรดังกล�าวในหน�วยรับผิดชอบงานการศึกษาของส�วนราชการอ่ืน�ให�หัวหน�าส�วนราชการพิจารณาตามเหตุผล
และความจ าเป�น�เพ่ือด าเนินการตามความเหมาะสม 

 ๒. มาตรฐานประสบการณ�วิชาชีพส าหรับข�าราชการทหารที่ท าหน�าที่สอน�ให�สถานศึกษา
ของกระทรวงกลาโหม�แต�งตั้งผู�ตรวจสอบ�๓�คน�เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติการสอนของข�าราชการทหาร 
ที่ท าหน�าท่ีสอน�ในป�แรกของการปฏิบัติหน�าท่ีครูทหารหรือครูวิชาการ�ในต าแหน�งประเภทวิทยฐานะ�ตามแบบ
ที่คณะกรรมการข�าราชการทหารก าหนด�ทั้งนี้ �หากการตรวจสอบไม�ผ�านในป�แรกให�ตรวจสอบได�อีก�๑�ป�� 
หากยังไม�ผ�านการตรวจสอบ�ให�สถานศึกษาต�นสังกัดพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสม�โดยค านึงถึง
มาตรฐานข�าราชการทหารที่ท าหน�าที่สอน�มาตรฐานทางการศึกษาของส�วนราชการ�และมาตรฐานทางการศึกษา
ของสถานศึกษา�เป�นส าคัญ 
 

/�๓.�คุณสมบัติ�... 
 

๒๑



 
-�๒�- 

 

 ๓. คุณสมบัติของผู�ที่จะได�รับหนังสือรับรองมาตรฐานการเป�นผู�สอนต�องผ�านหลักสูตร
การศึกษาตามข�อ�๑.๒�และผ�านเกณฑ�การตรวจสอบการปฏิบัติการสอนตามข�อ�๒ 

 ๔. การขอหนังสือรับรองมาตรฐานการเป�นผู�สอน�ผู�ที่มีคุณสมบัติครบถ�วนตามมาตรฐาน
ความรู�และประสบการณ�วิชาชีพส าหรับข�าราชการทหารที่ท าหน�าที่สอน�มีความประสงค�จะขอรับหนังสือ
รับรองมาตรฐานการเป�นผู�สอนจะต�องจัดท าค าขอหนังสือรับรองมาตรฐานการเป�นผู�สอนตามที่�อกทส.�ก าหนด
และเสนอตามสายการบังคับบัญชาถึงหน�วยรับผิดชอบงานด�านการศึกษาของส�วนราชการ�ซึ่งมีเอกสารประกอบ�
ดังต�อไปน้ี 
  ๔.๑ แบบค าขอหนังสือรับรองมาตรฐานการเป�นผู�สอน�ที่มีค ารับรองความประพฤติ 
จากผู�บังคับบัญชา 

  ๔.๒ แบบประวัติย�อข�าราชการที่นายทหารก าลังพลลงนามรับรอง 
  ๔.๓ หลักฐานแสดงการส าเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาตามข�อ�๑.๒ 

  ๔.๔ หลักฐานแสดงผลการตรวจสอบการปฏิบัติการสอน�ตามข�อ�๒ 

  ๔.๕ รูปถ�ายหน�าตรงครึ่งตัว �ถ�ายไว�ไม�เกิน�๖�เดือน�ขนาด�๑�น้ิว�จ านวน�๒�รูป� 
พร�อมเขียนช่ือนามสกุลด�านหลัง 

 ๕. การได�รับหนังสือรับรองมาตรฐานการเป�นผู�สอนของข�าราชการทหารที่ท าหน�าที่สอน  
ซึ่งบรรจุในต าแหน�งประเภทวิทยฐานะ�หรือเคยปฏิบัติหน�าที่ครูทหารหรือครูวิชาการ�ก�อนข�อบังคับนี้มีผลบังคับใช�
ให�เป�นไปตามหลักเกณฑ�และวิธีการที่คณะกรรมการข�าราชการทหารก าหนด 

 ๖. การก าหนดอายุและการต�ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานการเป�นผู�สอน 

  ๖.๑ หนังสือรับรองมาตรฐานการเป�นผู�สอนมีอายุใช�ได�เป�นเวลา�๕�ป��นับแต�วันที่ออก
หนังสือรับรองมาตรฐานการเป�นผู�สอน 

  ๖.๒ การต�ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานการเป�นผู�สอน�ผู�ประสงค�จะขอต�ออายุหนังสือ
รับรองมาตรฐานการเป�นผู�สอนต�องยื่นค าขอตามสายการบังคับบัญชาถึงหน�วยรับผิดชอบงานด�านการศึกษา
ของส�วนราชการก�อนหนังสือรับรองมาตรฐานการเป�นผู�สอนหมดอายุไม�น�อยกว�า�๙๐�วัน�พร�อมด�วยเอกสาร
และหลักฐานดังต�อไปนี้ 
   ๖.๒.๑ แบบค าขอต�ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานการเป�นผู�สอน�ที่มีค ารับรอง
ความประพฤติจากผู�บังคับบัญชา 

   ๖.๒.๒ ส าเนาหนังสือรับรองมาตรฐานฉบับที่ขอต�ออายุ 
   ๖.๒.๓ รูปถ�ายหน�าตรงครึ่งตัว�ถ�ายไว�ไม�เกิน�๖�เดือน�ขนาด�๑�น้ิว�จ านวน�๒�รูป�
พร�อมเขียนช่ือนามสกุลด�านหลัง� 
  หากยื่นค าขอต�ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานการเป�นผู�สอนก�อนหมดอายุน�อยกว�า�๙๐�วัน�
ให�หน�วยรับผิดชอบด�านการศึกษาของส�วนราชการก าหนดมาตรการในการด าเนินการตามที่เห็นสมควร 

  ๖.๓ กรณียื่นค าขอหลังวันหมดอายุให�มีหนังสือช้ีแจงเหตุผล�โดยหัวหน�าสถานศึกษา 
ต�นสังกัดของผู�ขอรับหนังสือรับรองมาตรฐานการเป�นผู�สอน 

 
/�๗.�การพักใช��... 

 

๒๒



 
-�๓�- 

 
 ๗. การพักใช�และการเพิกถอนหนังสือรับรองมาตรฐานการเป�นผู�สอน�เมื่อกระท าผิดวินัยทหาร
มาตรฐานการปฏิบัติตนหรือจรรยาบรรณของข�าราชการทหารที่ท าหน�าที่สอน�หรือผลการปฏิบัติงานไม�ได�มาตรฐาน�
ให�หน�วยรับผิดชอบด�านการศึกษาของส�วนราชการด าเนินการโดยมีหลักเกณฑ�ดังต�อไปน้ี 

  ๗.๑ การพักใช�หนังสือรับรองมาตรฐานการเป�นผู�สอนส าหรับผู�ที่มีความผิดไม�ร�ายแรง�
เช�น�ความผิดอันเกิดจากความประมาท�ซึ่งอาจด าเนินการตักเตือนหรือพักใช�หนังสื อรับรองมาตรฐาน 
การเป�นผู�สอน�๑�เดือนถึง�๓�เดือน�๔�เดือนถึง��๖�เดือน�หรือ�๑�ป��เป�นต�น 

  ๗.๒ การเพิกถอน�ใช�กรณีข�าราชการทหารที่ท าหน�าที่สอนท าผิดวินัยหรือจรรยาบรรณ
อย�างร�ายแรง�หรือมีความผิดในคดีอาญา�การเพิกถอนหนังสือรับรองมาตรฐานการเป�นผู�สอนให�ด าเนินการ ���
ในกรณดีังต�อไปนี้� 
   ๗.๒.๑ กระท าความผิดต�องค าพิพากษาถึงท่ีสุดให�รับโทษจ าคุกหรือโทษที่หนักกว�า
จ าคุก�เว�นแต�ศาลจะรอการก าหนดโทษ�หรือก าหนดโทษแต�รอการลงโทษไว��หรือต�องรับโทษจ าคุกไม�เกิน
ความผิดลหุโทษ�หรือความผิดอันได�กระท าโดยประมาท 

   ๗.๒.๒ เป�นผู�กระท าผิดวินัยทหารซึ่งเป�นความผิดทีอ่าจต�องถูกปลดจากประจ าการ
ตามกฎหมายว�าด�วยวินัยทหาร 

   ๗.๒.๓ ประพฤติผิดจรรยาบรรณอย�างร�ายแรง 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๓



 
ผนวก�ข� 

มาตรฐานวิทยฐานะของข�าราชการทหารที่ท าหน�าที่สอน 
    

 
 มาตรฐานวิทยฐานะของข�าราชการทหารที่ท าหน�าที่สอน�มดีังน้ี 

 ๑. วิทยฐานะครูช านาญการต�น 

  ๑.๑ หน�าที่และความรับผิดชอบ�ปฏิบัติหน�าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
หรือเป�นผู�ช�วยในการจัดการเรียนการสอน�การส�งเสริมการเรียนรู��พัฒนาผู�เข�ารับการสอน�ฝ�ก�ศึกษา�ปฏิบัติงาน
ทางวิชาการของสถานศึกษาของกระทรวงกลาโหม�พัฒนาตนเองและวิชาชีพ�เป�นผู�ช�วยในการประสานความร�วมมือ
กับบุคคล�หน�วยงานหรือส�วนราชการที่เกี่ยวข�อง�เพ่ือร�วมพัฒนาผู�เข�ารับการสอน�ฝ�ก�ศึกษา�หรือผู�รับบริการ
ทางวิชาการด�านอ่ืน�ๆ�และปฏิบัติหน�าทีอ่ื่นตามที่ได�รับมอบหมาย 

  ๑.๒ คุณภาพการปฏิบัติงาน 

   ๑.๒.๑ มีความรู��ความเข�าใจเนื้อหาสาระของวิชาที่รับผิดชอบในระดับพ้ืนฐาน�
สามารถด าเนินการหรือเป�นผู�ช�วยในการออกแบบการเรียนรู��บริหารจัดการชั้นเรียน�พัฒนาผู�เข�ารับการสอน�
ฝ�ก�ศึกษา�โดยแสดงให�เห็นว�ามีการด าเนินการตามแนวทางที่หลักสูตรก าหนดและมีการพัฒนาตนเอง  
และพัฒนาวิชาชีพ 
   ๑.๒.๒ มีทักษะสามารถช�วยเหลือครูผู�สอนในการจัดการเรียนรู�และประเมินผล 
ให�เหมาะสมกับเน้ือหาสาระ�สามารถพัฒนาผู�เข�ารับการสอน�ฝ�ก�ศึกษา�ได�ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

   ๑.๒.๓ เป�นผู�มีวินัย�คุณธรรม�จริยธรรม�และจรรยาบรรณวิชาชีพข�าราชการทหาร
ที่ท าหน�าท่ีสอน 

  ๑.๓ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับวิทยฐานะ�ข�าราชการทหารประเภทนายทหารชั้นประทวน�
ที่ท าการสอนหรือเป�นผู�ช�วยสอนมาแล�วไม�น�อยกว�า�๓�ป��และต�องมีระยะเวลารับราชการไม�น�อยกว�า�๘�ป�� 
หรือด ารงต าแหน�งอื่นที่กระทรวงกลาโหมก าหนด�และผ�านการประเมินตามหลักเกณฑ�และวิธีการที่ก าหนด 

 ๒. วิทยฐานะครูช านาญการ 

  ๒.๑ หน�าที่และความรับผิดชอบ�ปฏิบัติหน�าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
การส�งเสริมการเรียนรู ��พัฒนาผู �เข�ารับการสอน�ฝ�ก�ศึกษา�ปฏิบัติงานทางวิชาการของ สถานศึกษา 
ของกระทรวงกลาโหม�พัฒนาตนเองและวิชาชีพ�ประสานความร�วมมือกับบุคคล�หน�วยงานหรือส�วนราชการ 
ที่เกี่ยวข�อง�เพ่ือร�วมพัฒนาผู�เข�ารับการสอน�ฝ�ก�ศึกษา�หรือผู�รับบริการทางวิชาการด�านอ่ืน�ๆ�และปฏิบัติหน�าที่อ่ืน
ตามที่ได�รับมอบหมาย 

  ๒.๒ คุณภาพการปฏิบัติงาน 

   ๒.๒.๑ มีความรู��ความเข�าใจเนื้อหาสาระของวิชาที่รับผิดชอบในระดับพ้ืนฐาน� 
มีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู��บริหารจัดการชั้นเรียน�พัฒนาผู�เข�ารับการสอน�ฝ�ก�ศึกษา�  
โดยแสดงให�เห็นว�ามีการด าเนินการตามแนวทางที่หลักสูตรก าหนด�และมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

   ๒.๒.๒ มีทักษะการจัดการเรียนรู�และประเมินผลให�เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ�
สามารถพัฒนาผู�เข�ารับการสอน�ฝ�ก�ศึกษา�ได�ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 

/�๒.๒.๓�เป�นผู�มีวินัย�... 
 

 

๒๔



 

-�๒�- 
 

   ๒.๒.๓ เป�นผู�มีวินัย�คุณธรรม�จริยธรรม�และจรรยาบรรณวิชาชีพข�าราชการทหาร
ที่ท าหน�าท่ีสอน 

  ๒.๓ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับวิทยฐานะ 

   ๒.๓.๑ ครูทหาร 

    ๒.๓.๑.๑ ข�าราชการทหารประเภทนายทหารประทวน�ซึ่งด ารงต าแหน�ง
ประเภทวิทยฐานะระดับครูช านาญการต�น�หรือด ารงต าแหน�งอ่ืนที่กระทรวงกลาโหมเทียบเท�าอย�างใดอย�างหนึ่ง�
หรือรวมกันมาแล�วไม�น�อยกว�า�๑�ป��และผ�านการประเมินตามหลักเกณฑ�และวิธีการที่ก าหนด 

    ๒.๓.๑.๒ ข�าราชการทหารประเภทนายทหารสัญญาบัตรผู�ส าเร็จการศึกษา
จากหลักสูตรทั่วไป�ต�องท าการสอนมาแล�วไม�น�อยกว�า�๔�ป��และมีอายุราชการรวมไม�น�อยกว�า�๘�ป��ส าหรับ
ผู�ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร�อยพระจุลจอมเกล�า� โรงเรียนนายเรือ�และโรงเรียนนายเรืออากาศ 
นวมินทกษัตริยาธิราช�หรือคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท�าตามที่กระทรวงกลาโหมก าหนด�ต�องท าการสอนมาแล�ว
ไม�น�อยกว�า�๒�ป��และมีอายุราชการรวมไม�น�อยกว�า�๖�ป��ส าหรับผู�ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบก�
โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ�โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ�หรือคุณวุฒิปริญญาเอกต�องท าการสอนมาแล�ว 
ไม�น�อยกว�า�๑�ป��และมีอายุราชการรวมไม�น�อยกว�า�๔�ป��และผ�านการประเมินตามหลักเกณฑ�และวิธีการที่ก าหนด 

    ๒.๓.๑.๓ ผู�มีประสบการณ�ในการปฏิบัติราชการที่ตรงตามความต�องการ
ของหน�วยงานด�านการศึกษาโดยความเห็นชอบของ�อกทส.�ให�นับระยะเวลาตั้งแต�ปฏิบัติงานในหน�าที่ 
มีประสบการณ�นั้นไม�น�อยกว�า�๔�ป��และท าการสอนมาแล�วไม�น�อยกว�า�๑�ป��และมีอายุราชการรวมไม�น�อยกว�า�๖�ป��
หรือด ารงต าแหน�งอื่นที่กระทรวงกลาโหมก าหนด�และผ�านการประเมินตามหลักเกณฑ�และวิธีการที่ก าหนด 

   ๒.๓.๒ ครูวิชาการ 

    ๒.๓.๒.๑ ข�าราชการทหารประเภทนายทหารประทวน�ซึ่งด ารงต าแหน�ง
ประเภทวิทยฐานะระดับครูช านาญการต�น�หรือด ารงต าแหน�งอ่ืนที่กระทรวงกลาโหมเทียบเท�าอย�างใดอย�างหนึ่ง�
หรือรวมกันมาแล�วไม�น�อยกว�า�๑�ป��และผ�านการประเมินตามหลักเกณฑ�และวิธีการที่ก าหนด 

    ๒.๓.๒.๒ ข�าราชการทหารประเภทนายทหารสัญญาบัตรผู�ที่มีวุฒิ 
ต่ ากว�าปริญญาตรี�ต�องท าการสอนมาแล�วไม�น�อยกว�า�๘�ป��ส าหรับผู�มีวุฒิปริญญาตรีต�องท าหน�าที่สอนมาแล�ว
ไม�น�อยกว�า�๖�ป��และมีอายุราชการรวมไม�น�อยกว�า�๘�ป��ส าหรับผู�ที่มีวุฒิปริญญาโท�ต�องท าการสอนมาแล�ว 
ไม�น�อยกว�า�๔�ป��และมีอายุราชการรวมไม�น�อยกว�า�๖�ป��ส าหรับผู�ที่มีวุฒิปริญญาเอก�ต�องท าการสอนมาแล�ว 
ไม�น�อยกว�า�๒�ป��และมีอายุราชการรวมไม�น�อยกว�า�๔�ป��หรือด ารงต าแหน�งอ่ืนที่กระทรวงกลาโหมก าหนด 
และผ�านการประเมินตามหลักเกณฑ�และวิธีการก าหนด 

 ๓. วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

  ๓.๑ หน�าที่และความรับผิดชอบ�ปฏิบัติหน�าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน��
การส�งเสริมการเรียนรู ��พัฒนาผู �เข�ารับการสอน�ฝ�ก�ศึกษา�ปฏิบัติงานทางวิชาการของ สถานศึกษา 
ของกระทรวงกลาโหม�พัฒนาตนเองและวิชาชีพ�ประสานความร�วมมือกับบุคคล�หน�วยงานหรือส�วนราชการ  
ที่เกี่ยวข�อง�เพ่ือร�วมพัฒนาผู�เข�ารับการสอน�ฝ�ก�ศึกษา�หรือผู�รับบริการทางวิชาการด�านอ่ืน�ๆ�และปฏิบัติหน�าที่อ่ืน
ตามที่ได�รับมอบหมาย 

 
/�๓.๒�คุณภาพ�... 

 

๒๕



 

-�๓�- 
 

  ๓.๒ คุณภาพการปฏิบัติงาน 

   ๓.๒.๑ มีความรู��ความเข�าใจเนื้อหาสาระของวิชาที่รับผิดชอบในระดับพ้ืนฐาน� 
มีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู��บริหารจัดการชั้นเรียน�พัฒนาผู�เข�ารับการสอน�ฝ�ก�ศึกษา�  
โดยแสดงให�เห็นว�ามีความคิดริเร่ิมสร�างสรรค��มีการปรับประยุกต�จากแนวทางที่หลักสูตรก าหนดและมีการ
พัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

   ๓.๒.๒ มีทักษะการจัดการเรียนรู�และประเมินผลให�เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ 
และความแตกต�างของผู�เข�ารับการสอน�ฝ�ก�ศึกษา�สามารถพัฒนาผู�เข�ารับการสอน�ฝ�ก�ศึกษา�ได�ตามมาตรฐาน
ที่ก าหนด 

   ๓.๒.๓ เป�นผู�มีวินัย�คุณธรรม�จริยธรรม�และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  ๓.๓ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับวิทยฐานะ�ข�าราชการทหารประเภทนายทหารสัญญาบัตร�
ซึ่งด ารงต าแหน�งประเภทวิทยฐานะระดับครูช านาญการ�หรือด ารงต าแหน�งอ่ืนที่กระทรวงกลาโหมเทียบเท� า�
หรือรวมกันมาแล�วไม�น�อยกว�า�๑�ป��และผ�านการประเมินตามหลักเกณฑ�และวิธีการที่ก าหนด 

 ๔. วิทยฐานะครูเช่ียวชาญ 

  ๔.๑ หน�าที่และความรับผิดชอบ�ปฏิบัติหน�าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
การส�งเสริมการเรียนรู ��พัฒนาผู �เข�ารับการสอน�ฝ�ก�ศึกษา�ปฏิบัติงานทางวิชาการของ สถานศึกษา 
ของกระทรวงกลาโหม�พัฒนาตนเองและวิชาชีพ�ประสานความร�วมมือกับบุคคล�หน�วยงานหรือส�วนราชการ 
ที่เกี่ยวข�อง�เพ่ือร�วมพัฒนาผู�เข�ารับการสอน�ฝ�ก�ศึกษา�หรือผู�รับบริการทางวิชาการด�านอ่ืน�ๆ�และปฏิบัติหน�าที่อ่ืน
ตามที่ได�รับมอบหมาย 

  ๔.๒ คุณภาพการปฏิบัติงาน 

   ๔.๒.๑ มีความรู� �ความเข�าใจเนื้อหาสาระของวิชาที่รับผิดชอบในระดับสูง 
มีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู��บริหาร จัดการชั้นเรียน�พัฒนาผู�เข�ารับการสอน�ฝ�ก�ศึกษา� 
โดยแสดงให�เห็นว�ามีการวิเคราะห��สังเคราะห��คิดค�น�วิจัย�และน าผลไปใช�ในการพัฒนาการเรียนการสอน�  
และมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

   ๔.๒.๒ มีทักษะการจัดการเรียนรู�ที่ เหมาะสมกับธรรมชาติของเน้ือหาสาระ 
และความแตกต�างของผู�เข�ารับการสอน�ฝ�ก�ศึกษา �รวมทั้งมีการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู� � 
สามารถพัฒนาผู�เข�ารับการสอน�ฝ�ก�ศึกษา�ได�ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

   ๔.๒.๓ เป�นผู�มีวินัย�คุณธรรม�จริยธรรม�และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  ๔.๓ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับวิทยฐานะ�ข�าราชการทหารประเภทนายทหารสัญญาบัตร�
ซึ่งด ารงต าแหน�งประเภทวิทยฐานะระดับครูช านาญการพิเศษ�หรือด ารงต าแหน�งอ่ืนที่กระทรวงกลาโหม
เทียบเท�า�หรือรวมกันมาแล�วไม�น�อยกว�า�๓�ป��หรือด ารงต าแหน�งประเภทวิทยฐานะระดับครูช านาญการมาแล�ว
ไม�น�อยกว�า�๕�ป��และผ�านการประเมินตามหลักเกณฑ�และวิธีการที่ก าหนด 

 ๕. วิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษ 

  ๕.๑ หน�าที่และความรับผิดชอบ�ปฏิบัติหน�าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน��
การส�งเสริมการเรียนรู ��พัฒนาผู �เข�ารับการสอน�ฝ�ก�ศึกษา�ปฏิบัติงานทางวิชาการของ สถานศึกษา 
ของกระทรวงกลาโหม�พัฒนาตนเองและวิชาชีพ�ประสานความร�วมมือกับบุคคล�หน�วยงานหรือส�วนราชการ 
ที่เกี่ยวข�อง�เพ่ือร�วมพัฒนาผู�เข�ารับการสอน�ฝ�ก�ศึกษา�หรือผู�รับบริการทางวิชาการด�านอ่ืน�ๆ�และปฏิบัติหน�าที่อ่ืน
ตามที่ได�รับมอบหมาย 

/ ๕.๒�คุณภาพ�... 

๒๖



 

- ๔�- 
 

  ๕.๒ คุณภาพการปฏิบัติงาน 

   ๕.๒.๑ มีความรู� �ความเข�าใจเนื้อหาสาระของวิชาที่รับผิดชอบในระดับสูง 
มีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู��บริหารจัดการชั้นเรียน�พัฒนาผู�เข�ารับการสอน�ฝ�ก�ศึกษา�  
โดยแสดงให�เห็นว�ามีการวิจัยและพัฒนา�สร�างองค�ความรู�ใหม�เพ่ือน าผลไปใช�ในการพัฒนาการเรียนการสอน  
โดยมีการเผยแพร�อย�างกว�างขวาง�มีการถ�ายทอดและได�รับการยอมรับและมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

   ๕.๒.๒ มีทักษะการจัดการเรียนรู�ที่ เหมาะสมกับธรรมชาติของเน้ือหาสาระ 
และความแตกต�างของผู� เข�ารับการสอน�ฝ�ก�ศึกษา �รวมทั้งมีการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู�� 
เป�นแบบอย�างกับผู�อ่ืน�สามารถพัฒนาผู�เข�ารับการสอน�ฝ�ก�ศึกษา�ได�ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

   ๕.๒.๓ เป�นผู�มีวินัย�คุณธรรม�จริยธรรม�และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  ๕.๓ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับวิทยฐานะ�ข�าราชการทหารประเภทนายทหารสัญญาบัตร�
ซึ่งด ารงต าแหน�งข�าราชการทหารที่ท าหน�าที่สอนที่มี วิทยฐานะครู เชี่ยวชาญ�หรือด ารงต าแหน�งอ่ืน 
ที่กระทรวงกลาโหมเทียบเท�า�หรือรวมกันมาแล�ว ไม�น�อยกว�า�๒�ป��และผ�านการประเมินตามหลักเกณฑ� 
และวิธีการที่ก าหนด 

 ทั้งนี้�ให�คณะกรรมการข�าราชการทหารก าหนดมาตรฐานวิทยฐานะส าหรับข�าราชการทหาร  
ที่ท าหน�าที่สอนระดับครูช านาญการต�น�ครูช านาญการ�ครูช านาญการพิเศษ�ครูเช่ียวชาญ�และครูเชี่ยวชาญพิเศษ
เพิ่มเติมจากที่ก าหนดไว�ได�ตามความเหมาะสม�เพ่ือประโยชน�ในการรักษามาตรฐานและพัฒนาระบบการศึกษา
ของกระทรวงกลาโหม 

 
    

 
 
 
 

๒๗



๒๘ 

หลักเกณฑ์และวิธีการได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอน 
������ของข�าราชการทหารที่ท าหน�าที่สอนซึ่งบรรจุในต าแหน�งประเภทวิทยฐานะ�หรือเคยปฏิบัติหน�าที่ครูทหาร

หรือครูวิชาการ�ก�อนข�อบังคับฯ�มีผลบังคับใช�� 

  เพ่ือให�เป�นไปตามข�อบังคับ�กห.�ว�าด�วยการก าหนดวิทยฐานะส าหรับข�าราชการทหารที่ท าหน�าที่สอน�
พ.ศ.๒๕๖๑�ผนวก�ก�หนังสือรับรองมาตรฐานการเป�นผู�สอน�ข�อ�๕�ซึ่งก าหนดให�การได�รับหนังสือรับรอง
มาตรฐานการเป�นผู�สอนของข�าราชการทหารที่ท าหน�าที่สอนที่บรรจุในต าแหน�งประเภทวิทยฐานะหรือเคย
ปฏิบัติหน�าที่ครูทหารหรือครูวิชาการ�ก�อนข�อบังคับนี้มีผลบังคับใช��ให�เป�นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการข�าราชการทหารก าหนด� 
� คณะกรรมการข�าราชการทหาร�มีมติก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ�ดังน้ี 
   ๑.�คุณสมบัติของผู�ได�รับหนังสือรับรองมาตรฐานการเป�นผู�สอน 

  ��๑.๑�ข�าราชการทหารที่ท าหน�าที่สอนที่ปฏิบัติหน�าที่ครูทหารหรือครูวิชาการ�ตั้งแต��๑๐�ป��ขึ้นไป����
นับถึงวันที�่๑๒��พ.ค.�๒๕๖๑ 

 ����๑.๒�ข�าราชการทหารที่ท าหน�าที่สอนที่ปฏิบัติหน�าที่ครูทหารหรือครูวิชาการ�น�อยกว�า�๑๐�ป��นับถึง
วันที่�๑๒�พฤษาคม�พ.ศ.๒๕๖๑�และผ�านการอบรมข�าราชการทหารที่ท าหน�าที่สอน�๑๐�วัน�(ไม�น�อยกว�า�๗๐�
ช่ัวโมง)�ตามมาตรฐานความรู��๑๑�มาตรฐาน�หรือการอบรมในลักษณะอ่ืนตามความเหมาะสมโดยความ
เห็นชอบของคณะท างานบริหารข�าราชการทหารที่ท าหน�าท่ีสอนของส�วนราชการ� 
 ๒.�การขอหนังสือรับรองมาตรฐานการเป�นผู�สอน 

 ����ผู�ที่มีคุณสมบัติครบถ�วนตามข�อ�๑�มีความประสงค์จะขอรับหนังสือรับรองมาตรฐานการเป�นผู�สอน
จะต�องจัดท าค าขอหนังสือรับรองมาตรฐานการเป�นผู�สอนตามที่�อกทส.�ก าหนด�และเสนอตามสายการบังคับ
บัญชาถึงหน�วยรับผิดชอบงานด�านการศึกษาของส�วนราชการ�ซึ่งมีเอกสารประกอบ�ดังต�อไปน้ี 

 ๒.๑�ผู�ที่มีระยะเวลาท าการสอนตั้งแต��๑๐�ป��ขึ้นไป�นับถึง�วันที่�๑๒��พ.ค.�๒๕๖๑ 
  ๒.๑.๑�แบบค าขอหนังสือรับรองมาตรฐานการเป�นผู�สอน�ที่มีค ารับรองความประพฤติจากผู�บังคับบัญชา 
  ๒.๑.๒�ส าเนาบัตรประจ าตัวข�าราชการ 

 ๒.๑.๓�ส าเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา 

 ๒.๑.๔�รูปถ�ายหน�าตรงครึ่งตัว�ถ�ายไว�ไม�เกิน�๖�เดือน�ขนาด�๑�น้ิว�จ านวน�๒�รูป�พร�อมเขียนชื่อ
นามสกุลด�านหลัง 
 ๒.๑.๕�แบบประวัติย�อข�าราชการ�ซึ่งนายทหารก าลังพลของหน�วยลงนามรับรองความถูกต�อง 

 ๒.๒�ผู�ที่มีระยะเวลาท าการสอนไม�ถึง�๑๐�ป��นับถึง�วันที่�๑๒��พ.ค.�๒๕๖๑ 
  ๒.๒.๑�แบบค าขอหนังสือรับรองมาตรฐานการเป�นผู�สอน�ที่มีค ารับรองความประพฤติจากผู�บังคับบัญชา 
  ๒.๒.๒�ส าเนาบัตรประจ าตัวข�าราชการ 

  ๒.๒.๓�ส าเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา 

  ๒.๒.๔�หลักฐานแสดงการเข�ารับการอบรมข�าราชการทหารที่ท าหน�าท่ีสอน�ตามข�อ�๑.๒� 
 ๒.๒.๕�รูปถ�ายหน�าตรงคร่ึงตัว�ถ�ายไว�ไม�เกิน�๖�เดือน�ขนาด�๑�น้ิว�จ านวน�๒�รูป�พร�อมเขียนชื่อ
นามสกุลด�านหลัง 

๒.๒.๖�แบบประวัติย�อข�าราชการ�ซึ่งนายทหารก าลังพลของหน�วยลงนามรับรองความถูกต�อง 
--------------------------------------------------------------------------- 

 
 

วว 

ผู�ที่มีระยะเวลาท าการสอนตั้งแต��๑๐�ป��ขึ้นไป�ในส�วนของกองทัพบก�เพ่ิมเติมเอกสาร�ข�อ�๒.๑.๖�เอกสารหลักฐาน�ค าสั่ง
ที่แสดงว�าผู�ขอหนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู�สอน�มีระยะเวลาท าการสอนตั้งแต��๑๐�ป�ขึ้นไป�นับถึงวันที่�๑๒�พ.ค.๖๑�
และเอกสารการรับรองโดยหัวหน�าสถานศึกษา� 



๒๙ 

หลักเกณฑ์�วิธีการ�และการประเมิน 
ข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอนให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  

  
 เพ่ือให�เป�นไปตามข�อบังคับ�กห.ว�าด�วยการก าหนดวิทยฐานะส าหรับข�าราชการทหารที่ท า
หน�าที่สอน�พ.ศ.�๒๕๖๑�ข�อ�๑๖�วรรคสอง�ซึ่งก าหนดให�คณะกรรมการข�าราชการทหารก าหนดหลักเกณฑ์�
วิธีการ�และการประเมินข�าราชการทหารท่ีท าหน�าที่สอนให�มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ� 
 คณะกรรมการข�าราชการทหาร�มีมติก าหนดหลักเกณฑ์�วิธีการ�และการประเมินข�าราชการทหาร
ที่ท าหน�าท่ีสอน�รายละเอียดตามที่แนบ��ดังน้ี 

 ๑.�หลักเกณฑ์และวิธีการให�ข�าราชการทหารที่ท าหน�าท่ีสอนมีวิทยฐานะ 
  ๑.๑ ภาระงานของข�าราชการทหารที่ท าหน�าท่ีสอน 
 ๑.๒�ครูช านาญการต�น�(ครูทหาร/ครูวิชาการ)� 
 ๑.๓�ครูช านาญการ�(ครูทหาร) 
 ๑.๔�ครูช านาญการ�(ครูวิชาการ) 
 ๑.๕�ครูช านาญการพิเศษ�(ครูทหาร/ครูวิชาการ) 
 ๑.๖�ครูเช่ียวชาญ�(ครูทหาร/ครูวิชาการ) 
 ๑.๗�ครูเช่ียวชาญพิเศษ�(ครูทหาร/ครูวิชาการ) 

 ๒.�การประเมินให�มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
 ๒.๑�ด�านที่�๑�วินัย�คุณธรรม�จริยธรรม�และจรรยาบรรณข�าราชการทหารที่ท าหน�าท่ีสอน 
 ๒.๒�ด�านที่�๒�ความรู�ความสามารถ 
 ๒.๓�ด�านที่�๓�ผลการปฏิบัติงาน 

 ๓.� ให�คณะอนุกรรมการบริหารข�าราชการทหารที่ท าหน�าที่สอนรักษาการตามหลักเกณฑ์�
วิธีการ�และการประเมินข�าราชการทหารที่ท าหน�าที่สอน�ตามข�อ�๑�ข�อ�๒�และข�อ�๓�ในกรณีที่มีป�ญหา
ข�อขัดข�องเกี่ยวกับการปฏิบัติให�คณะอนุกรรมการบริหารข�าราชการทหารที่ท าหน�าที่สอนพิจารณาวินิจฉัย� �������
และให�ค าวินิจฉัยนั้นถือเป�นท่ีสุด� 

 

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

 

หมายเหตุ 

 รายละเอียดข�อ�๑�หลักเกณฑ์และวิธีการให�ข�าราชการทหารที่ท าหน�าที่สอนมีวิทยฐานะ�และข�อ�๒�
การประเมินให�มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ได�อธิบายไว�ในส�วนที่�๒�เริ่มตั้งแต�หน�า�๔๑�และส�วนที่�๓������
เริ่มตั้งแต�หน�า�๖๙�ของคู�มือเล�มนี้ 

 
 
 
 



๓๐



๓๑



๓๒



๓๓ 
 

อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการและคณะทํางานท่ีเก่ียวกับวิทยฐานะของกองทัพบก 
 

๑. คณะอนุกรรมการบริหารขาราชการทหาร ท่ีทําหนาท่ีสอน “อกทส.” มีองคประกอบและ 
อํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
       เสนาธิการสถาบันวิชาการปองกันประเทศ เปนประธานอนุกรรมการ และ รองเสนาธิการสถาบัน
วิชาการปองกันประเทศ เปนรองประธานอนุกรรมการ    
       รองเจากรมยุทธศึกษาทหารบก รองเจากรมยุทธศึกษาทหารเรือ รองเจากรม ยุทธศึกษาทหาร
อากาศ ผูแทนกรมเสมียนตรา ผูแทนกรมพระธรรมนูญ ผูแทนกรมการเงินกลาโหม ผูแทน กรมกําลังพลทหาร 
ผูแทนกรมยุทธการทหาร ผูแทนกรมกําลังพลทหารบก ผูแทนกรมยุทธการทหารบก ผูแทน กรมยุทธศึกษา
ทหารบก ผูแทนกรมกําลังพลทหารเรือ ผูแทนกรมยุทธการทหารเรือ ผูแทนกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ผูแทนกรม
กําลังพลทหารอากาศ ผูแทนกรมยุทธการทหารอากาศ และผูแทนกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หนวยงานละ ๑ 
คน เปนอนุกรรมการ ผูอํานวยการกองวิทยฐานะทหาร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ เปนอนุกรรมการ และ
เลขานุการ  อกทส.  
  มีหนาท่ีพิจารณาหรือทําการใด ๆ เก่ียวกับ  ตําแหนงประเภทวิทยฐานะ การกําหนดวิทยฐานะ
สําหรับขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน การแตงตั้งกรรมการประเมินวิทยฐานะและการอนุมัติผลการประเมิน
วิทยฐานะตามขอ ๑๗ ของขอบังคับ กห.ฯ หรือตามท่ีคณะกรรมการขาราชการทหารมอบหมาย 

๒. คณะทํางานบริหารขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนของกองทัพบก “คทส.ทบ.” มี
องคประกอบและอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

       รองเจากรมยุทธศึกษาทหารบก ท่ีเปน อกทส. เปนประธานคณะทํางาน   
       คณะทํางานและเลขานุการ ใหแตงตั้งจากผูแทนสถานศึกษาของกระทรวงกลาโหมท่ีมีอัตรา  
ตําแหนงประเภทวิทยฐานะ หรือผูแทนหนวยงานอ่ืนของสวนราชการตามท่ีหัวหนาสวนราชการเห็นสมควร  
               มีอํานาจหนาท่ีในการพิจารณาและเสนอแนะเก่ียวกับตําแหนงประเภทวิทยฐานะและการ      
กําหนดวิทยฐานะสําหรับขาราชการทหาร ท่ีทําหนาท่ีสอนตอสวนราชการและ อกทส. การแตงตั้งกรรมการ
ประเมินวิทยฐานะและการอนุมัติผลการประเมินวิทยฐานะตามขอ ๑๗ ของขอบังคับ กห.ฯ รวมท้ังเรื่องอ่ืน
ตามท่ีหัวหนาสวนราชการเห็นสมควร   

๓. คณะกรรมการวิทยฐานะของสถานศึกษา มีหนาท่ีดังนี้ 
    มีอํานาจหนาท่ีในการพิจารณาและเสนอแนะ เก่ียวกับตําแหนงประเภทวิทยฐานะและ  
การกําหนดวิทยฐานะสําหรับขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน ตอหัวหนาสถานศึกษาและคณะทํางานบริหาร
ขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนของสวนราชการ รวบรวม และจัดทําบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิแตละสาขาวิชา
ของสถานศึกษา   การตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร ของขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนในสถานศึกษา ใน
เรื่องความถูกตอง ครบถวน ไมมีเอกสารอันเปนเท็จ และการคัดลอกรายงานดานผลการปฏิบัติงานหรือผลงาน
ทางวิชาการของผูอ่ืนโดยปราศจากการอางอิง ตามหลักวิชาการท่ีถูกตอง ซ่ึงจะนําไปใชในการขอรับหนังสือ
รับรองมาตรฐานการเปนผูสอน การขอประเมิน ใหมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ รวมท้ังเรื่องอ่ืนตามท่ี
หัวหนาสถานศึกษาเห็นสมควร 
 

 

 



๓๔ 
 

การดําเนินงานวิทยฐานะสําหรับผูท่ีเก่ียวของในสวนของกองทัพบก 

 
เจตนารมณของการใหมีเงินประจําตําแหนงประเภทวิทยฐานะ มี ๔ ประการ คือ ๑) ยกระดับ

มาตรฐานการศึกษาของ กห. ๒) ดึงดูดคนเกง คนดี เขาสูระบบการศึกษาของ กห. ๓) รักษาขาราชการทหารให
อยูในตําแหนงหนาท่ีการสอนและดํารงเกียรติยศ ศักดิ์ศรี เหมาะสมแกการเปน “คร”ู และ ๔) เพ่ือใหสอดคลอง
กับมาตรฐานการจัดการศึกษาของชาติ  

ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณ และปองกันไมใหเกิดปญหาการรองเรียนอันเปนผลจากการ
ปฏิบัติไมถูกตอง จึงใหสถานศึกษาท่ีมีอัตราเงินประจําตําแหนงประเภทวิทยฐานะ และหนวยท่ีเก่ียวของ
ดําเนินการ โดยเครงครัด ดังตอไปนี้ 

๑. คณะทํางานบริหารขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนของกองทัพบก(คทส.ทบ.) คณะกรรมการ    
วิทยฐานะของสถานศึกษาท่ีมีอัตราเงินประจําตําแหนงประเภทวิทยฐานะ หนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษา 
หนวยงานและผูท่ีเก่ียวของกับ เงินประจําตําแหนงประเภทวิทยฐานะ ตองศึกษาทําความเขาใจและปฏิบัติตาม
กฎหมาย ขอบังคับ คําสั่ง และหลักเกณฑวิธีการปฏิบัติท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย 
    ๑.๑ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๖๑  
    ๑.๒ พระราชกฤษฎีการไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการทหาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  

  ๑.๓ ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการกําหนดวิทยฐานะสําหรับขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน     
พ.ศ. ๒๕๖๑  

๑.๔ คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานบริหารขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนของกองทัพบก 
๑.๕ หลักเกณฑ วิธีการ และการประเมินขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนใหมีวิทยฐานะและเลื่อน 

วิทยฐานะ  
 ๑.๖ คูมือการดําเนินงานเรื่องเงินประจําตําแหนงประเภทวิทยฐานะ 

๒. ใหผูแทนหนวยท่ีเขารวมประชุมคณะทํางานบริหารขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนของ
กองทัพบก(คทส.ทบ.) ในฐานะคณะทํางานนําขอมูลและผลการประชุมไปขยายผลใหกับผูท่ีเก่ียวของตามความ
รับผิดชอบทราบ 

๓. สถานศึกษาท่ีมีอัตราเงินประจําตําแหนงประเภทวิทยฐานะ ใหดําเนินการ ดังตอไปนี้ 
๓.๑ จัดทําระบบการบริหารงานเรื่องเงินประจําตําแหนงประเภทวิทยฐานะของหนวย  มอบหมาย

ความรับผิดชอบใหตรงกับภาระ และหนาท่ีของหนวยรองใหชัดเจน สรางการรับรูเรื่องวิทยฐานะอยางตอเนื่อง 
เพ่ือมิใหเกิดการปฏิบัติท่ีไมถูกตอง 

๓.๒ สงครูอาจารยเขารับการอบรมครูทหารบกตามมาตรฐานความรูวิชาชีพครู และวางแผนการ
บรรจุกําลังพลในอัตราท่ีมีเงินประจําตําแหนงประเภทวิทยฐานะ ใหตรงตาม ความรูความสามารถ และทักษะ
ในแตละสาขาวิชา เพ่ือสรางโอกาสใหผูทําหนาท่ีสอนพัฒนาศักยภาพไดอยางเต็มความสามารถรวมท้ังกําหนด
แนวทางความกาวหนาในการรับราชการใหสอดคลองกับระบบเงินประจําตําแหนงประเภทวิทยฐานะ 

๓.๓ กํากับดูแลใหขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนท่ีอยูในอัตราท่ีมีเงินประจําตําแหนงประเภท 
วิทยฐานะปฏิบัติหนาท่ีสอนตามตําแหนง หากไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีสอนได ควรพิจารณาปรับไปอยูในตําแหนงอ่ืน
เพ่ือบรรจุผูท่ีปฏิบัติหนาท่ีสอนจริง แตไมไดอยูในตําแหนงท่ีมีเงินประจําตําแหนงประเภทวิทยฐานะแทน  
 ๓.๔ สนับสนุนขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนใหมีสิทธิ์ไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทวิทย
ฐานะ โดยใหมีคุณสมบัติครบถวน ดังตอไปนี้ 
 



๓๕ 
 

   ๓.๔.๑ ดํารงตําแหนงประเภทวิทยฐานะ 
    ๓.๔.๒ ปฏิบัติหนาท่ีครูทหาร หรือครูวิชาการ 
    ๓.๔.๓ มีมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพสําหรับขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน 
(ไดรับหนังสือรับรองมาตรฐานการเปนผูสอน)  
  ๓.๔.๔ ผานการประเมินใหมีวิทยฐานะ เลื่อนวิทยฐานะ หรือประเมินเพ่ือดํารงสภาพวิทยฐานะ 

         ๓.๔.๕ ไดรับการแตงตั้งใหมีวิทยฐานะ 
๔. คณะกรรมการวิทยฐานะของสถานศึกษาท่ีมีอัตราเงินประจําตําแหนงประเภทวิทยฐานะ            

ใหดําเนินการ ดังตอไปนี้ 
    ๔.๑ ปฏิบัติหนาท่ีตามคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิทยฐานะของสถานศึกษา ดําเนินการตาม

หลักเกณฑในการตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสารหลักฐานการปฏิบัติจริงของผูขอหนังสือรับรองมาตรฐานการเปน
ผูสอน และขอรบัการประเมินใหมีวิทยฐานะ  
    ๔.๒ เตรียมผูท่ีไดรับการแตงตั้งเปนผูทรงคุณวุฒิท่ีทําหนาท่ีประเมินวิทยฐานะใหมีความพรอมใน 
การปฏิบัติหนาท่ีเม่ือไดรับการแตงตั้งจากกรมยุทธศึกษาทหารบก ใหเปนกรรมการประเมินวิทยฐานะหากผูท่ี
ไดรับการแตงตั้งไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดใหแจงกรมยุทธศึกษาทหารบกทราบ    

๕. ครู อาจารยหรือขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน ใหดําเนินการ ดังตอไปนี้ 
    ๕.๑ พัฒนาตนเองใหมีคุณภาพ ตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการกําหนดวิทยฐานะ

สําหรับขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน พ.ศ.2561 หมวดท่ี ๒ มาตรฐานขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน
ประกอบดวย ๑) มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ ๒) มาตรฐานการปฏิบัติตนหรือจรรยาบรรณ
ขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน และ ๓) มาตรฐานการปฏิบัติงาน  
๕.๒ เม่ือครู อาจารยหรือขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑท่ี 
กําหนดใหดําเนินการ ดังนี้   
      ๕.๒.๑ ขอหนังสือรับรองมาตรฐานการเปนผูสอน 
   ๕.๒.๒ ขอรับการประเมินใหมีวิทยฐานะ  

 ๕.๒.๒ เตรียมเอกสารหลักฐานใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ หากภายหลังทราบวาใหขอมูล 
อันเปนเท็จ คัดลอกผลงานของผูอ่ืนหรือนําผลงานผูอ่ืนมาเปนของตนเอง จะไดรับการดําเนินการตามมาตรการ
ปองกันและลงโทษของขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการกําหนดวิทยฐานะสําหรับขาราชการทหารท่ีทํา
หนาท่ีสอน พ.ศ. 2561  

    ๕.๓ เม่ือไดรับการแตงตั้งใหมีวิทยฐานะและไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทวิทยฐานะแลวให 
ปฏิบัติหนาท่ีตามตําแหนงอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนาตนเอง พัฒนางานอยางตอเนื่อง เปนแบบอยางท่ีดี เพ่ือดํารง
เกียรติยศ ศักดิ์ศรี เหมาะสมแกการเปน “ครู” ตามเจตนารมณของการใหมีเงินประจําตําแหนงประเภทวิทยฐานะ 
 

 

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

 

 

 



๓๖ 
 

 

ผังข้ันตอนการประเมินวิทยฐานะ และการแตงตั้งใหมีวิทยฐานะครูชํานาญการตนและวิทยฐานะครูชํานาญการ 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สําเนาให 

วันท่ี 61 - 90 

หนวย 
รวบรวมคําขอและเอกสารของผูขอรับการประเมิน สงให ยศ.ทบ. 

ตามแบบฟอรม และหลักเกณฑ จํานวน 4 ชุด* 

 

ยศ.ทบ.ตรวจสอบคุณสมบตัิ 
 

ไมครบ 

ครบ 

ยศ.ทบ.แตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินฯ 

( รวม 20วัน) 

 
คณะกรรมการดําเนินการ

ประเมิน ท้ัง  3 ดาน 

(40 วัน) 

ผาน 
ไมผาน 2 ครั้ง   
ยุติการประเมิน 
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วันท่ี 1-20 

ไมผาน 

 
ยศ.ทบ.นําผลการประเมินให 

คทส.ทบ.พิจารณา 

ขอมติอนุมัตผิลการประเมิน 

(40 วัน) 

 

 

ไมอนุมัต ิ

อนุมัต ิ

 

วันท่ี 91 - 100 

วันท่ี 21 - 60 

นายทหารช้ันสญัญาบัตร 

ผช.ผบ.ทบ.(รับคาํสั่งฯ) 
แตงตั้งใหมีวิทยฐานะ 

กพ.ทบ. ยศ.ทบ. 

ยศ.ทบ. 

นายทหารช้ันประทวน   
จก.ยศ.ทบ.(รับคําสั่งฯ) 
แตงตั้งใหมีวิทยฐานะ 

ฝายเลขาฯ คทส.ทบ.เสนอ
แตงตั้งใหมีวิทยฐานะ 

(10 วัน) 

หมายเหตุ :  หวงระยะเวลาท่ีกําหนดเปนเพียงกรอบสําหรบัดําเนินการ อาจเร็วหรือชากวา ข้ึนกับ     
                ปจจัยท่ีมีผลกระทบ แตตองไมเกินตามท่ีขอบังคับ กห.ฯ กําหนด 
 



๓๗ 
 

อัตราตําแหนงประเภทวิทยฐานะสถานศึกษาของกองทัพบก 

สถานศึกษา 
จํานวนอัตราตําแหนงประเภทวิทยฐานะ รวม 

(อัตรา) นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน 

๑. รร.จปร. 150 31       181  

๒. รร.สธ.ทบ. 64 -         64  

๓. วทบ. 21 -         21  

๔. รร.ร.ศร. 183 145       328  

๕. รร.ม.ศม. 105 155       260  

๖. รร.ป.ศป. 88 66       154  

๗. รร.ช.กช 83 42       125  

๘. รร.ส.สส. 74 46       120  

๙. รร.พธ.พธ.ทบ. 39 16         55  

๑๐. รร.สพ.สพ.ทบ. 59 52       111  

๑๑. รร.สห.สห.ทบ. 37 19         56  

๑๒. รร.สบ.สบ.ทบ. 25 -         25  

๑๓. รร.กง.กง.ทบ. 30          30  

๑๔. รร.สร.พบ. 41 -         41  

๑๕. รร.ดย.ทบ. 14 6         20  

๑๖. รร.กส.กส.ทบ. 16 6         22  

๑๗. รร.สท.ศสท.กส.ทบ. 13 28         41  

๑๘. รร.วศ.ทบ. 16 9         25  

๑๙. รร.สพศ.ศสพ. 57 93       150  

๒๐. รร.การบิน ทบ. 112 29       141  

๒๑. รร.กสร.ศสร. 128 133       261  

๒๒. รร.รด.ศสร. 217 521       738  

๒๓. รร.กบ.ทบ. 27 -         27  

๒๔. รร.กร.กร.ทบ. 42 -         42  

๒๕. รร.นส.ทบ. 76 108       184  

๒๖. รร.ขว.ทบ. 29 -         29  
 



๓๘ 
 

สถานศึกษา 
จํานวนอัตราตําแหนงประเภทวิทยฐานะ รวม 

(อัตรา) นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน 

๒๗. รร.ขส.ขส.ทบ. 35 42         77  

๒๘. ศภษ.ยศ.ทบ. 16 -         16  

๒๙. กอศจ.ยศ.ทบ. 19 -         19  

๓๐. ศฝ.นศท.มทบ.๑๒ 31 37 68 

๓๑. ศฝ.นศท.มทบ.๑๓ 31 37 68 

๓๒. ศฝ.นศท.มทบ.๑๔ 31 37 68 

๓๓. นฝ.นศท.มทบ.๑๕ 11 23 34 

๓๔. นฝ.นศท.มทบ.๑๖ 11 23 34 

๓๕. นฝ.นศท.มทบ.๑๗ 11 23 34 

๓๖. นฝ.นศท.มทบ.๑๘ 11 23 34 

๓๗. นฝ.นศท.มทบ.๑๙ 11 23 34 

๓๘. ศฝ.นศท.มทบ.๒๑ 31 37 68 

๓๙. ศฝ.นศท.มทบ.๒๒ 31 37 68 

๔๐. ศฝ.นศท.มทบ.๒๓ 31 37 68 

๔๑. ศฝ.นศท.มทบ.๒๔ 31 37 68 

๔๒. นฝ.นศท.มทบ.๒๕ 11 23 34 

๔๓. นฝ.นศท.มทบ.๒๖ 11 23 34 

๔๔. นฝ.นศท.มทบ.๒๗ 11 23 34 

๔๕. นฝ.นศท.มทบ.๒๘ 11 23 34 

๔๖. นฝ.นศท.มทบ.๒๙ 11 23 34 

๔๗. นฝ.นศท.มทบ.๒๑๐ 11 23 34 

๔๘. ศฝ.นศท.มทบ.๓๑ 31 37 68 

๔๙. ศฝ.นศท.มทบ.๓๒ 31 37 68 

๕๐. ศฝ.นศท.มทบ.๓๓ 31 37 68 

๕๑. นฝ.นศท.มทบ.๓๔ 11 23 34 

๕๒. นฝ.นศท.มทบ.๓๕ 11 23 34 

๕๓. นฝ.นศท.มทบ.๓๖ 11 23 34 

 



๓๙ 
 

สถานศึกษา 
จํานวนอัตราตําแหนงประเภทวิทยฐานะ รวม 

(อัตรา) นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน 

๕๔. นฝ.นศท.มทบ.๓๗ 11 23 34 

๕๕. นฝ.นศท.มทบ.๓๘ 11 23 34 

๕๖. นฝ.นศท.มทบ.๓๙ 11 23 34 

๕๗. นฝ.นศท.มทบ.๓๑๐ 11 23 34 

๕๘. ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ 31 37 68 

๕๙. ศฝ.นศท.มทบ.๔๒ 31 37 68 

๖๐. นฝ.นศท.มทบ.๔๓ 11 23 34 

๖๑. นฝ.นศท.มทบ.๔๔ 11 23 34 

๖๒. นฝ.นศท.มทบ.๔๕ 11 23 34 

๖๓. นฝ.นศท.มทบ.๔๖ 11 23 34 

๖๔. รอย.ฝรพ.๑ 6 30 36 

๖๕. รอย.ฝรพ.๒ 6 30 36 

๖๖. รอย.ฝรพ.๓ 6 30 36 

๖๗. รอย.ฝรพ.๔ 6 30 36 

รวม 2,454 2,617 5,071 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๐ 
 

 
 

 

 ภาระงานขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน 

 หลักเกณฑและวิธีการ ใหขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนมีวิทยฐานะครูชํานาญการตน 

(ครูทหาร/ครูวิชาการ) 

 หลักเกณฑและวิธีการ ใหขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนมีวิทยฐานะครูชํานาญการ 

(ครูทหาร) 

 หลักเกณฑและวิธีการ ใหขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนมีวิทยฐานะครูชํานาญการ 

(ครูวิชาการ) 

 หลักเกณฑและวิธีการ ใหขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนมีวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

 หลักเกณฑและวิธีการ ใหขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนมีวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 

 หลักเกณฑและวิธีการ ใหขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนมีวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี ๒  

หลักเกณฑและวิธีการ ใหขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนมีวิทยฐานะ 



๔๑ 
 

ภาระงานของขาราชการทหารที่ทําหนาที่สอน 

(ครูทหาร/ครูวิชาการ) 

 ภาระงานของขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน เพ่ือใชเปนคุณสมบัติประกอบการขอรับ                 
การประเมินใหมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ดังนี้ 

 ๑. ภาระงาน หมายถึง จํานวนชั่วโมงการสอน (หรือการเปนผูชวยสอน) การฝกศึกษา และการอบรม
ท้ังในและนอกเวลาราชการ ภาระงานท่ีเก่ียวเนื่องกับการจัดการเรียนการสอน การฝกศึกษา และการอบรม 
รวมท้ังภาระงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

 ๑.๑ ช่ัวโมงการสอน การฝก ศึกษา และการอบรม หมายถึง จํานวนชั่วโมงท่ีปฏิบัติงาน
สอน (หรือการเปนผูชวยสอน) งานฝกศึกษา กิจกรรมการพัฒนาผู เขารับการสอน ฝก ศึกษา การจัด
ประสบการณการเรียนรู และกิจกรรมฟนฟูสมรรถภาพผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา 

 ๑.๒ ภาระงานท่ีเกี่ยวเนื่องกับการจัดการเรียนการสอน หมายถึง การปฏิบัติงานท่ี
สนับสนุนการสอน (หรือการเปนผูชวยสอน) การฝก ศึกษา และการอบรมเพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนมี
คุณภาพ เชน การจัดทําแผนการสอน/แผนการฝก  การวัดและประเมินผลการเรียนรู  การพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนการดูแลรักษาและปรนนิบัติบํารุงเครื่องชวยฝก และการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร เปนตน 

 ๑.๓ ภาระงานการพัฒนาสถานศึกษา/หนวยงาน หมายถึง ภาระงานสงเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในดานตาง ๆ เพ่ือสงผลตอคุณภาพผูเรียน เชน การบริหารการศึกษา                  
การอํานวยการศึกษา การบริหารกําลังพล การบริหารงบประมาณ การบริหารงานท่ัวไป และการประกันคุณภาพ
การศึกษา เปนตน 

 ๒. จํานวนช่ัวโมงภาระงานข้ันต่ํา 

ระดับการศึกษา/ประเภท 
จํานวนช่ัวโมงการสอน การ
ฝกศึกษา และ    การอบรม 

(ขอ ๑.๑) 

จํานวนช่ัวโมงภาระงานข้ันต่ํา 
(ขอ ๑.๑ และ ๑.๒) หรือ 
 (ขอ ๑.๑, ๑.๒ และ ๑.๓) 

๑. ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เชน 
รร.ตท.สปท. 

ไมต่ํากวา ๑๐ ชั่วโมง/สัปดาห ไมต่ํากวา ๑๘ ชั่วโมง/สัปดาห 

๒. ระดับต่ํากวาปริญญาตรี เชน รร.ผท.
ทหาร, รร.ชท.สปท., รร.นส.ทบ.,  

     รร.ชุมพลฯ, รร.ดย.ฯ, รร.จอ.ฯ 

ไมต่ํากวา ๘ ชั่วโมง/สัปดาห ไมต่ํากวา ๑๔ ชั่วโมง/สัปดาห 

๓. ระดับปริญญาตรีข้ึนไป เชน 
    รร.เหลาทัพ, วพ.เหลาทัพ 

ไมต่ํากวา ๖ ชั่วโมง/สัปดาห ไมต่ํากวา ๑๒ ชั่วโมง/สัปดาห 

๔. หลักสูตรฝกอบรมฯ ตาง ๆ เชน 
หลักสูตรเหลาสายวิทยาการ/
หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ/
หลักสูตรเพ่ิมพูนความรูการ
ปฏิบัติงานเฉพาะหนาท่ี/หลักสูตร   
ท่ีมีความยากลําบาก/เสี่ยงภัย 

ไมต่ํากวา ๒๐๐ ชั่วโมง/ป 
 

ไมต่ํากวา ๕๐๐ ชั่วโมง/ป 
 

 



๔๒ 
 

หมายเหตุ 

 ๑. การนับชั่วโมงการสอน การฝกศึกษา และการอบรมตามขอ ๑.๑ กําหนดวิธีการนับ  ดังนี้ 
  ๑.๑ ชั่วโมงการสอนตามปกติ ใหนับตามชั่วโมงในตารางการเรียนการสอน 
  ๑.๒ ชั่วโมงการฝกภาคสนามในหลักสูตรการศึกษาใหนับชั่วโมงการสอนตลอดระยะเวลา
ซ่ึงทําการฝกภาคสนามนั้น  
  ๑.๓ ชั่วโมงการศึกษาดูงานใหนับชั่วโมงการสอนตามตารางการศึกษาดูงานแตไมเกินวันละ 
๘ ชั่วโมง 
  ๑.๔ ชั่วโมงการสอนในวิชาซ่ึงมีความลําบากตรากตรําใหนับชั่วโมงการสอนเปน ๑.๕ เทา
ของชั่วโมงการเรียนการสอนตามตาราง 
  ๑.๕ ชั่วโมงการสอนในวิชาซ่ึงมีความเสี่ยงตอรางกายหรือสูญเสียชีวิต ใหนับชั่วโมงการสอน
เปน ๒ เทาของชั่วโมงการเรียนการสอนตามตาราง 

 ๒. การนับภาระงานท่ีเก่ียวเนื่องกับการจัดการเรียนการสอนใหนับตามเวลาท่ีปฏิบัติจริงแตไมเกิน 
๒ เทาของชั่วโมงการสอน การฝกศึกษา และการอบรม 
 ๓. การนับภาระงานการพัฒนาสถานศึกษา ใหนับตามเวลาท่ีปฏิบัติจริงโดยมีเอกสารหลักฐานประกอบ
 ๔. ผูท่ีขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตองมีชั่วโมงการสอน การฝกศึกษา และการอบรม
ตามท่ีภาระงานสอนข้ันตํ่ากําหนด สําหรับจํานวนชั่วโมงภาระงานท่ีเก่ียวเนื่องกับการจัดการเรียนการสอน   
และภาระงานการพัฒนาสถานศึกษา/หนวยงาน ใชเปนมาตรฐานในการกําหนดเกณฑการประเมินใหมีวิทยฐานะ 
หรือเลื่อนวิทยฐานะ 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๓ 
 

   หลักเกณฑและวิธกีาร  

ใหขาราชการทหารที่ทําหนาที่สอนมีวิทยฐานะครูชํานาญการตน 

 (ครูทหาร/ครวิูชาการ) 

หลักเกณฑ 
 ๑. ผูขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการตนตองมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
  ๑.๑ มีหนังสือรับรองมาตรฐานการเปนผูสอนของกระทรวงกลาโหมหรือใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู 
  ๑.๒ ปฏิบัติหนาท่ีสอนหรือผูชวยสอนมาแลวไมนอยกวา ๓ ป และตองมีระยะเวลา       
รับราชการไมนอยกวา ๘ ป นับถึงวันท่ียื่นคําขอ ท้ังนี้การนับเวลาปฏิบัติหนาท่ีสอนหรือผูชวยสอนอาจตอเนื่อง
หรือไมก็ได และเปนไปตามท่ีหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการพิจารณาตามความเหมาะสม 
  ๑.๓ มีชั่วโมงการสอน การฝก ศึกษา และการอมรมไมต่ํากวา ภาระงานข้ันต่ํา 
   ๑.๔ ปฏิบัติงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบดานการเรียนการสอน และการพัฒนา          
ผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา หรือผูรับบริการทางวิชาการดานอ่ืนๆ ยอนหลังไมนอยกวา ๑ ป ติดตอกัน            
นับถึงวันท่ียื่นคําขอ 

 ๒. ผูขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการตนตองผานการประเมิน ๓ ดาน  ดังนี้ 
  ดานท่ี ๑ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน 
พิจารณาจากขอมูลของบุคคลและ/หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ และเอกสารหลักฐาน  ดังนี้ 
 สวนท่ี ๑ ประวัติการรับราชการ 
 สวนท่ี ๒  คํารับรองของผูบังคับบัญชา 
  สวนท่ี ๓  เอกสารหลักฐานท่ีแสดงการมีสวนรวมในการเสริมสรางวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน 
 ดานท่ี ๒ ดานความรูความสามารถ พิจารณาจากการพัฒนางานในหนาท่ีและการพัฒนา
ตนเอง  ดังนี้ 
  สวนท่ี ๑ การเปนผูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน พิจารณาจาก
หลักสูตรแผนการจัดการเรียนรู/การสอน/การฝกสื่อ/นวัตกรรมแฟมสะสมผลงานคัดสรร 
  สวนท่ี ๒ การพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและทักษะในสาขาหรือกลุมสาระ                 
ท่ีรับผิดชอบหรือในงานท่ีรับผิดชอบ พิจารณาจากการศึกษาคนควาหาความรูดวยวิธีการตางๆ และ              
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ 
  ดานท่ี ๓  ดานผลการปฏิบัติงาน พิจารณาจากผลการพัฒนาคุณภาพผูเขารับการสอน ฝก 
ศึกษา หรือผูรับบริการทางวิชาการดานอ่ืนๆ ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายงานการสังเคราะหผลการ
แกปญหา และพัฒนาผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา หรือผูรับบริการทางวิชาการดานอ่ืนๆ ผลการประเมินและ/
หรือการทดสอบของวิชาท่ีสอน และผลการพัฒนาผูเขารับการสอน ฝก ศึกษาดานอ่ืนๆ โดยคํานึงถึงปริมาณ
คุณภาพและสภาพของงานดวย 
 ๓. การประเมินดานท่ี ๑ และดานท่ี ๒ ใหคณะกรรมการประเมินจากเอกสารหลักฐาน รวมท้ัง
การปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา สวนดานท่ี ๓ ใหประเมินจากเอกสาร หลักฐานท่ีผูขอรับการประเมินเสนอ โดย
อาจประเมินจากการปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา หรือใหผูขอรับการประเมินนําเสนอและตอบขอซักถามดวย 
 



๔๔ 
 

 ท้ังนี้ ใหคณะกรรมการบันทึกขอสังเกตเก่ียวกับจุดเดน จุดท่ีควรพัฒนาในเรื่องท่ีประเมินของ            
ผูขอรับการประเมินไวในแบบประเมินดวย 

 ๔. การประเมินดานท่ี ๑ ดานท่ี ๒ และดานท่ี ๓ ใหมีคณะกรรมการประเมิน ๓ คน ประเมินพรอม

กันท้ัง ๓ ดาน และใหดําเนินการภายในระยะเวลา ๓ เดือน นับแตวันท่ีหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวน

ราชการแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน 

 ๕. เกณฑการตัดสิน 
  ผูท่ีผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน  ดังนี้ 
  ๕.๑ ดานท่ี ๑ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ี
สอน ตองไดคะแนนจากกรรมการ ท้ัง ๓ คน เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๕๕ 
  ๕.๒ ดานท่ี ๒ ดานความรูความสามารถ ตองไดคะแนนจากกรรมการท้ัง ๓ คน เฉลี่ยไมต่ํา
กวารอยละ ๕๕ 
  ๕.๓ ดานท่ี ๓ ดานผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคนไมต่ํากวารอยละ ๕๕ 
  กรณีคณะกรรมการการประเมินดานท่ี ๑ ดานท่ี ๒ และ/หรือดานท่ี ๓ มีความเห็นวา ผล
การประเมิน อยูในวิสัยท่ีสามารถพัฒนาใหผานเกณฑได ใหพัฒนาไดไมเกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไมเกิน ๓ เดือน 

 ๖. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพ่ือใหมีวิทยฐานะครูชํานาญการตน ใหคณะทํางาน
บริหารขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนของสวนราชการเปนผูอนุมัติ มีผลตั้งแตวันท่ีหนวยรับผิดชอบงาน      

ดานการศึกษาของสวนราชการไดรับคําขอ และเอกสารครบถวนสมบรูณ 

  กรณีท่ีมีการพัฒนาไมวาดานใดก็ตาม ใหอนุมัติไดตั้งแตวันท่ีหนวยรับผิดชอบงาน          

ดานการศึกษาของสวนราชการไดรับหนังสือท่ีสงรายละเอียดในการพัฒนาครบถวนสมบูรณครั้งลาสุด 
 ๗. เม่ือคณะทํางานบริหารขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนของสวนราชการพิจารณาผลการ
ประเมินและมีมติเปนประการใดแลวใหถือเปนท่ีสุด 

วิธีการ 
 ๑. ใหผูประสงคขอรับการประเมินยื่นคําขอไดตลอดป ปละ ๑ ครั้ง โดยจัดทําคําขอพรอมท้ัง
เอกสารขอรับการประเมินท้ัง ๓ ดานเสนอตอผูบังคับบัญชาโดยตรงเพ่ือใหคณะกรรมการวิทยฐานะ             
ของสถานศึกษาตรวจสอบและรบัรอง 

 ๒.  ใหหัวหนาสถานศึกษาสงคําขอซ่ึงคณะกรรมการวิทยฐานะของสถานศึกษาและหัวหนา
สถานศึกษาลงชื่อตรวจสอบแลวรับรองวาขอมูลถูกตองและเปนความจริง รวมท้ังผลการปฏิบัติงาน (ดานท่ี ๓)                
ซ่ึงเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา หรือผูรับบริการทางวิชาการดานอ่ืนๆ           
จํานวน ๔ ชุด เสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นถึงหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการ  
  กรณีผูท่ีจะเกษียณอายุราชการใหยื่นคําขอรวมท้ังดําเนินการตามขอ ๑ และขอ ๒ กอนท่ี                 
จะเกษียณอายุราชการไมนอยกวา ๖ เดือน 
 ๓.  ใหหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการตรวจสอบคุณสมบัติ คําขอ และ
เอกสารใหครบถวนสมบูรณ รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมในการดําเนินการ 
 ๔.  ใหหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน    
ดานท่ี ๑ ดานท่ี ๒ และดานท่ี ๓ จํานวน ๓ คน โดยใหแตงตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ  ดังนี้ 
 



๔๕ 
 

  ๔.๑ หัวหนาสถานศึกษาหรือผูท่ีไดรับการมอบหมายจากหัวหนาสถานศึกษา จํานวน ๑ คน 
  ๔.๒ ขาราชการทหารซ่ึงมีวิทยฐานะไมต่ํากวาวิทยฐานะครูชํานาญการและเปนผูมีความรู 
ความสามารถ ประสบการณสอดคลองกับความรับผิดชอบของผูขอรับการประเมิน จํานวน ๑ คน  
  ๔.๓ ผูทรงคุณวุฒิของสวนราชการนอกสถานศึกษาของผูขอรับการประเมินท่ีมีความรู
ความสามารถเหมาะสม จํานวน ๑ คน ในกรณีท่ีไมมีผูทรงคุณวุฒิของสวนราชการนอกสถานศึกษาท่ีเหมาะสม                
ใหแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิของสวนราชการในสถานศึกษาหรือผูทรงคุณวุฒินอกกระทรวงกลาโหมได   
  ในกรณีท่ีไมสามารถแตงตั้งกรรมการตามขอ ๔.๒ ใหแตงตั้งกรรมการตามขอ ๔.๓ จํานวน ๒ คน 

 ๕.  การประเมินดานท่ี ๑ ดานท่ี ๒ และดานท่ี ๓     
  ๕.๑ กรณีผลการประเมินดานใดไมผานเกณฑ และคณะกรรมการมีความเห็นวาผลการ
ประเมิน   อยูในวิสัยท่ีสามารถพัฒนาใหผานเกณฑได ใหคณะกรรมการประเมินแจงหนวยรับผิดชอบงาน      
ดานการศึกษาของสวนราชการ เพ่ือแจงสถานศึกษาของผูขอรับการประเมินภายในเวลา ๑๕ วัน นับแตวันท่ี
คณะกรรมการประเมินแลวเสร็จ ใหผูขอรับการประเมินพัฒนาตามขอสังเกต หรือขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ภายในเวลา ๓ เดือน นับแตวันท่ีไดรับแจงจากหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการ 
  ๕.๒ เม่ือผูขอรับการประเมินไดพัฒนาแลว ใหสถานศึกษาของผูรับการประเมินมีหนังสือ             
แจงรายละเอียดท่ีพัฒนาถึงหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการ เพ่ือเสนอคณะกรรมการชุดเดิม
ตรวจและประเมินตอไป 
  ๕.๓ กรณีคณะกรรมการประเมินพิจารณารายละเอียดท่ีพัฒนาแลว เห็นควรใหมี        
การพัฒนาเพ่ิมเติม ใหแจงหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการ เพ่ือแจงสถานศึกษาของผูขอรับ
การประเมินภายในเวลา ๑๕ วัน นับแตวันท่ีคณะกรรมการประเมินแลวเสร็จ ใหผูขอรับการประเมินพัฒนาตาม
ขอสังเกตหรือขอเสนอแนะของคณะกรรมการภายในเวลา ๓ เดือน นับแตวันท่ีไดรับแจงจากหนวยรับผิดชอบ
งานดานการศึกษาของสวนราชการ 
  ๕.๔ กรณีท่ีกรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม ใหหนวย
รับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการแตงตั้งกรรมการแทนตามท่ีกําหนดในวิธีการขอ ๔ 
  ๕.๕ กรณีผูขอรับการประเมินไมสงรายละเอียดการพัฒนาตามขอสังเกต หรือขอเสนอแนะ
ภายในเวลาท่ีกําหนด หรือสงเกินเวลาท่ีกําหนดโดยไมมีเหตุอันควรถือวาสละสิทธิ์ 
  ๕.๖ กรณีผูขอรับการประเมินไดพัฒนาแลว และมีผลการประเมินไมผานเกณฑท่ีกําหนด
ถือวาไมผานการประเมิน ใหหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการแจงผลการพิจารณาให
สถานศึกษาของผูขอรับการประเมิน เพ่ือแจงผูขอรับการประเมินทราบ 
  ๕.๗ กรณีผลการประเมินท้ัง ๓ ดาน ผานเกณฑท่ีกําหนด ใหเสนอคณะทํางานบริหาร
ขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนของสวนราชการมีมติอนุมัติผลการประเมินหรือไมอนุมัติผลการประเมิน และ
ดําเนินการ  ดังนี้ 

   ๕.๗.๑ กรณีคณะทํางานบริหารขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนของสวนราชการมีมติ
อนุมัติผลการประเมิน ใหดําเนินการแตงตั้งใหมีวิทยฐานะครูชํานาญการตน ตามท่ีขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวย                   
การกําหนดวิทยฐานะสําหรับขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน พ.ศ. ๒๕๖๑  กําหนด  

   ๕.๗.๒ กรณีคณะทํางานบริหารขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนของสวนราชการมีมติ               
ไมอนุมัติผลการประเมิน ใหหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการแจงผลการพิจารณาให
สถานศึกษาของผูขอรับการประเมิน เพ่ือแจงผูขอรับการประเมินทราบ 

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



๔๖ 
 

หลักเกณฑและวิธีการ 

ใหขาราชการทหารที่ทําหนาที่สอนมีวิทยฐานะครูชํานาญการ 

(ครูทหาร) 

 

หลักเกณฑ 
 ๑. ผูขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการตองมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
  ๑.๑ มีหนังสือรับรองมาตรฐานการเปนผูสอนของกระทรวงกลาโหม หรือใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู 
  ๑.๒ มีระยะเวลาปฏิบัติหนาท่ีสอน ดังนี้ 
   ๑.๒.๑ ดํารงตําแหนงประเภทวิทยฐานะระดับครูชํานาญการตนมาแลวไมนอยกวา     
๑ ป นับถึงวันท่ียื่นคําขอ 

   ๑.๒.๒ สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรท่ัวไป ตองปฏิบัติหนาท่ีสอนไมนอยกวา ๔ ป 
และตองมีระยะเวลารับราชการไมนอยกวา ๘ ป นับถึงวันท่ียื่นคําขอ 
  ๑.๒.๓ สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา โรงเรียนนายเรือ 
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทาตามท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนด 
ตองปฏิบัติหนาท่ีสอนมาแลวไมนอยกวา ๒ ป และมีระยะเวลารับราชการไมนอยกวา ๖ ป นับถึงวันท่ียื่นคําขอ 
  ๑.๒.๔ สําเร็จการศึกษาหลักสูตรหลักประจําโรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรเสนาธิ
การทหารเรือ หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ  วุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทาตามท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนด ตอง
ปฏิบัติหนาท่ีสอนมาแลวไมนอยกวา ๑ ป และมีระยะเวลารับราชการไมนอยกวา ๔ ป นับถึงวันท่ียื่นคําขอ 
  ๑.๒.๕ ผูมีประสบการณในการปฏิบัติราชการท่ีตรงตามความตองการของหนวยงาน              
ดานการศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการบริหารขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน ใหนับ
ระยะเวลาตั้งแตปฏิบัติงานในหนาท่ีมีประสบการณนั้นไมนอยกวา ๔ ป ทําการสอนมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
และมีระยะเวลารับราชการรวมไมนอยกวา ๖ ป หรือดํารงตําแหนงอ่ืนท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนด และผานการ
ประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด 
 ท้ังนี้การนับเวลาปฏิบัติหนาท่ีสอนหรือผูชวยสอนอาจตอเนื่องหรือไมก็ได และเปนไป
ตามท่ีหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการพิจารณาตามความเหมาะสม 
  ๑.๓ มีชั่วโมงการสอน การฝก ศึกษา และการอบรมไมต่ํากวา ภาระงานข้ันต่ํา 
   ๑.๔ ปฏิบัติงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบดานการเรียนการสอน และการพัฒนาผูเขา
รับการสอน ฝก ศึกษา หรือผูรับบริการทางวิชาการดานอ่ืนๆ ยอนหลังไมนอยกวา ๑ ป ติดตอกัน นับถึงวันท่ียื่นคําขอ 

 ๒. ผูขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการตองผานการประเมิน ๓ ดาน  ดังนี้ 
  ดานท่ี ๑ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน 
พิจารณาจากขอมูลของบุคคลและ/หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ และเอกสารหลักฐาน  ดังนี้ 
   สวนท่ี ๑ ประวัติการรับราชการ 
   สวนท่ี ๒ คํารับรองของผูบังคับบัญชา 
   สวนท่ี ๓ เอกสารหลักฐานท่ีแสดงการมีสวนรวมในการเสริมสรางวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน 
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  ดานท่ี ๒ ดานความรูความสามารถ พิจารณาจากการพัฒนางานในหนาท่ี และการพัฒนา
ตนเอง  ดังนี้ 
   สวนท่ี ๑ การเปนผูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน พิจารณาจาก
หลักสูตรแผนการจัดการเรียนรู/การสอน/การฝกสื่อ/นวัตกรรมแฟมสะสมผลงานคัดสรร 
   สวนท่ี ๒ การพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมพูนความรู และทักษะในสาขาหรือกลุมสาระ                 
ท่ีรับผิดชอบหรือในงานท่ีรับผิดชอบ พิจารณาจากการศึกษาคนควาหาความรูดวยวิธีการตางๆ ผลการทดสอบ
ความรูจากหนวยงาน หรือสถาบันทางวิชาการ การประมวลความรูเก่ียวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ การ
นําไปใช             ในการจัดการเรียนการสอน การใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ และการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น             ทางวิชาการ 

  ดานท่ี ๓ ดานผลการปฏิบัติงาน พิจารณาจากผลการพัฒนาคุณภาพผู เขารับการสอน           
ฝก ศึกษา หรือผูรับบริการทางวิชาการดานอ่ืนๆ ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายงานการสังเคราะห         
ผลการแกปญหาและพัฒนาผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา หรือผูรับบริการทางวิชาการดานอ่ืนๆ ผลการประเมิน
และ/หรือการทดสอบของวิชาท่ีสอน และผลการพัฒนาผูเขารับการสอน ฝก ศึกษาดานอ่ืนๆโดยคํานึงถึงปริมาณ
คุณภาพ และสภาพของงานดวย 

 ๓. การประเมินดานท่ี ๑ ดานท่ี ๒ และดานท่ี ๓ ใหมีคณะกรรมการประเมิน ๓ คน ประเมิน     

พรอมกันท้ัง ๓ ดาน และใหดําเนินการภายในระยะเวลา ๓ เดือน นับแตวันท่ีหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษา   

ของสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน 

 ๔. การประเมินดานท่ี ๑ และดานท่ี ๒ ใหคณะกรรมการประเมินจากเอกสารหลักฐานรวมท้ัง               

การปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา สวนดานท่ี ๓ ใหประเมินจากเอกสารหลักฐานท่ีผูขอรับการประเมินเสนอ โดยอาจ
ประเมินจากการปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา หรืออาจใหผูขอรับการประเมินนําเสนอ และตอบขอซักถามดวย 

 ๕. เกณฑการตัดสิน 
  ผูท่ีผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดานดังนี้ 
  ๕.๑ ดานท่ี ๑ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน 
ตองไดคะแนนจากกรรมการท้ัง ๓ คน เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๖๕ 
  ๕.๒ ดานท่ี ๒ ดานความรูความสามารถ ตองไดคะแนนจากกรรมการท้ัง ๓ คน เฉลี่ย      
ไมต่ํากวารอยละ ๖๕ 
  ๕.๓ ดานท่ี ๓ ดานผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคนไมต่ํากวารอยละ 
๖๕กรณีคณะกรรมการการประเมินดานท่ี ๑ ดานท่ี ๒ และ/หรือดานท่ี ๓ มีความเห็นวาผลการประเมินอยูใน
วิสัยท่ีสามารถพัฒนาใหผานเกณฑได ใหพัฒนาไดไมเกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไมเกิน ๓ เดือน 

 ๖. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพ่ือใหมีวิทยฐานะครูชํานาญการ ใหคณะทํางานบริหาร
ขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนของสวนราชการเปนผูอนุ มัติ มีผลตั้ งแตวันท่ีหนวยรับผิดชอบงาน              

ดานการศึกษาของสวนราชการไดรับคําขอ และเอกสารครบถวนสมบรูณ 

 กรณีท่ี มีการพัฒนาไมว าดานใดก็ตาม ใหอนุ มั ติ ไดตั้ งแตวัน ท่ีหนวยรับผิดชอบงาน              

ดานการศึกษาของสวนราชการไดรับหนังสือท่ีสงรายละเอียดในการพัฒนาครบถวนสมบูรณครั้งลาสุด 
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 ๗. เม่ือคณะทํางานบริหารขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนของสวนราชการพิจารณาผลการ
ประเมินและมีมติเปนประการใดแลวใหถือเปนท่ีสุด 

วิธีการ 

 ๑. ใหผูประสงคขอรับการประเมินยื่นคําขอไดตลอดป ปละ ๑ ครั้ง โดยจัดทําคําขอพรอมท้ัง
เอกสารขอรับการประเมินท้ัง ๓ ดานเสนอตอผูบังคับบัญชาโดยตรงเพ่ือใหคณะกรรมการวิทยฐานะ             
ของสถานศึกษาตรวจสอบและรับรอง 

 ๒.  ใหหัวหนาสถานศึกษาสงคําขอซ่ึงคณะกรรมการวิทยฐานะของสถานศึกษาและหัวหนา
สถานศึกษาลงชื่อตรวจสอบแลวรับรองวาขอมูลถูกตองและเปนความจริง รวมท้ังผลการปฏิบัติงาน (ดานท่ี ๓)               
ซ่ึงเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา หรือผูรับบริการทางวิชาการดานอ่ืนๆ          
จํานวน ๔ ชุด เสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นถึงหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการ  
  กรณีผู ท่ีจะเกษียณอายุราชการใหยื่นคําขอรวมท้ังดําเนินการตามขอ ๑ และขอ ๒        
กอนท่ีจะเกษียณอายุราชการไมนอยกวา ๖ เดือน 

 ๓.  ใหหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการตรวจสอบคุณสมบัติ คําขอ และ
เอกสารใหครบถวนสมบูรณ รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมในการดําเนินการ 

 ๔.  ใหหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินดาน
ท่ี ๑ ดานท่ี ๒ และดานท่ี ๓ จํานวน ๓ คน โดยใหแตงตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ  ดังนี้ 
  ๔.๑ หัวหนาสถานศึกษาหรือผูท่ีไดรับการมอบหมายจากหัวหนาสถานศึกษา จํานวน ๑ คน 
  ๔.๒ ขาราชการทหารซ่ึงมีวิทยฐานะไมต่ํากวาวิทยฐานะครูชํานาญการและเปนผูมีความรู 
ความสามารถ ประสบการณสอดคลองกับความรับผิดชอบของผูขอรับการประเมิน จํานวน ๑ คน  
  ๔.๓ ผูทรงคุณวุฒิของสวนราชการนอกสถานศึกษาของผูขอรับการประเมินท่ีมีความรู
ความสามารถเหมาะสม จํานวน ๑ คน ในกรณีท่ีไมมีผูทรงคุณวุฒิของสวนราชการนอกสถานศึกษาท่ีเหมาะสม                
ใหแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิของสวนราชการในสถานศึกษาหรือผูทรงคุณวุฒินอกกระทรวงกลาโหมได   
 ในกรณีท่ีไมสามารถแตงตั้งกรรมการตามขอ ๔.๒ ใหแตงตั้งกรรมการตามขอ ๔.๓ จํานวน ๒ คน 

 ๕. การประเมินดานท่ี ๑ ดานท่ี ๒ และดานท่ี ๓ 
  ๕.๑ กรณีผลการประเมินดานใดไมผานเกณฑ และคณะกรรมการมีความเห็นวาผลการ
ประเมิน อยูในวิสัยท่ีสามารถพัฒนาใหผานเกณฑได ใหคณะกรรมการประเมินแจงหนวยรับผิดชอบงาน        
ดานการศึกษาของสวนราชการ เพ่ือแจงสถานศึกษาของผูขอรับการประเมินภายในเวลา ๑๕ วัน นับแตวันท่ี
คณะกรรมการประเมินแลว ใหผูขอรับการประเมินพัฒนาตามขอสังเกต หรือขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ภายในเวลา ๓ เดือน นับแตวันท่ีไดรับแจงจากหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการ 
  ๕.๒ เม่ือผูขอรับการประเมินไดพัฒนาแลว ใหสถานศึกษาของผูรับการประเมินมีหนังสือ
แจงรายละเอียดท่ีพัฒนาถึงหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการ เพ่ือเสนอคณะกรรมการชุดเดิม
ตรวจและประเมินตอไป 
  ๕.๓ กรณีคณะกรรมการประเมินพิจารณารายละเอียดท่ีพัฒนาแลว เห็นควรใหมีการ
พัฒนาเพ่ิมเติม ใหแจงหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการ เพ่ือแจงสถานศึกษาของผูขอรับการ
ประเมินภายในเวลา ๑๕ วัน นับแตวันท่ีคณะกรรมการประเมินแลวเสร็จ ใหผูขอรับการประเมินพัฒนาตาม
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ขอสังเกตหรือขอเสนอแนะของคณะกรรมการภายในเวลา ๓ เดือน นับแตวันท่ีไดรับแจงจากหนวยรับผิดชอบ
งานดานการศึกษาของสวนราชการ 
  ๕.๔ กรณีท่ีกรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม ใหหนวย
รับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการแตงตั้งกรรมการแทนตามท่ีกําหนดในวิธีการขอ ๔ 
  ๕.๕ กรณีผูขอรับการประเมินไมสงรายละเอียดการพัฒนาตามขอสังเกต หรือขอเสนอแนะ
ภายในเวลาท่ีกําหนด หรือสงเกินเวลาท่ีกําหนดโดยไมมีเหตุอันควรถือวาสละสิทธิ์ 
  ๕.๖ กรณีผูขอรับการประเมินไดพัฒนาแลว และมีผลการประเมินไมผานเกณฑท่ีกําหนด
ถือวาไมผานการประเมิน ใหหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการแจงผลการพิจารณาใหสถานศึกษา
ของผูขอรับการประเมิน เพ่ือแจงผูขอรับการประเมินทราบ 
  ๕.๗ กรณีผลการประเมินท้ัง ๓ ดาน ผานเกณฑท่ีกําหนด  ใหเสนอคณะทํางานบริหาร
ขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนของสวนราชการมีมติอนุมัติผลการประเมินหรือไมอนุมัติผลการประเมิน และ
ดําเนินการดังนี้ 
   ๕.๗.๑ กรณีคณะทํางานบริหารขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนของสวนราชการ           
มีมติอนุมัติผลการประเมิน ใหดําเนินการแตงตั้งใหมีวิทยฐานะครูชํานาญการ ตามท่ีขอบังคับกระทรวงกลาโหม      
วาดวยการกําหนดวิทยฐานะสําหรับขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนด  
   ๕.๗.๒ กรณีคณะทํางานบริหารขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนของสวนราชการมีมติ        
ไมอนุมัติผลการประเมิน ใหหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการแจงผลการพิจารณาใหสถานศึกษา
ของผูขอรับการประเมิน เพ่ือแจงผูขอรับการประเมินทราบ 
 

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



๕๐ 
 

หลักเกณฑและวิธีการ 
ใหขาราชการทหารที่ทําหนาที่สอนมีวิทยฐานะครูชํานาญการ 

(ครูวิชาการ) 

 

หลักเกณฑ 
 ๑. ผูขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการตองมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
  ๑.๑ มีหนังสือรับรองมาตรฐานการเปนผูสอนของกระทรวงกลาโหม หรือใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู 
  ๑.๒ มีระยะเวลาปฏิบัติหนาท่ีสอน  ดังนี้ 
   ๑.๒.๑ ดํารงตําแหนงประเภทวิทยฐานะระดับครูชํานาญการตนมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
นับถึงวันท่ียื่นคําขอ 

   ๑.๒.๒ สําหรับผูมีวุฒิต่ํากวาปริญญาตรี ตองปฏิบัติหนาท่ีสอนมาแลวไมนอยกวา ๘ ป  
นับถึงวันท่ียื่นคําขอ 
   ๑.๒.๓ สําหรับผูมีวุฒิปริญญาตรี ตองปฏิบัติหนาท่ีสอนมาแลวไมนอยกวา ๖ ป และ  
มีระยะเวลารับราชการไมนอยกวา ๘ ป นับถึงวันท่ียื่นคําขอ  
   ๑.๒.๔ สําหรับผูมีวุฒิปริญญาโท ตองปฏิบัติหนาท่ีสอนมาแลวไมนอยกวา ๔ ป และ 
มีระยะเวลารับราชการไมนอยกวา ๖ ป นับวันท่ียื่นคําขอ 
   ๑.๒.๕ สําหรับมีวุฒิปริญญาเอก ตองปฏิบัติหนาท่ีสอนมาแลวไมนอยกวา ๒ ป และ  
มีระยะเวลารับราชการไมนอยกวา ๔ ปนับถึงวันท่ียื่นคําขอ 
 ท้ังนี้การนับเวลาปฏิบัติหนาท่ีสอนอาจตอเนื่องหรือไมก็ได และเปนไปตามท่ีหนวยรับผิดชอบ
งานดานการศึกษาของสวนราชการพิจารณาตามความเหมาะสม 
  ๑.๓ มีชั่วโมงการสอน การฝก ศึกษาและการอมรมไมต่ํากวา ภาระงานข้ันต่ํา 
  ๑.๔ ปฏิบัติงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบดานการเรียนการสอน และการพัฒนาผูเขารับ
การสอน ฝก ศึกษา หรือผูรับบริการทางวิชาการดานอ่ืนๆ ยอนหลัง ๒ ป ติดตอกัน นับถึงวันท่ียื่นคําขอ 

 ๒. ผูขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการตองผานการประเมิน ๓ ดาน  ดังนี้ 
  ดานท่ี ๑ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน 
พิจารณาจากขอมูลของบุคคลและ/หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ และเอกสารหลักฐาน  ดังนี้ 
   สวนท่ี ๑ ประวัติการรับราชการ 
   สวนท่ี ๒ คํารับรองของผูบังคับบัญชา 
   สวนท่ี ๓ เอกสารหลักฐานท่ีแสดงการมีสวนรวมในการเสริมสรางวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน 

  ดานท่ี ๒ ดานความรูความสามารถ พิจารณาจากการพัฒนางานในหนาท่ีและการพัฒนาตนเอง ดังนี้ 
   สวนท่ี ๑ การเปนผูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน พิจารณาจาก
หลักสูตรแผนการจัดการเรียนรู/การสอน/การฝกสื่อ/นวัตกรรมแฟมสะสมผลงานคัดสรร 
   สวนท่ี ๒ การพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมพูนความรู และทักษะในสาขาหรือกลุมสาระ
ท่ีรับผิดชอบหรือในงานท่ีรับผิดชอบ พิจารณาจากการศึกษาคนควาหาความรูดวยวิธีการตางๆ ผลการทดสอบความรู 



๕๑ 
 

จากหนวยงาน หรือสถาบันทางวิชาการ การประมวลความรูเก่ียวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ การนําไปใชในการ
จัดการเรยีนการสอน การใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ และการแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ทางวิชาการ 

  ดานท่ี ๓ ดานผลการปฏิบัติงาน พิจารณาจากผลการพัฒนาคุณภาพผูเขารับการสอน ฝก 
ศึกษา หรือผูรับบริการทางวิชาการดานอ่ืนๆ ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายงานการสังเคราะหผลการ
แกปญหาและพัฒนา ผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา หรือผูรับบริการทางวิชาการดานอ่ืนๆ ผลการประเมินและ/
หรือการทดสอบของวิชาท่ีสอน และผลการพัฒนาผูเขารับการสอน ฝก ศึกษาดานอ่ืนๆโดยคํานึงถึงปริมาณ
คุณภาพ และสภาพของงานดวย 

 ๓. การประเมินดานท่ี ๑ ดานท่ี ๒ และดานท่ี ๓ ใหมีคณะกรรมการประเมิน ๓ คน ประเมินพรอมกัน 
ท้ัง ๓ ดาน และใหดําเนินการภายในระยะเวลา ๓ เดือน นับแตวันท่ีหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษา                
ของสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน 

 ๔. การประเมินดานท่ี ๑ และดานท่ี ๒ ใหคณะกรรมการประเมินจากเอกสารหลักฐานรวมท้ัง                   
การปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา สวนดานท่ี ๓ ใหประเมินจากเอกสารหลักฐานท่ีผูขอรับการประเมินเสนอ โดยอาจ
ประเมินจากการปฏิบตัิงานจริง ณ สถานศึกษา หรืออาจใหผูขอรับการประเมินนําเสนอ และตอบขอซักถามดวย 

  ๕. เกณฑการตัดสิน 
  ผูท่ีผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน  ดังนี้ 
  ๕.๑ ดานท่ี ๑ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน 
ตองไดคะแนนจากกรรมการท้ัง ๓ คน เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๖๕ 
  ๕.๒ ดานท่ี ๒ ดานความรูความสามารถ ตองไดคะแนนจากกรรมการท้ัง ๓ คน เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๖๕ 
  ๕.๓ ดานท่ี ๓ ดานผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคนไมต่ํากวารอยละ ๖๕ 
  กรณีคณะกรรมการการประเมินดานท่ี ๑ ดานท่ี ๒ และ/หรือดานท่ี ๓ มีความเห็นวาผลการประเมิน
อยูในวิสัยท่ีสามารถพัฒนาใหผานเกณฑได ใหพัฒนาไดไมเกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไมเกิน ๓ เดือน 

 ๖. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพ่ือใหมีวิทยฐานะครูชํานาญการ ใหคณะทํางานบริหาร
ขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนของสวนราชการเปนผูอนุ มัติ มีผลตั้ งแตวันท่ีหนวยรับผิดชอบงาน              
ดานการศึกษาของสวนราชการไดรับคําขอ และเอกสารครบถวนสมบรูณ 
 กรณีท่ี มีการพัฒนาไมว าดานใดก็ตาม ใหอนุ มั ติ ไดตั้ งแตวัน ท่ีหนวยรับผิดชอบงาน              
ดานการศึกษาของสวนราชการไดรับหนังสือท่ีสงรายละเอียดในการพัฒนาครบถวนสมบูรณครั้งลาสุด 

 ๗. เม่ือคณะทํางานบริหารขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนของสวนราชการพิจารณาผล      
การประเมินและมีมติเปนประการใดแลวใหถือเปนท่ีสุด 

วิธีการ 

 ๑. ใหผูประสงคขอรับการประเมินยื่นคําขอไดตลอดป ปละ ๑ ครั้ง โดยจัดทําคําขอพรอมท้ัง
เอกสารขอรับการประเมินท้ัง ๓ ดานเสนอตอผูบังคับบัญชาโดยตรงเพ่ือใหคณะกรรมการวิทยฐานะ             
ของสถานศึกษาตรวจสอบและรับรอง 

 ๒.  ใหหัวหนาสถานศึกษาสงคําขอซ่ึงคณะกรรมการวิทยฐานะของสถานศึกษาและหัวหนา
สถานศึกษาลงชื่อตรวจสอบแลวรับรองวาขอมูลถูกตองและเปนความจริง รวมท้ังผลการปฏิบัติงาน (ดานท่ี ๓)  



๕๒ 
 

ซ่ึงเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา หรือผูรับบริการทางวิชาการดานอ่ืนๆ จํานวน ๔ ชุด 
เสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นถึงหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการ  
 กรณีผูท่ีจะเกษียณอายุราชการใหยื่นคําขอรวมท้ังดําเนินการตามขอ ๑ และขอ ๒ กอนท่ีจะ
เกษียณอายุราชการไมนอยกวา ๖ เดือน  

 ๓.  ใหหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการตรวจสอบคุณสมบัติ คําขอ และ
เอกสารใหครบถวนสมบูรณ รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมในการดําเนินการ 

 ๔.  ใหหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินดานท่ี ๑ 
ดานท่ี ๒ และดานท่ี ๓ จํานวน ๓ คน โดยใหแตงตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ  ดังนี้ 
   ๔.๑ หวัหนาสถานศึกษาหรือผูท่ีไดรับการมอบหมายจากหัวหนาสถานศึกษา จํานวน ๑ คน  
  ๔.๒ ขาราชการทหารซ่ึงมีวิทยฐานะไมต่ํากวาวิทยฐานะครูชํานาญการและเปนผูมีความรู 
ความสามารถ ประสบการณสอดคลองกับความรับผิดชอบของผูขอรับการประเมิน จํานวน ๑ คน  
  ๔.๓ ผูทรงคุณวุฒิของสวนราชการนอกสถานศึกษาของผูขอรับการประเมินท่ีมีความรู
ความสามารถเหมาะสม จํานวน ๑ คน ในกรณีท่ีไมมีผูทรงคุณวุฒิของสวนราชการนอกสถานศึกษาท่ีเหมาะสม
ใหแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิของสวนราชการในสถานศึกษาหรือผูทรงคุณวุฒินอกกระทรวงกลาโหมได   
 ในกรณีท่ีไมสามารถแตงตั้งกรรมการตามขอ ๔.๒ ใหแตงตั้งกรรมการตามขอ ๔.๓ จํานวน ๒ คน 

 ๕.  การประเมินดานท่ี ๑ ดานท่ี ๒ และดานท่ี ๓     
  ๕.๑ กรณีผลการประเมินดานใดไมผานเกณฑ และคณะกรรมการมีความเห็นวาผลการประเมิน
อยูในวิสัยท่ีสามารถพัฒนาใหผานเกณฑได ใหคณะกรรมการประเมินแจงหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษา
ของสวนราชการ เพ่ือแจงสถานศึกษาของผูขอรับการประเมินภายในเวลา ๑๕ วัน นับแตวันท่ีคณะกรรมการ
ประเมินแลวเสร็จ ใหผูขอรับการประเมินพัฒนาตามขอสังเกต หรือขอเสนอแนะของคณะกรรมการภายในเวลา 
๓ เดือน นับแตวันท่ีไดรับแจงจากหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการ 
  ๕.๒ เม่ือผูขอรับการประเมินไดพัฒนาแลว ใหสถานศึกษาของผูรับการประเมินมีหนังสือ
แจงรายละเอียดท่ีพัฒนาถึงหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการ เพ่ือเสนอคณะกรรมการชุดเดิม
ตรวจและประเมินตอไป 
  ๕.๓ กรณีคณะกรรมการประเมินพิจารณารายละเอียดท่ีพัฒนาแลว เห็นควรใหมีการ
พัฒนาเพ่ิมเติม ใหแจงหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการ เพ่ือแจงสถานศึกษาของผูขอรับ   
การประเมินภายในเวลา ๑๕ วัน นับแตวันท่ีคณะกรรมการประเมินแลวเสร็จ ใหผูขอรับการประเมินพัฒนา   
ตามขอสังเกตหรือขอเสนอแนะของคณะกรรมการภายในเวลา ๓ เดือน นับแตวันท่ีไดรับแจงจากหนวย
รับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการ 
  ๕.๔ กรณีท่ีกรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม ใหหนวย
รับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการแตงตั้งกรรมการแทนตามท่ีกําหนดในวิธีการขอ ๔ 
  ๕.๕ กรณีผูขอรับการประเมินไมสงรายละเอียดการพัฒนาตามขอสังเกต หรือขอเสนอแนะ
ภายในเวลาท่ีกําหนด หรือสงเกินเวลาท่ีกําหนดโดยไมมีเหตุอันควรถือวาสละสิทธิ์ 
  ๕.๖ กรณีผูขอรับการประเมินไดพัฒนาแลว และมีผลการประเมินไมผานเกณฑท่ีกําหนด
ถือวาไมผานการประเมิน ใหหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการแจงผลการพิจารณาใหสถานศึกษา
ของผูขอรับการประเมิน เพ่ือแจงผูขอรับการประเมินทราบ  
 



๕๓ 
 

  ๕.๗ กรณีผลการประเมินท้ัง ๓ ดาน ผานเกณฑท่ีกําหนด ใหเสนอคณะทํางานบริหาร
ขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนของสวนราชการมีมติอนุมัติผลการประเมินหรือไมอนุมัติผลการประเมิน และ
ดําเนินการดังนี้ 
   ๕.๗.๑ กรณีคณะทํางานบริหารขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนของสวนราชการมีมติ
อนุมัติผลการประเมิน ใหดําเนินการแตงต้ังใหมีวิทยฐานะครูชํานาญการ ตามท่ีขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวย
การกําหนดวิทยฐานะสําหรับขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนด  
   ๕.๗.๒ กรณีคณะทํางานบริหารขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนของสวนราชการมีมติ
ไมอนุมัติผลการประเมิน ใหหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการแจงผลการพิจารณาใหสถานศึกษา
ของผูขอรับการประเมิน เพ่ือแจงผูขอรับการประเมินทราบ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 
 

 
หลักเกณฑและวิธีการ 

ใหขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนมีวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
(ครูทหาร/ครูวิชาการ) 

 

 

หลักเกณฑ 
 ๑. ผูขอเลื่อนเปนวิทยฐานะครชูํานาญการพิเศษตองมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
  ๑.๑ ดํารงตําแหนงท่ีมีวิทยฐานะครูชํานาญการ หรือดํารงตําแหนงอ่ืนท่ีกระทรวงกลาโหม
เทียบเทาหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา ๑ ป นับถึงวันท่ียื่นคําขอ 
  ๑.๒ มีชั่วโมงการสอน การฝก ศึกษา และการอมรมไมต่ํากวา ภาระงานข้ันต่ํา 
  ๑.๓ ไดปฏิบัติงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบดานการเรียนการสอน และการพัฒนาผูเขา
รับการสอน ฝก ศึกษา หรือผูรับบริการทางวิชาการดานอ่ืน ๆ ยอนหลังไมนอยกวา ๑ ป ติดตอกัน นับถึงวันท่ี
ยื่นคําขอ 

 ๒. ผูขอเลื่อนเปนวิทยฐานะครชูํานาญการพิเศษตองผานการประเมิน ๓ ดาน ดังนี้ 
  ดานท่ี ๑ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน
พิจารณาจากขอมูลของบุคคลและ/หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ และเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
   สวนท่ี ๑ ประวัติการรับราชการ 
   สวนท่ี ๒ คํารับรองของผูบังคับบัญชา 
   สวนท่ี ๓ เอกสารหลักฐานท่ีแสดงการมีสวนรวมในการเสริมสรางวินัย คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน 

  ดานท่ี ๒  ดานความรูความสามารถ พิจารณาจากการพัฒนางานในหนาท่ีและการพัฒนา
ตนเอง ดังนี้ 
   สวนท่ี ๑ การเปนผูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน พิจารณาจากหลักสูตร 
แผนการจัดการเรียนรู/การสอน/การฝก  สื่อ/นวัตกรรมแฟมสะสมผลงานคัดสรร 
   สวนท่ี ๒ การพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและทักษะในสาขาหรือกลุมสาระ               
ท่ีรับผิดชอบหรือในงานท่ีรับผิดชอบ พิจารณาจากการศึกษาคนควาหาความรูดวยวิธีการตางๆ ผลการทดสอบ
ความรูจากหนวยงานหรือสถาบันทางวิชาการ การประมวลความรูเก่ียวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ และ      
การนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน การใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ทางวิชาการ 
  ท้ังนี้ การประเมินในดานท่ี ๑ และดานท่ี ๒ ใหคณะกรรมการประเมินจากเอกสารหลักฐาน 
รวมท้ังการปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา  

  ดานท่ี ๓ ดานผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย ๒ สวน คือ 
   สวนท่ี ๑ ผลการพัฒนาคุณภาพผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา หรือผูรับบริการทาง
วิชาการดานอ่ืนๆ พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการประเมินและ/หรือการทดสอบของวิชาท่ีสอน ผลการ
พัฒนาผูเขารับการสอน ฝก ศึกษาดานอ่ืนๆ โดยคํานึงถึงปริมาณคุณภาพและสภาพของงานและ/หรือพิจารณา
จากการปฏิบัติงานจริง 



๕๕ 
 

   สวนท่ี ๒ ผลงานทางวิชาการซ่ึงเปนรายงานการศึกษาคนควา ผลการวิจัยในชั้น
เรียน หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนท่ีมีจุดมุงหมายในการแกปญหาดานการเรียนของผูเขารับการสอน 
ฝก ศึกษา หรือผูรับบริการทางวิชาการดานอ่ืนๆ และสอดคลองกับแผนการจัดการเรียนรู/การสอน/การฝก      
 
มีแนวศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและองคความรูตางๆ เพ่ือแกไขปญหาและนําไปสูการสรุปองคความรูเพ่ือพัฒนา 
ผูเรียนจํานวนไมนอยกวา ๑ รายการ ท้ังนี้การประเมินผลงานทางวิชาการใหพิจารณาจากผลงานทางวิชาการ   
ท่ีผูขอรับการประเมินเสนอ และอาจใหผูขอรับการประเมินนําเสนอ และตอบขอซักถามดวย 

 ๓. ใหมีคณะกรรมการประเมิน ดังนี้ 
  ๓.๑ คณะกรรมการชุดท่ี ๑ ประเมินดานท่ี ๑ คือ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนและดานท่ี ๒ คือ ดานความรูความสามารถ 
  ๓.๒ คณะกรรมการชุดท่ี ๒ ประเมินดานท่ี ๓ คือ ดานผลการปฏิบัติงาน 

 ๔. เกณฑการตัดสิน 
  ผูท่ีผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้ 
  ๔.๑ ดานท่ี ๑ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ี
สอน ตองไดคะแนนจากกรรมการท้ัง ๓ คน เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๗๐ 
  ๔.๒ ดานท่ี ๒ ดานความรูความสามารถ ตองไดคะแนนจากกรรมการท้ัง ๓ คน เฉลี่ย           
ไมต่ํากวารอยละ ๗๐ 
  ๔.๓ ดานท่ี ๓ ดานผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน  ดังนี้ 
   ๔.๓.๑ สวนท่ี ๑ ผลการพัฒนาคุณภาพผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา หรือผูรับบริการ
ทางวิชาการดานอ่ืนๆ ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๖๕ 
   ๔.๓.๒ สวนท่ี ๒ ผลงานทางวิชาการตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๖๕ 
   ๔.๓.๓ คะแนนรวมเฉลีย่สวนท่ี ๑ และสวนท่ี ๒ ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๗๐ 
  กรณีท่ีการประเมินดานท่ี ๑ และ/หรือดานท่ี ๒ ไมผานเกณฑ และคณะกรรมการชุดท่ี ๑              
มีความเห็นวาผลการประเมินอยูในวิสัยท่ีสามารถพัฒนาใหผานเกณฑได ใหผูขอรับการประเมินพัฒนาไดไมเกิน ๒ 
ครั้ง ครั้งละไมเกิน ๓ เดือน 
  กรณีท่ีการประเมินดานท่ี ๓ ไมผานเกณฑและคณะกรรมการชุดท่ี ๒ มีความเห็นวา                     
ผลการปฏิบัติงานซ่ึงประกอบดวยผลการพัฒนาคุณภาพผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา หรือผูรับบริการทาง
วิชาการดานอ่ืนๆ และผลงานทางวิชาการอยูในวิสัยท่ีสามารถปรับปรุงได และคณะอนุกรรมการบริหาร
ขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนเห็นชอบใหปรบัปรุง ใหปรับปรุงไดไมเกิน ๒ ครั้ง ครั้งท่ี ๑ ไมเกิน ๖ เดือน และ
ครั้งท่ี ๒ ไมเกิน ๓ เดือน 

 ๕. การพิจารณาอนุ มั ติผลการประเมินเพ่ือเลื่ อนเปนวิทยฐานะครูชํ านาญการพิเศษ                          
ใหคณะอนุกรรมการบริหารขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนเปนผูอนุมัติ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ขาราชการทหาร ท้ังนี้ มีผลตั้งแตวันท่ีหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการไดรับคําขอและ
เอกสารครบถวนสมบูรณ 
  กรณีท่ีมีการพัฒนาดานท่ี ๑ และ/หรือดานท่ี ๒ หรือปรับปรุงดานท่ี ๓ ใหอนุมัติไดตั้งแต
วันท่ีหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการไดรับหนังสือท่ีสงรายละเอียดในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงครบถวนสมบูรณครั้งลาสุด 

 ๖. ผูท่ีจะไดรับการแตงตั้งใหเลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษจะตองผานการพัฒนา
กอนแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะอนุกรรมการบริหารขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนกําหนด 



๕๖ 
 

 ๗. เม่ือคณะอนุกรรมการบริหารขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนพิจารณาผลการประเมิน                   
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขาราชการทหารและมีความเห็นเปนประการใดแลวใหถือเปนท่ีสุด 

 

วิธีการ 
 ๑. ใหผูประสงคขอรับการประเมินยื่นคําขอไดตลอดป ปละ ๑ ครั้ง โดยจัดทําคําขอพรอมท้ัง
เอกสารขอรับการประเมินท้ัง ๓ ดานเสนอตอผูบังคับบัญชาโดยตรงเพ่ือใหคณะกรรมการวิทยฐานะ              
ของสถานศึกษาตรวจสอบและรับรอง 

 ๒.  ใหหัวหนาสถานศึกษาสงคําขอซ่ึงคณะกรรมการวิทยฐานะของสถานศึกษาและหัวหนา
สถานศึกษาลงชื่อตรวจสอบแลวรับรองวาขอมูลถูกตองและเปนความจริง รวมท้ังผลการปฏิบัติงาน (ดานท่ี ๓)    

 

ซ่ึงเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผู เขารับการสอน ฝก ศึกษา หรือผูรับบริการทางวิชาการดานอ่ืนๆ             
จํานวน ๔ ชุด เสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นถึงหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการ  
  กรณีผูท่ีจะเกษียณอายุราชการใหยื่นคําขอรวมท้ังดําเนินการตามขอ ๑ และขอ ๒ กอนท่ี               
จะเกษียณอายุราชการไมนอยกวา ๖ เดือน 

 ๓.  ใหหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการตรวจสอบคุณสมบัติ คําขอ และ
เอกสารใหครบถวนสมบูรณ รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมในการดําเนินการ 

  ๔.  การตั้งคณะกรรมการประเมิน 

  ๔.๑ คณะกรรมการชุดท่ี ๑ ใหหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินดานท่ี ๑ และดานท่ี ๒ จํานวน ๓ คน โดยใหแตงตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธาน
กรรมการ ดังนี้ 

   ๔.๑.๑ หัวหนาสถานศึกษาหรือผูท่ีไดรับการมอบหมายจากหัวหนาสถานศึกษา 

จํานวน ๑ คน     

   ๔.๑.๒ ขาราชการทหารซ่ึงมีวิทยฐานะไมต่ํากวาวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษและเปน

ผูมีความรู ความสามารถ ประสบการณสอดคลองกับความรับผิดชอบของผูขอรับการประเมิน จํานวน ๑ คน  

   ๔.๑.๓ ผูทรงคุณวุฒิของสวนราชการนอกสถานศึกษาของผูขอรับการประเมินท่ีมี

ความรูความสามารถเหมาะสม จํานวน ๑ คน ในกรณีท่ีไมมีผูทรงคุณวุฒิของสวนราชการนอกสถานศึกษาท่ี

เหมาะสมใหแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิของสวนราชการในสถานศึกษาหรือผูทรงคุณวุฒินอกกระทรวงกลาโหมได 

 ในกรณีท่ีไมสามารถแตงตั้งกรรมการตามขอ ๔.๑.๒ ใหแตงตั้งกรรมการตามขอ ๔.๑.๓ จํานวน 

๒ คน 
  ๔.๒ คณะกรรมการชุดท่ี ๒ ประเมินดานท่ี ๓  
   ใหคณะทํางานบริหารขาราชการท่ีทําหนาท่ีสอนของสวนราชการแตงตั้งกรรมการ
ประเมินจากผูทรงคุณวุฒิของกระทรวงกลาโหม ซ่ึงมีความรูความสามารถและเชี่ยวชาญในสาขาวิชาท่ีจะตรวจ
และประเมิน โดยผูขอหนึ่งรายใหมีกรรมการประเมินจํานวน ๓ คน 
   ในกรณีท่ีไม มีผูทรงคุณวุฒิของกระทรวงกลาโหมท่ีเหมาะสมใหแตงตั้ งจาก
ผูทรงคุณวุฒินอกกระทรวงกลาโหมได   



๕๗ 
 

 ๕.  การประเมินดานท่ี ๑ และดานท่ี ๒ 
  ๕.๑ ใหคณะกรรมการชุดท่ี ๑ ประเมินดานท่ี ๑ และดานท่ี ๒ พรอมกันท้ัง ๒ ดานใหแลว
เสร็จภายในเวลา ๓ เดือนนับแตวันท่ีหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินโดยใหคณะกรรมการบันทึกขอสังเกตเก่ียวกับจุดเดนจุดท่ีควรพัฒนาในเรื่องท่ีประเมินของผูขอรับการ
ประเมินไวในแบบประเมินดวย/  
  ๕.๒ กรณีผลการประเมินท้ัง ๒ ดานผานเกณฑ ท่ี กําหนด ใหหนวยรับผิดชอบงาน            
ดานการศึกษาของสวนราชการเสนอผลการประเมินแกคณะทํางานบริหารขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนของ
สวนราชการเพ่ือแตงตั้งคณะกรรมการประเมินดานท่ี ๓ โดย สงผลการปฏิบัติงาน (ดานท่ี ๓) ซ่ึงประกอบดวย เอกสาร
ผลการพัฒนาคุณภาพผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา หรือผูรับบริการทางวิชาการดานอ่ืนๆ และผลงานทางวิชาการ พรอม
ท้ังผลการประเมิน ดานท่ี ๑ และดานท่ี ๒ และความเห็นของคณะกรรมการชุดท่ี ๑ ใหคณะกรรมการชุดท่ี ๒              
เพ่ือดําเนินการตอไป 
  ๕.๓ กรณีผลการประเมินดานท่ี ๑ และหรือดานท่ี ๒ ไมผานเกณฑ และคณะกรรมการ    
ชุดท่ี ๑   มีความเห็นวาผลการประเมินอยูในวิสัยท่ีสามารถพัฒนาใหผานเกณฑไดใหคณะกรรมการชุดท่ี ๑   
แจงหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการเพ่ือแจงสถานศึกษาของผูขอรับการประเมินภายในเวลา 
๑๕ วันนับแตวันท่ีคณะกรรมการชุดท่ี ๑ ประเมินแลวเสร็จใหผูขอรับการประเมินพัฒนาตามขอสังเกตของ
คณะกรรมการชุดท่ี ๑ ภายในเวลา ๓ เดือน นับแตวันท่ีไดรับแจงจากหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของ
สวนราชการ 
   เม่ือผูขอรับการประเมินพัฒนาดานท่ี ๑ และ/หรือดานท่ี ๒ แลวใหสถานศึกษาของ    
ผูขอรับการประเมินสงหนังสือแจงรายละเอียดท่ีพัฒนาถึงหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการ
เพ่ือเสนอคณะกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป 
  ๕.๔ กรณีท่ีคณะกรรมการชุดท่ี ๑ พิจารณารายละเอียดท่ีพัฒนาแลวเห็นควรใหมี         
การพัฒนาเพ่ิมเติมใหแจงหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการ เพ่ือแจงสถานศึกษาของผูขอรับ     
การประเมินภายในเวลา ๑๕ วัน นับแตวันท่ีคณะกรรมการชุดท่ี ๑ ประเมินแลวเสร็จ ใหผูขอรับการประเมินพัฒนา
ตามขอสังเกตของคณะกรรมการชุดท่ี ๑ ภายในเวลา ๓ เดือนนับแตวันท่ีไดรับแจงจากหนวยรับผิดชอบงาน  
ดานการศึกษาของสวนราชการ 
   เม่ือผูขอรับการประเมินพัฒนาดานท่ี ๑ และ/หรือดานท่ี ๒ แลวใหสถานศึกษาของ    
ผูขอรับการประเมินสงหนังสือแจงรายละเอียดท่ีพัฒนาถึงหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการ                
เพ่ือเสนอคณะกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป 
  ๕.๕ กรณีท่ีกรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตามใหหนวย
รับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการแตงตั้งกรรมการแทนไดตามท่ีกําหนดในวิธีการ ขอ ๔.๑ 
  ๕.๖ กรณีผูขอรับการประเมินไมสงรายละเอียดการพัฒนาตามขอสังเกตภายในเวลาท่ี
กําหนดหรือสงเกินเวลาท่ีกําหนดโดยไมมีเหตุอันควรถือวาสละสิทธิ์ 
  ๕.๗ กรณีผูขอรับการประเมินไดพัฒนาดานท่ี ๑ และ/หรือดานท่ี ๒ แลว และมีผลการ
ประเมินไมผานเกณฑท่ีกําหนดถือวาไมผานการประเมินใหหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการ
แจงผลการพิจารณาใหสถานศึกษาของผูขอรับการประเมิน เพ่ือแจงผูขอรับการประเมินทราบ 

 ๖.  การประเมินดานท่ี ๓ ดานผลการปฏิบัติงาน 
  ใหหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการสงผลการปฏิบัติงาน (ดานท่ี ๓)                  
ซ่ึงประกอบดวยเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผูเขารับการสอน ฝก ศึกษาศึกษา หรือผูรับบริการทางวิชาการ          



๕๘ 
 

ดานอ่ืนๆ และผลงานทางวิชาการ รวมท้ังผลการประเมินดานท่ี ๑ และดานท่ี ๒ และขอสังเกตของคณะกรรมการ
ชุดท่ี ๑ ใหคณะกรรมการชุดท่ี ๒ เพ่ือประกอบการพิจารณาดวย 
  ๖.๑ กรณีผานเกณฑการประเมินดานท่ี ๓ ผูขอรับการประเมินตองมีผลการประเมินจาก
กรรมการชุดท่ี ๒ ผานเกณฑท่ีกําหนดตามหลักเกณฑ ขอ ๔.๓ อยางเปนเอกฉันท 
  ๖.๒ กรณีคณะกรรมการชุดท่ี ๒ พิจารณาแลวเห็นสมควรใหปรับปรุงดานท่ี ๓ ผูขอรับ                
การประเมินตองมีผลการประเมินดานท่ี ๓ ผานเกณฑท่ีกําหนดตามหลักเกณฑ ขอ ๔.๓ ไมนอยกวา ๒ ใน ๓ คน               
โดยในสวนผลการพัฒนาคุณภาพผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา หรือผูรับบริการทางวิชาการดานอ่ืนๆ ใหปรับปรุง   
โดยการชี้แจงและ/หรือเสนอเอกสารเพ่ิมเติมเทานั้น สวนผลงานทางวิชาการใหปรับปรุงตามขอสังเกต            
ของกรรมการ ท้ังนี้ผลงานทางวิชาการตองอยูในวิสัยท่ีสามารถปรับปรุงได ใหปรับปรุงไดภายในเวลา ๖ เดือน นับแต
วันท่ีหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการแจงใหสถานศึกษาของผูขอรับการประเมินทราบ 
   เม่ือผูขอรับการประเมินปรับปรุงดานท่ี ๓ แลวใหหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษา    
ของสวนราชการเสนอคณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป 
  ๖.๓ กรณีท่ีคณะกรรมการชุดท่ี ๒ พิจารณารายละเอียดท่ีปรับปรุงแลวแตผูขอรับการประเมิน
ยังปรับปรุงไมครบถวนตามขอสังเกตและเห็นควรใหมีการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง ใหปรับปรุงภายในเวลา ๓ เดือน นับ
แตวันท่ีหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการแจงใหสถานศึกษาของผูขอรับการประเมินทราบ 
   เม่ือผูขอรับการประเมินปรับปรุงดานท่ี ๓ แลวใหหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษา      
ของสวนราชการเสนอคณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป 
  ๖.๔ กรณีท่ีกรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตามให
คณะกรรมการชุดท่ี ๒ มอบกรรมการคนอ่ืนในคณะนั้นประเมินได 
  ๖.๕ กรณีผูขอรับการประเมินไมสงผลการพัฒนาคุณภาพผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา หรือ
ผูรับบริการทางวิชาการดานอ่ืนๆ และหรือผลงานทางวิชาการท่ีปรับปรุงตามขอสังเกตภายในเวลาท่ีกําหนด 
หรือสงเกินเวลาท่ีกําหนดโดยไมมีเหตุอันควรถือวาสละสิทธิ์ 
  ๖.๖ กรณีผลการประเมินดานท่ี ๓ ผานเกณฑท่ีกําหนด ใหคณะทํางานบริหารขาราชการ
ทหาร              ท่ีทําหนาท่ีสอนของสวนราชการเสนอคณะอนุกรรมการบริหารขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน
พิจารณามีมตอินุมัติผลการประเมินหรือไมอนุมัติผลการประเมิน และดําเนินการดังนี้ 
   ๖.๖.๑ กรณีคณะอนุกรรมการบริหารขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนมีมติอนุมัติผล              
การประเมินและคณะกรรมการขาราชการทหารใหความเห็นชอบ  ใหดําเนินการแตงตั้งใหมีวิทยฐานะ          
ครูชํานาญการพิเศษ ตามท่ีขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการกําหนดวิทยฐานะสําหรับขาราชการทหารท่ี
ทําหนาท่ีสอน พ.ศ. ๒๕๖๑  กําหนด  
   ๖.๖.๒ กรณีคณะอนุกรรมการบริหารขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนมีมติอนุมัติผล               
การประเมินแตคณะกรรมการขาราชการทหารไมใหความเห็นชอบ  ใหหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของ                  
สวนราชการแจงผลการพิจารณาใหสถานศึกษาของผูขอรับการประเมิน เพ่ือแจงผูขอรับการประเมินทราบ 
   ๖.๖.๓ กรณีคณะอนุกรรมการบริหารขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนมีมติไมอนุมัติ               
ผลการประเมิน ใหหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการแจงผลการพิจารณาใหสถานศึกษาของ   
ผูขอรับการประเมิน เพ่ือแจงผูขอรับการประเมินทราบ 
  ๖.๗ กรณีผลการประเมินดานท่ี ๓ ไมผานเกณฑกําหนดใหเสนอคณะอนุกรรมการบริหาร
ขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนพิจารณามีมติไมอนุมัติ และใหแจงผลการพิจารณาและขอสังเกตของ
คณะกรรมการใหสถานศึกษาของผูขอรับการประเมิน เพ่ือแจงผูขอรับการประเมินทราบ  
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----------------------------------------------------- 
หลักเกณฑและวิธีการ 

ใหขาราชการทหารที่ทําหนาที่สอนมีวิทยฐานะครูเช่ียวชาญ 
(ครูทหาร/ครูวิชาการ) 

 

หลักเกณฑ 
  ๑. ผูขอเลื่อนเปนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ๑.๑ ดํารงตําแหนงท่ีมีวิทยฐานะครูชํานาญการ หรือดํารงตําแหนงทางดานวิชาการ                 
ท่ีคณะกรรมการขาราชการทหารเทียบเทาไมนอยกวา ๕ ป หรือรวมกันแลวไมนอยกวา ๕ ป นับถึงวันท่ียื่นคําขอ 
  ๑.๒ ดํารงตําแหนงท่ีมีวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ หรือดํารงตําแหนงทางดานวิชาการ               
ท่ีคณะกรรมการขาราชการทหารเทียบเทาไมนอยกวา ๓ ป หรือรวมกันแลวไมนอยกวา ๓ ป นับถึงวันท่ียื่นขอ 
  ๑.๓ มีชั่วโมงการสอน การฝก ศึกษา และการอมรมไมต่ํากวา ภาระงานข้ันต่ํา 
  ๑.๔ ปฏิบัติงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบดานการเรียนการสอนและการพัฒนาผูเขารับ
การสอน ฝก ศึกษา หรือผูรับบริการทางวิชาการดานอ่ืนๆ ยอนหลัง ๒ ปติดตอกัน นับถึงวันท่ียื่นคําขอ 

  ๒. ผูขอเลื่อนเปนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญตองผานการประเมิน ๓ ดาน ดังนี้ 
 ดานท่ี ๑ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน 
พิจารณาจากขอมูลของบุคคลและ/หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ และเอกสารหลักฐาน  ดังนี้ 
 สวนท่ี ๑ ประวัติการรับราชการ 
 สวนท่ี ๒ คํารับรองของผูบังคับบัญชา 
 สวนท่ี ๓ เอกสารหลักฐานท่ีแสดงการมีสวนรวมในการเสริมสรางวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน 

 ดานท่ี ๒ ดานความรูความสามารถ พิจารณาจากการพัฒนางานในหนาท่ีและการพัฒนา
ตนเอง  ดังนี้ 
 สวนท่ี ๑ การเปนผูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน พิจารณาจากหลักสูตร 
แผนการจัดการเรียนรู/การสอน/การฝก  สื่อ/นวัตกรรมแฟมสะสมผลงานคัดสรร 
 สวนท่ี ๒ การพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและทักษะในสาขาหรือกลุมสาระ
ท่ีรับผิดชอบหรือในงานท่ีรับผิดชอบ พิจารณาจากการศึกษาคนควาหาความรูดวยวิธีการตางๆ ผลการทดสอบ
ความรูจากหนวยงานหรือสถาบันทางวิชาการ การประมวลความรูเก่ียวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ                
และการนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน การใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ และการแลกเปลี่ยน                  
ความคิดเห็นทางวิชาการ 
 ท้ังนี้ การประเมินในดานท่ี ๑ และดานท่ี ๒ ใหคณะกรรมการประเมินจากเอกสารหลักฐาน 
รวมท้ังการปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา  

 ดานท่ี ๓ ดานผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย ๒ สวน คือ 
 สวนท่ี ๑ ผลการพัฒนาคุณภาพผูเขารับการสอน ฝก ศึกษาหรือผูรับบริการ
ทางวิชาการดานอ่ืนๆ พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการประเมินและ/หรือการทดสอบของวิชาท่ีสอน    
ผลการพัฒนาผูเขารับการสอน ฝก ศึกษาหรือผูรับบริการทางวิชาการดานอ่ืนๆ โดยคํานึงถึงปริมาณคุณภาพ
และสภาพของงานและ/หรือพิจารณาจากการปฏิบัติงานจริง 
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    สวนท่ี ๒ ผลงานทางวิชาการซ่ึงเปนรายงานการศึกษาคนควา ผลการวิจัยในชั้นเรียน 
หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนท่ีมีจุดมุงหมายในการแกปญหาดานการเรียนของผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา
หรือผูรับบริการทางวิชาการดานอ่ืนๆ และสอดคลองกับแผนการจัดการเรียนรู/การสอน/การฝก มีแนวศึกษา 
แนวคิด ทฤษฎีและองคความรูตางๆ เพ่ือแกไขปญหาและนําไปสูการสรุปองคความรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน จํานวน
ไมนอยกวา ๒ รายการ โดยตองเปนงานวิจัยอยางนอย ๑ รายการ ท้ังนี้ การประเมินผลงานทางวิชาการ                 
ใหพิจารณาจากผลงานทางวิชาการท่ีผูขอรับการประเมินเสนอ และอาจใหผูขอรับการประเมินนําเสนอ และตอบ
ขอซักถามดวย 

 ๓. ใหมีคณะกรรมการประเมิน ดังนี้ 
  ๓.๑ คณะกรรมการชุดท่ี ๑ ประเมินดานท่ี ๑ คือ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนและดานท่ี ๒ คือ ดานความรูความสามารถ 
  ๓.๒ คณะกรรมการชุดท่ี ๒ ประเมินดานท่ี ๓ คือ ดานผลการปฏิบัติงาน 

 ๔. เกณฑการตัดสิน 
  ผูท่ีผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน  ดังนี้ 
  ๔.๑ ดานท่ี ๑ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน 
ตองไดคะแนนจากกรรมการท้ัง ๓ คน เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๗๕ 
  ๔.๒ ดานท่ี ๒ ดานความรูความสามารถ ตองไดคะแนนจากกรรมการท้ัง ๓ คน เฉลี่ย      
ไม ต่ํากวารอยละ ๗๕ 
  ๔.๓ ดานท่ี ๓ ดานผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน  ดังนี้ 
   ๔.๓.๑ สวนท่ี ๑ ผลการพัฒนาคุณภาพผูเขารับการสอน ฝก ศึกษาหรือผูรับบริการ
ทางวิชาการดานอ่ืนๆ ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๗๐ 
   ๔.๓.๒ สวนท่ี ๒ ผลงานทางวิชาการตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๗๐ 
   ๔.๓.๓ คะแนนรวมเฉลี่ย สวนท่ี ๑ และสวนท่ี ๒ ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๗๕ 
  กรณีท่ีการประเมินดานท่ี ๑ และ/หรือดานท่ี ๒ ไมผานเกณฑและคณะกรรมการชุดท่ี ๑                         
มีความเห็นวาผลการประเมินอยูในวิสัยท่ีสามารถพัฒนาใหผานเกณฑได ใหผูขอรับการประเมินพัฒนาไดไมเกิน ๒ ครั้ง 
ครั้งละไมเกิน ๓ เดือน 
   กรณีท่ีการประเมินดานท่ี ๓ ไมผานเกณฑและคณะกรรมการชุดท่ี ๒ มีความเห็นวา                  
ผลการปฏิบัติงานซ่ึงประกอบดวยผลการพัฒนาคุณภาพผูเขารับการสอน ฝก ศึกษาหรือผูรับบริการทางวิชาการ    
ดานอ่ืนๆ และผลงานทางวิชาการอยูในวิสัยท่ีสามารถปรับปรุงไดและคณะอนุกรรมการบริหารขาราชการทหาร
ท่ีทําหนาท่ีสอนมีมติใหปรับปรุง ใหปรับปรุงไดไมเกิน ๒ ครั้ง ครั้งท่ี ๑ ไมเกิน ๖ เดือน และครั้งท่ี ๒ ไมเกิน ๓ เดือน 

 ๕. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพ่ือเลื่อนเปนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ใหคณะกรรมการ
ขาราชการทหารเปนผูอนุมัติ โดยมีผลตั้งแตวันท่ีหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการไดรับคําขอ
และเอกสารครบถวนสมบูรณ 
 กรณีท่ีมีการพัฒนาดานท่ี ๑ และ/หรือดานท่ี ๒ หรือปรับปรุงดานท่ี ๓ ใหอนุมัติไดตั้งแตวันท่ี 
หนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการไดรับหนังสือท่ีสงรายละเอียดในการพัฒนา หรือปรับปรุง
ครบถวนสมบูรณครั้งลาสุด 

 ๖. ผูท่ีจะไดรับการแตงตั้งใหเลื่อนเปนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญจะตองผานการพัฒนากอนแตงตั้ง
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะอนุกรรมการบริหารขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนกําหนด 
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  ๗.  เม่ือคณะกรรมการขาราชการทหารพิจารณาผลการประเมินและมีมติเปนประการใดแลว
ใหถือเปนท่ีสุด 

 

วิธีการ 

 ๑. ใหผูประสงคขอรับการประเมินยื่นคําขอไดตลอดป ปละ ๑ ครั้ง โดยจัดทําคําขอพรอมท้ัง
เอกสารขอรับการประเมินท้ัง ๓ ดานเสนอตอผูบังคับบัญชาโดยตรงเพ่ือใหคณะกรรมการวิทยฐานะ                     
ของสถานศึกษาตรวจสอบและรับรอง 

 ๒. ใหหัวหนาสถานศึกษาสงคําขอซ่ึงคณะกรรมการวิทยฐานะของสถานศึกษาและหัวหนา
สถานศึกษาลงชื่อตรวจสอบแลวรับรองวาขอมูลถูกตองและเปนความจริง รวมท้ังผลการปฏิบัติงาน (ดานท่ี ๓) 
ซ่ึงเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา หรือผูรับบริการทางวิชาการดานอ่ืนๆ   
จํานวน ๔ ชุด เสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นถึงหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการ  
  กรณีผูท่ีจะเกษียณอายุราชการใหยื่นคําขอรวมท้ังดําเนินการตามขอ ๑ และขอ ๒ กอนท่ีจะเกษียณ     
อายุราชการไมนอยกวา ๖ เดือน 

 ๓. ใหหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการตรวจสอบคุณสมบัติ คําขอ และ
เอกสารใหครบถวนสมบูรณ รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมในการดําเนินการ 

  ๔. ใหหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการ พิจารณาเอกสาร หลักฐาน และ
กลั่นกรองผลงานทางวิชาการกอนนําเสนอคณะอนุกรรมการบริหารขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน ท้ังนี้                 
ในการกลั่นกรองดังกลาวอาจตั้งกรรมการข้ึนเพ่ือชวยกลั่นกรองก็ได 

  ๕. การตั้งคณะกรรมการประเมิน 
  ๕.๑ คณะกรรมการชุดท่ี ๑ ใหหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินดานท่ี ๑ และดานท่ี ๒ จํานวน ๓ คน โดยใหแตงตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธาน
กรรมการ  ดังนี้ 
    ๕.๑.๑ หัวหนาสถานศึกษาหรือผูท่ีไดรับการมอบหมายจากหัวหนาสถานศึกษา 
จํานวน ๑ คน  
    ๕.๑.๒ ขาราชการทหารซ่ึงมีวิทยฐานะไมต่ํากวาวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษและ
เปนผูมีความรู ความสามารถ ประสบการณสอดคลองกับความรับผิดชอบของผูขอรับการประเมิน จํานวน ๑ คน  
    ๕.๑.๓ ผูทรงคุณวุฒิของสวนราชการนอกสถานศึกษาของผูขอรับการประเมินท่ีมีความรู
ความสามารถเหมาะสม จํานวน ๑ คน ในกรณีท่ีไมมีผูทรงคุณวุฒิของสวนราชการนอกสถานศึกษาท่ีเหมาะสม
ใหแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิของสวนราชการในสถานศึกษาหรือผูทรงคุณวุฒินอกกระทรวงกลาโหมได 
 ในกรณีท่ีไมสามารถแตงตั้งกรรมการตามขอ ๔.๑.๒ ใหแตงตั้งกรรมการตามขอ ๔.๑.๓ จํานวน 
๒ คน 
  ๕.๒ คณะกรรมการชุดท่ี ๒ ประเมินดานท่ี ๓ คือ ดานผลการปฏิบัติงาน 
   ใหคณะอนุกรรมการบริหารขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ                
ซ่ึงมีความรูความสามารถและเชี่ยวชาญในสาขาวิชาท่ีจะตรวจและประเมินตามหลักเกณฑวิธีการท่ีเปน
คณะกรรมการประเมิน การประเมินผูขอหนึ่งรายใหมีกรรมการประเมิน ๓ คน โดยแตงตั้งกรรมการจากตางสวนราชการ       



๖๒ 
 

กับผูขอรับการประเมินอยางนอย ๑ คนหากไมมีผูเชี่ยวชาญในสาขาท่ีขอรับการประเมิน ใหสามารถแตงตั้ง
กรรมการจากสวนราชการเดียวกันกับผูขอรับการประเมินได 
 
 

 ๖.  การประเมินดานท่ี ๑ และดานท่ี ๒  
  ๖.๑ ใหคณะกรรมการชุดท่ี ๑ ประเมินดานท่ี ๑ และดานท่ี ๒ พรอมกันท้ัง ๒ ดาน ใหแลวเสร็จ
ภายในเวลา ๓ เดือน นับแตวันท่ีหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการ              
ประเมิน โดยใหคณะกรรมการบันทึกขอสังเกตเก่ียวกับจุดเดนจุดท่ีควรพัฒนาในเรื่องท่ีประเมินของผูขอรับ              
การประเมินไวในแบบประเมินดวย 
  ๖.๒ กรณีผลการประเมินท้ัง ๒ ดานผานเกณฑกําหนด ใหหนวยรับผิดชอบดานการศึกษา
ของสวนราชการสงผลการปฏิบัติงาน (ดานท่ี ๓) ซ่ึงประกอบดวยเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผูเขารับ                
การสอน ฝก ศึกษา หรือผูรับบริการทางวิชาการดานอ่ืนๆ และผลงานทางวิชาการพรอมท้ังผลการประเมิน     
ดานท่ี ๑ และดานท่ี ๒ และความเห็นของคณะกรรมการชุดท่ี ๑ ใหคณะอนุกรรมการบริหารขาราชการทหาร 
ท่ีทําหนาท่ีสอนเพ่ือดําเนินการตอไป 
  ๖.๓ กรณีผลการประเมินดานท่ี ๑ และหรือดานท่ี ๒ ไมผานเกณฑและคณะกรรมการชุดท่ี ๑ 
มีความเห็นวาผลการประเมินอยูในวิสัยท่ีสามารถพัฒนาใหผานเกณฑได ใหคณะกรรมการชุดท่ี ๑ แจงหนวย
รับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการ เพ่ือแจงสถานศึกษาของผูขอรับการประเมินภายในเวลา ๑๕ วัน
นับแตวันท่ีคณะกรรมการชุดท่ี  ๑ ประเมินแลวเสร็จ ใหผู ขอรับการประเมินพัฒนาตามขอสังเกต                         
ของคณะกรรมการชุดท่ี ๑ ภายในเวลา ๓ เดือนนับแตวันท่ีไดรับแจงจากหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษา
ของสวนราชการ 
   เม่ือผูขอรับการประเมินพัฒนาดานท่ี ๑ และ/หรือดานท่ี ๒ แลวใหสถานศึกษาของผูขอรับ
การประเมินสงหนังสือแจงรายละเอียดท่ีพัฒนาถึงหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการเพ่ือเสนอ
คณะกรรมการชุดเดิมตรวจ และประเมินตอไป 
  ๖.๔ กรณีท่ีคณะกรรมการชุดท่ี ๑ พิจารณารายละเอียดท่ีพัฒนาแลวเห็นควรใหมีการพัฒนา
เพ่ิมเติมใหแจงหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการเพ่ือแจงสถานศึกษาของผูขอรับการประเมิน
ภายในเวลา ๑๕ วัน นับแตวันท่ีคณะกรรมการชุดท่ี ๑ ประเมินแลวเสร็จ ใหผูขอรับการประเมินพัฒนา             
ตามขอสังเกตของคณะกรรมการชุดท่ี ๑ ภายในเวลา ๓ เดือนนับแตวันท่ีไดรับแจงจากหนวยรับผิดชอบงาน                  
ดานการศึกษาของสวนราชการ 
   เม่ือผูขอรับการประเมินพัฒนาดานท่ี ๑ และ/หรือดานท่ี ๒ แลวใหสถานศึกษา              
ของผูขอรับการประเมินสงหนังสือแจงรายละเอียดท่ีพัฒนาถึงหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการ
เพ่ือเสนอคณะกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป 
  ๖.๕ กรณีท่ีกรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตามใหหนวย
รับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการ แตงตั้งกรรมการแทนไดตามท่ีกําหนดในวิธีการ ขอ ๕.๑ 
  ๖.๖ กรณีผูขอรับการประเมินไมสงรายละเอียดการพัฒนาตามขอสังเกตภายในเวลาท่ีกําหนด 
หรือสงเกินเวลาท่ีกําหนดโดยไมมีเหตุอันควรถือวาสละสิทธิ์ 
  ๖.๗ กรณีผูขอรับการประเมินไดพัฒนาดานท่ี ๑ และ/หรือดานท่ี ๒ แลว และมีผลการประเมิน
ไมผานเกณฑท่ีกําหนดถือวาไมผานการประเมิน ใหหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการแจงผล
การพิจารณาใหสถานศึกษาของผูขอรับการประเมิน เพ่ือแจงผูขอรับการประเมินทราบ 

 ๗. การประเมินดานท่ี ๓ ดานผลการปฏิบัติงาน 
  ใหหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการสงผลการปฏิบัติงาน (ดานท่ี ๓)             
ซ่ึงประกอบดวยเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผูเขารับการสอน ฝก ศึกษาหรือผูรับบริการทางวิชาการดานอ่ืนๆ



๖๓ 
 

และผลงานทางวิชาการ พรอมท้ังผลการประเมินดานท่ี ๑ และดานท่ี ๒ รวมท้ังขอสังเกตของคณะกรรมการ 
ชุดท่ี ๑ ใหคณะกรรมการชุดท่ี ๒ เพ่ือประกอบการพิจารณาดวย 
  ๗.๑ กรณีผานเกณฑการประเมินดานท่ี ๓ ผูขอรับการประเมินตองมีผลการประเมินจาก
กรรมการชุดท่ี ๒ ผานเกณฑท่ีกําหนดตามหลักเกณฑ ขอ ๔.๓ อยางเปนเอกฉันท 
  ๗.๒ กรณีคณะกรรมการชุดท่ี ๒ พิจารณาแลวเห็นสมควรใหปรับปรุงดานท่ี ๓ ผูขอรับ     
การประเมินตองมีผลการประเมินดานท่ี ๓ ผานเกณฑท่ีกําหนดตามหลักเกณฑ ขอ ๔.๓ ไมนอยกวา ๒ ใน ๓ คน 
โดยในสวนผลการพัฒนาคุณภาพผูเขารับการสอน ฝก ศึกษาหรือผูรับบริการทางวิชาการดานอ่ืนๆใหปรับปรุง
โดยการชี้แจงและ/หรือเสนอเอกสารเพ่ิมเติมเทานั้น สวนผลงานทางวิชาการใหปรับปรุงตามขอสังเกตของ 
กรรมการท้ังนี้ผลงานทางวิชาการตองอยูในวิสัยท่ีสามารถปรับปรุง ใหปรับปรุงไดภายในเวลา ๖ เดือน นับแต
วันท่ีหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาแจงมติใหสถานศึกษาของผูขอรับการประเมินทราบ 
   เม่ือผูขอรับการประเมินปรับปรุงดานท่ี ๓ แลวใหหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษา
เสนอคณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป 
  ๗.๓ กรณีท่ีคณะกรรมการชุดท่ี ๒ พิจารณารายละเอียดท่ีปรับปรุงแลวแตผูขอรับการประเมิน
ยังปรับปรุงไมครบถวนตามขอสังเกต และเห็นควรใหมีการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง ใหปรับปรุงภายในเวลา ๓ เดือน              
นับแตวันท่ีหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาแจงมติใหสถานศึกษาของผูขอรับการประเมินทราบ 
   เม่ือผูขอรับการประเมินปรับปรุงดานท่ี ๓ แลว ใหหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษา
คณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป 
  ๗.๔ กรณีท่ีกรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตามใหคณะกรรมการ
ชุดท่ี ๒ มอบกรรมการคนอ่ืนในคณะนั้นประเมินได 
  ๗.๕ กรณีผูขอรับการประเมินไมสงผลการพัฒนาคุณภาพผูเขารับการสอน ฝก ศึกษาหรือ
ผูรับบริการทางวิชาการดานอ่ืนๆ และ/หรือผลงานทางวิชาการท่ีปรับปรุงตามขอสังเกตภายในเวลาท่ีกําหนด
โดยไมมีเหตุอันควรหรือสงเกินเวลาท่ีกําหนดถือวาสละสิทธิ์ 
  ๗.๖ กรณีผลการประเมินดานท่ี ๓ ผานเกณฑท่ีกําหนด ใหคณะอนุกรรมการบริหาร
ขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน เสนอคณะกรรมการขาราชการทหารพิจารณามีมติอนุมัติผลการประเมินหรือ              
ไมอนุมัติผลการประเมิน และดําเนินการดังนี้ 
   ๗.๖.๑ กรณีคณะกรรมการขาราชการทหารมีมติอนุมัติผลการประเมินใหดําเนินการแตงตั้ง
ใหมีวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ตามท่ีขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการกําหนดวิทยฐานะสําหรับขาราชการทหาร     
ท่ีทําหนาท่ีสอน พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนด 
   ๗.๖๒ กรณีคณะกรรมการขาราชการทหารมีมติ ไมอนุ มัติผลการประเมิน                       
ใหคณะอนุกรรมการบริหารขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนแจงหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการ
เพ่ือแจงผลการพิจารณาใหสถานศึกษาของผูรับการประเมิน แจงผูขอรับการประเมินทราบ 
  ๗.๗ กรณีผลการประเมินดานท่ี ๓ ไมผานเกณฑกําหนดใหเสนอคณะอนุกรรมการบริหาร
ขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนแจงผลการประเมินและขอสังเกตของคณะกรรมการใหหนวยรับผิดชอบ      
งานดานการศึกษาของสวนราชการแจงสถานศึกษาของผูขอรับการประเมิน เพ่ือแจงผูขอรับการประเมินทราบ 
 
 

------------------------------------------------------ 
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หลักเกณฑและวิธีการ 

ใหขาราชการทหารที่ทําหนาที่สอนมีวิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษ 
(ครูทหาร/ครูวิชาการ) 

 

หลักเกณฑ 
 ๑.  ผูขอเลื่อนเปนวิทยฐานะครเูชี่ยวชาญพิเศษตองมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
  ๑.๑ ดํารงตําแหนงท่ีมีวิทยฐานะครู เชี่ยวชาญ หรือดํารงตําแหนงทางดานวิชาการท่ี
คณะกรรมการขาราชการทหารเทียบเทาไมนอยกวา ๒ ป หรือรวมกันแลวไมนอยกวา ๒ ป นับถึงวันท่ียื่นคําขอ 
  ๑.๒ มีชั่วโมงการสอน การฝก ศึกษา และการอบรมไมต่ํากวา ภาระงานข้ันต่ํา 
  ๑.๓ ไดปฏิบัติงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบดานการเรียนการสอน และการพัฒนาผูเขารับ
การสอน ฝก ศึกษา หรือผูรับบริการทางวิชาการดานอ่ืน ๆ ยอนหลังไมนอยกวา ๒ ป ติดตอกัน นับถึงวันท่ียื่นคําขอ 

 ๒.  ผูขอเลื่อนเปนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษตองผานการประเมิน ๓ ดาน  ดังนี้ 
  ดานท่ี ๑  ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน 
พิจารณาจากขอมูลของบุคคลและ/หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ และเอกสารหลักฐาน  ดังนี้ 
   สวนท่ี ๑ ประวัติการรับราชการ 
    สวนท่ี ๒ คํารับรองของผูบังคับบัญชา 
    สวนท่ี ๓ เอกสารหลักฐานท่ีแสดงการมีสวนรวมในการเสริมสรางวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน 

  ดานท่ี ๒  ดานความรูความสามารถ พิจารณาจากการพัฒนางานในหนาท่ีและการพัฒนา
ตนเอง ดังนี้ 
    สวนท่ี ๑ การเปนผูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน พิจารณาจากหลักสูตร 
แผนการจัดการเรียนรู/การสอน/การฝก  สื่อ/นวัตกรรมแฟมสะสมผลงานคัดสรร 
    สวนท่ี ๒ การพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและทักษะในสาขาหรือกลุมสาระ                
ท่ีรับผิดชอบหรือในงานท่ีรับผิดชอบ พิจารณาจากการศึกษาคนควาหาความรูดวยวิธีการตางๆ ผลการทดสอบ
ความรูจากหนวยงานหรือสถาบันทางวิชาการ การประมวลความรูเก่ียวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ และ
การนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน การใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ และการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นทางวิชาการ 
  ท้ังนี้ การประเมินในดานท่ี ๑ และดานท่ี ๒ ใหคณะกรรมการประเมินจากเอกสารหลักฐาน 
รวมท้ังการปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา  

  ดานท่ี ๓  ดานผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย ๒ สวน คือ 
    สวนท่ี ๑ ผลการพัฒนาคุณภาพผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา หรือผูรับบริการ
ทางวิชาการดานอื่นๆ พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการประเมินและ/หรือการทดสอบของวิชา     
ท่ีสอนผลการพัฒนาผูเขารับการสอน ฝก ศึกษาหรือผูรับบริการทางวิชาการดานอ่ืน ๆ โดยคํานึงถึงปริมาณ
คุณภาพและสภาพของงานและ/หรือพิจารณาจากการปฏิบัติงานจริง 
    สวนท่ี ๒ ผลงานทางวิชาการซ่ึงเปนรายงานการศึกษาคนควา ผลการวิจัยในชั้น
เรียน หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนท่ีมีจุดมุงหมายในการแกปญหาดานการเรียนของผูเขารับการสอน 
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ฝก ศึกษาหรือผูรับบริการทางวิชาการดานอ่ืนๆ และสอดคลองกับแผนการจัดการเรียนรู/การสอน/การฝก       
มีแนวศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและองคความรูตางๆ เพ่ือแกไขปญหาและนําไปสูการสรุปองคความรูเพ่ือพัฒนา       
ผูเขารับการสอน ฝก ศึกษาหรือผูรับบริการทางวิชาการดานอ่ืนๆ จํานวนไมนอยกวา ๒ รายการ โดยตองเปน 
งานวิจัยและพัฒนา สรางองคความรูใหม เพ่ือนําผลไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน โดยมีการเผยแพร
อยางกวางขวาง มีการถายทอดและไดรับการยอมรับ อยางนอย ๑ รายการ 
  ท้ังนี้การประเมินผลงานทางวิชาการใหพิจารณาจากผลงานทางวิชาการท่ีผูขอรับการประเมิน
เสนอ และอาจใหผูขอรับการประเมินนําเสนอ และตอบขอซักถามดวย 

 ๓.  ใหมีคณะกรรมการประเมิน  ดังนี้ 
  ๓.๑ คณะกรรมการชุดท่ี ๑ ประเมินดานท่ี ๑ คือ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน และดานท่ี ๒ คือ ดานความรูความสามารถ 
  ๓.๒ คณะกรรมการชุดท่ี ๒ ประเมินดานท่ี ๓ คือ ดานผลการปฏิบัติงาน 

 ๔.  เกณฑการตัดสิน 
  ผูท่ีผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน  ดังนี้ 
  ๔.๑ ดานท่ี ๑ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ี
สอน ตองไดคะแนนจากกรรมการท้ัง ๓ คน เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๘๐ 
  ๔.๒ ดานท่ี ๒ ดานความรูความสามารถ ตองไดคะแนนจากกรรมการท้ัง ๓ คน เฉลี่ยไมต่ํา
กวารอยละ ๘๐ 
  ๔.๓ ดานท่ี ๓ ดานผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน  ดังนี้ 
    ๔.๓.๑ สวนท่ี ๑ ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๗๕ 
    ๔.๓.๒ สวนท่ี ๒ ผลงานทางวิชาการตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๗๕ 
    ๔.๓.๓ คะแนนรวมเฉลี่ยสวนท่ี ๑ และสวนท่ี ๒ ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๘๐ 
  กรณีท่ีการประเมินดานท่ี ๑ และ/หรือดานท่ี ๒ ไมผานเกณฑและคณะกรรมการชุดท่ี ๑                 
มีความเห็นวาผลการประเมินอยูในวิสัยท่ีสามารถพัฒนาใหผานเกณฑได ใหผูขอรับการประเมินพัฒนาไดไมเกิน      
๒ ครั้ง ครั้งละไมเกิน ๓ เดือน 
   กรณีท่ีการประเมินดานท่ี ๓ ไมผานเกณฑและคณะกรรมการชุดท่ี ๒ มีความเห็นวาผลการ
ปฏิบัติงานซ่ึงประกอบดวยผลการพัฒนาคุณภาพผูเขารับการสอน ฝก ศึกษาหรือผูรับบริการทางวิชาการดาน
อ่ืนๆ และผลงานทางวิชาการอยูในวิสัยท่ีสามารถปรับปรุงไดและคณะอนุกรรมการบริหารขาราชการทหารท่ีทํา
หนาท่ีสอนมีมติใหปรับปรุง ใหปรับปรุงไดไมเกิน ๒ ครั้ง ครั้งท่ี ๑ ไมเกิน ๖ เดือน และครั้งท่ี ๒ ไมเกิน ๓ เดือน 

 ๕. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพ่ือเลื่อนเปนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ใหคณะกรรมการ
ขาราชการทหารเปนผูอนุมัติ โดยมีผลตั้งแตวันท่ีหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการไดรับคํา
ขอและเอกสารครบถวนสมบูรณ 
  กรณีท่ีมีการพัฒนาดานท่ี ๑ และ/หรือดานท่ี ๒ หรือปรับปรุงดานท่ี ๓ ใหอนุมัติไดตั้งแต
วันท่ีหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการไดรับหนังสือท่ีสงรายละเอียดในการพัฒนา หรือ
ปรับปรุงครบถวนสมบูรณครั้งลาสุด 

 ๖.  เม่ือคณะกรรมการขาราชการทหารพิจารณาผลการประเมินและมีมติเปนประการใดแลว
ใหถือเปนท่ีสุด 
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วิธีการ 

 ๑. ใหผูประสงคขอรับการประเมินยื่นคําขอไดตลอดป ปละ ๑ ครั้ง โดยจัดทําคําขอพรอมท้ัง
เอกสารขอรับการประเมินท้ัง ๓ ดานเสนอตอผูบังคับบัญชาโดยตรงเพ่ือใหคณะกรรมการวิทยฐานะของ
สถานศึกษาตรวจสอบและรบัรอง 
 ๒. ใหหัวหนาสถานศึกษาสงคําขอซ่ึงคณะกรรมการวิทยฐานะของสถานศึกษาและหัวหนา
สถานศึกษาลงชื่อตรวจสอบแลวรับรองวาขอมูลถูกตองและเปนความจริง รวมท้ังผลการปฏิบัติงาน (ดานท่ี ๓)    
 ซ่ึงเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา หรือผูรับบริการทางวิชาการดานอ่ืนๆ จํานวน 
๔ ชุด เสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นถึงหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการ  
  กรณีผูท่ีจะเกษียณอายุราชการใหยื่นคําขอรวมท้ังดําเนินการตามขอ ๑ และขอ ๒ กอนท่ี
จะเกษียณอายุราชการไมนอยกวา ๖ เดือน 

 ๓.  ใหหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการตรวจสอบคุณสมบัติ คําขอ และ
เอกสารใหครบถวนสมบูรณ รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมในการดําเนินการ 

 ๔. ใหหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการ พิจารณาเอกสาร หลักฐาน และ
กลั่นกรองผลงานทางวิชาการกอนนําเสนอคณะอนุกรรมการบริหารขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน ท้ังนี้ ในการ
กลั่นกรองดังกลาวอาจตั้งกรรมการข้ึนเพ่ือชวยกลั่นกรองก็ได  

 ๕. การแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน 
  ๕.๑ คณะกรรมการชุดท่ี ๑ ประเมินดานท่ี ๑ คือ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน และดานท่ี ๒ คือ ดานความรูความสามารถ 
    ใหคณะอนุกรรมการบริหารขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมี
ความรูความสามารถจํานวน ๓ คน เปนคณะกรรมการประเมิน 
  ๕.๒ คณะกรรมการชุดท่ี ๒ ประเมินดานท่ี ๓ คือ ดานผลการปฏิบัติงาน 
    ใหคณะอนุกรรมการบริหารขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมี
ความรูความสามารถ และเชี่ยวชาญในสาขาวิชาท่ีจะตรวจและประเมินตามหลักเกณฑวิธีการท่ีคณะกรรมการ   
ขาราชการทหารกําหนดเปนคณะกรรมการประเมิน การประเมินผูขอหนึ่งรายใหมีกรรมการประเมิน              
๓ - ๕  คนโดยแตงตั้งกรรมการจากภายนอกกระทรวงกลาโหมอยางนอย ๑ คน หากไมมีผูเชี่ยวชาญพิเศษใน
สาขาท่ีขอรับการประเมิน ใหสามารถแตงตั้งกรรมการจากภายในกระทรวงกลาโหมได 

 ๖.  การประเมินดานท่ี ๑ และดานท่ี ๒  
  ๖.๑ ใหคณะกรรมการชุดท่ี ๑ ประเมินดานท่ี ๑ และดานท่ี ๒ พรอมกันท้ัง ๒ ดาน ใหแลว
เสร็จภายในเวลา ๓ เดือน นับแตวันท่ีคณะอนุกรรมการบริหาราราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนแตงตั้งกรรมการ
ประเมิน โดยใหคณะกรรมการบันทึกขอสังเกตเก่ียวกับจุดเดนจุดท่ีควรพัฒนาในเรื่องท่ีประเมินของผูขอรับการ
ประเมินไวในแบบประเมินดวย 
  ๖.๒ กรณีผลการประเมินท้ัง ๒ ดานผานเกณฑกําหนด ใหหนวยรับผิดชอบดานการศึกษา          
ของสวนราชการสงผลการปฏิบัติงาน (ดานท่ี ๓) ซ่ึงประกอบดวยเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผูเขารับการ
สอน  ฝก ศึกษา หรือผูรับบริการทางวิชาการดานอ่ืนๆ และผลงานทางวิชาการพรอมท้ังผลการประเมินดานท่ี ๑ 
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และดานท่ี ๒ และความเห็นของคณะกรรมการชุดท่ี ๑ ใหคณะอนุกรรมการบริหารขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน
เพ่ือดําเนินการตอไป 
  ๖.๓ กรณีผลการประเมินดานท่ี ๑ และ/หรือดานท่ี ๒ ไมผานเกณฑ และคณะกรรมการ      
ชุดท่ี ๑ มีความเห็นวาผลการประเมินอยูในวิสัยท่ีสามารถพัฒนาใหผานเกณฑได ใหคณะกรรมการชุดท่ี ๑ แจงหนวย
รับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการ เพ่ือแจงสถานศึกษาของผูขอรับการประเมินภายในเวลา ๑๕ วัน  
นับแตวันท่ีคณะกรรมการชุดท่ี ๑ ประเมินแลวเสร็จ ใหผูขอรับการประเมินพัฒนาตามขอสังเกตของคณะกรรมการ
ชุดท่ี ๑ ภายในเวลา ๓ เดือน นับแตวันท่ีไดรับแจงจากหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการ 
   เม่ือผูขอรับการประเมินพัฒนาดานท่ี ๑ และ/หรือดานท่ี ๒ แลวใหสถานศึกษาของ        
ผูขอรับการประเมินสงหนังสือแจงรายละเอียดท่ีพัฒนาถึงหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการ
เพ่ือเสนอคณะกรรมการชุดเดิมตรวจ และประเมินตอไป 
  ๖.๔ กรณีท่ีคณะกรรมการชุดท่ี ๑ พิจารณารายละเอียดท่ีพัฒนาแลวเห็นควรใหมีการ
พัฒนาเพ่ิมเติมใหแจงหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการเพ่ือแจงสถานศึกษาของผูขอรับการ
ประเมินภายในเวลา ๑๕ วัน นับแตวันท่ีคณะกรรมการชุดท่ี ๑ ประเมินแลวเสร็จ ใหผูขอรับการประเมินพัฒนา   
 
ตามขอสังเกตของคณะกรรมการชุดท่ี ๑ ภายในเวลา ๓ เดือนนับแตวันท่ีไดรับแจงจากหนวยรับผิดชอบงาน
ดานการศึกษาของสวนราชการ 
   เม่ือผูขอรับการประเมินพัฒนาดานท่ี ๑ และ/หรือดานท่ี ๒ แลวใหสถานศึกษาของ     
ผูขอรับการประเมินสงหนังสือแจงรายละเอียดท่ีพัฒนาถึงหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการ
เพ่ือเสนอคณะกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป 
  ๖.๕ กรณีท่ีกรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตามให
คณะอนุกรรมการบริหารขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน แตงตั้งกรรมการแทนไดตามท่ีกําหนดในวิธีการขอ ๕.๑ 
  ๖.๖ กรณีผูขอรับการประเมินไมสงรายละเอียดการพัฒนาตามขอสังเกตภายในเวลา        
ท่ีกําหนด หรือสงเกินเวลาท่ีกําหนดโดยไมมีเหตุอันควรถือวาสละสิทธิ์ 
  ๖.๗ กรณีผูขอรับการประเมินไดพัฒนาดานท่ี ๑ และ/หรือดานท่ี ๒ แลว และมีผลการ
ประเมินไมผานเกณฑท่ีกําหนดถือวาไมผานการประเมิน ใหหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการ
แจงผลการพิจารณาใหสถานศึกษาของผูขอรับการประเมิน เพ่ือแจงผูขอรับการประเมินทราบ 

 ๗. การประเมินดานท่ี ๓ ดานผลการปฏิบัติงาน 
  ใหหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการสงผลการปฏิบัติงาน (ดานท่ี ๓)                     
ซ่ึงประกอบดวยเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผูเขารับการสอน ฝก ศึกษาหรือผูรับบริการทางวิชาการดานอ่ืนๆ 
และผลงานทางวิชาการ พรอมท้ังผลการประเมินดานท่ี ๑ และดานท่ี ๒ รวมท้ังขอสังเกตของคณะกรรมการชุด
ท่ี ๑ ใหคณะกรรมการชุดท่ี ๒ เพ่ือประกอบการพิจารณาดวย 
  ๗.๑ กรณีผานเกณฑการประเมินดานท่ี ๓ ผูขอรับการประเมินตองมีผลการประเมินจาก
กรรมการชุดท่ี ๒ ผานเกณฑท่ีกําหนดตามหลักเกณฑ ขอ ๔.๓ อยางเปนเอกฉันท 
  ๗.๒ กรณีคณะกรรมการชุดท่ี ๒ พิจารณาแลวเห็นสมควรใหปรับปรุงดานท่ี ๓ ผูขอรับ         
การประเมินตองมีผลการประเมินดานท่ี ๓ ผานเกณฑท่ีกําหนดตามหลักเกณฑ ขอ ๔.๓ มากกวาก่ึงหนึ่งของ
กรรมการชุดท่ี ๒ โดยในสวนผลการพัฒนาคุณภาพผูเขารับการสอน ฝก ศึกษาหรือผูรับบริการทางวิชาการดาน
อ่ืนๆ ใหปรับปรุง  โดยการชี้แจงและ/หรือเสนอเอกสารเพ่ิมเติมเทานั้น สวนผลงานทางวิชาการใหปรับปรุงตาม
ขอสังเกตของกรรมการ ท้ังนี้ผลงานทางวิชาการตองอยูในวิสัยท่ีสามารถปรับปรุง ใหปรับปรุงไดภายในเวลา        
๖ เดือน นับแตวันท่ีหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาแจงมติใหสถานศึกษาของผูขอรับการประเมินทราบ 



๖๘ 
 

   เม่ือผูขอรับการประเมินปรับปรุงดานท่ี ๓ แลวใหหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษา                
เสนอคณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป 
  ๗.๓ กรณีท่ีคณะกรรมการชุดท่ี ๒ พิจารณารายละเอียดท่ีปรับปรุงแลวแตผูขอรับการ
ประเมินยงัปรับปรุงไมครบถวนตามขอสังเกต และเห็นควรใหมีการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง ใหปรับปรุงภายในเวลา 
๓ เดือน นับแตวันท่ีหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาแจงมติใหสถานศึกษาของผูขอรับการประเมินทราบ 
   เม่ือผูขอรับการประเมินปรับปรุงดานท่ี ๓ แลว ใหหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษา
คณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป 
  ๗.๔ กรณีท่ีกรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตามให
คณะกรรมการ ชุดท่ี ๒ มอบกรรมการคนอ่ืนในคณะนั้นประเมินได 
  ๗.๕ กรณีผูขอรับการประเมินไมสงผลการพัฒนาคุณภาพผูเขารับการสอน ฝก ศึกษาหรือ
ผูรับบริการทางวิชาการดานอ่ืนๆ และ/หรือผลงานทางวิชาการท่ีปรับปรุงตามขอสังเกตภายในเวลาท่ีกําหนดโดยไมมี
เหตุอันควรหรือสงเกินเวลาท่ีกําหนดถือวาสละสิทธิ์ 
  ๗.๖ กรณีผลการประเมินดานท่ี ๓ ผานเกณฑท่ีกําหนด ใหคณะอนุกรรมการบริหารขาราชการ
ทหาร ท่ีทําหนาท่ีสอน เสนอคณะกรรมการขาราชการทหารพิจารณามีมติอนุมัติผลการประเมินหรือไมอนุมัติผลการ
ประเมิน และดําเนินการดังนี้ 
   ๗.๖.๑ กรณีคณะกรรมการขาราชการทหารมีมติอนุมติผลการประเมินใหดําเนินการ
แตงตั้งใหมีวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ตามท่ีขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการกําหนดวิทยฐานะสําหรับขาราชการ
ทหารท่ีทําหนาท่ีสอน พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนด 
   ๗.๖ .๒ กรณีคณะกรรมการข าราชการทหารมีมติ ไมอนุ มัติผลการประเมินให
คณะอนุกรรมการบริหารขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนแจงหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวน
ราชการเพ่ือแจงผลการพิจารณาใหสถานศึกษาของผูรับการประเมิน แจงผูขอรับการประเมินทราบ 
  ๗.๗ กรณีผลการประเมินดานท่ี ๓ ไมผานเกณฑกําหนดใหเสนอคณะอนุกรรมการบริหาร
ขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนแจงผลการประเมินและขอสังเกตของคณะกรรมการใหหนวยรับผิดชอบงาน                  
ดานการศึกษาของสวนราชการแจงสถานศึกษาของผูขอรับการประเมินเพ่ือแจงผูขอรับการประเมินทราบ 
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 ภาระงานขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน 

 หลักเกณฑและวิธีการ ใหขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนมีวิทยฐานะครูชํานาญการตน 

(ครูทหาร/ครูวิชาการ) 

 หลักเกณฑและวิธีการ ใหขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนมีวิทยฐานะครูชํานาญการ 

(ครูทหาร) 

 หลักเกณฑและวิธีการ ใหขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนมีวิทยฐานะครูชํานาญการ 

(ครูวิชาการ) 

 หลักเกณฑและวิธีการ ใหขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนมีวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

 หลักเกณฑและวิธีการ ใหขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนมีวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 

 หลักเกณฑและวิธีการ ใหขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนมีวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี ๒  

หลักเกณฑและวิธีการ ใหขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนมีวิทยฐานะ 



๔๑ 
 

ภาระงานของขาราชการทหารที่ทําหนาที่สอน 

(ครูทหาร/ครูวิชาการ) 

 ภาระงานของขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน เพ่ือใชเปนคุณสมบัติประกอบการขอรับ                 
การประเมินใหมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ดังนี้ 

 ๑. ภาระงาน หมายถึง จํานวนชั่วโมงการสอน (หรือการเปนผูชวยสอน) การฝกศึกษา และการอบรม
ท้ังในและนอกเวลาราชการ ภาระงานท่ีเก่ียวเนื่องกับการจัดการเรียนการสอน การฝกศึกษา และการอบรม 
รวมท้ังภาระงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

 ๑.๑ ช่ัวโมงการสอน การฝก ศึกษา และการอบรม หมายถึง จํานวนชั่วโมงท่ีปฏิบัติงาน
สอน (หรือการเปนผูชวยสอน) งานฝกศึกษา กิจกรรมการพัฒนาผู เขารับการสอน ฝก ศึกษา การจัด
ประสบการณการเรียนรู และกิจกรรมฟนฟูสมรรถภาพผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา 

 ๑.๒ ภาระงานท่ีเกี่ยวเนื่องกับการจัดการเรียนการสอน หมายถึง การปฏิบัติงานท่ี
สนับสนุนการสอน (หรือการเปนผูชวยสอน) การฝก ศึกษา และการอบรมเพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนมี
คุณภาพ เชน การจัดทําแผนการสอน/แผนการฝก  การวัดและประเมินผลการเรียนรู  การพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนการดูแลรักษาและปรนนิบัติบํารุงเครื่องชวยฝก และการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร เปนตน 

 ๑.๓ ภาระงานการพัฒนาสถานศึกษา/หนวยงาน หมายถึง ภาระงานสงเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในดานตาง ๆ เพ่ือสงผลตอคุณภาพผูเรียน เชน การบริหารการศึกษา                  
การอํานวยการศึกษา การบริหารกําลังพล การบริหารงบประมาณ การบริหารงานท่ัวไป และการประกันคุณภาพ
การศึกษา เปนตน 

 ๒. จํานวนช่ัวโมงภาระงานข้ันต่ํา 

ระดับการศึกษา/ประเภท 
จํานวนช่ัวโมงการสอน การ
ฝกศึกษา และ    การอบรม 

(ขอ ๑.๑) 

จํานวนช่ัวโมงภาระงานข้ันต่ํา 
(ขอ ๑.๑ และ ๑.๒) หรือ 
 (ขอ ๑.๑, ๑.๒ และ ๑.๓) 

๑. ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เชน 
รร.ตท.สปท. 

ไมต่ํากวา ๑๐ ชั่วโมง/สัปดาห ไมต่ํากวา ๑๘ ชั่วโมง/สัปดาห 

๒. ระดับต่ํากวาปริญญาตรี เชน รร.ผท.
ทหาร, รร.ชท.สปท., รร.นส.ทบ.,  

รร.ชุมพลฯ, รร.ดย.ฯ, รร.จอ.ฯ 

ไมต่ํากวา ๘ ชั่วโมง/สัปดาห ไมต่ํากวา ๑๔ ชั่วโมง/สัปดาห 

๓. ระดับปริญญาตรีข้ึนไป เชน 
รร.เหลาทัพ, วพ.เหลาทัพ 

ไมต่ํากวา ๖ ชั่วโมง/สัปดาห ไมต่ํากวา ๑๒ ชั่วโมง/สัปดาห 

๔. หลักสูตรฝกอบรมฯ ตาง ๆ เชน 
หลักสูตรเหลาสายวิทยาการ/
หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ/
หลักสูตรเพ่ิมพูนความรูการ
ปฏิบัติงานเฉพาะหนาท่ี/หลักสูตร   
ท่ีมีความยากลําบาก/เสี่ยงภัย 

ไมต่ํากวา ๒๐๐ ชั่วโมง/ป 
 

ไมต่ํากวา ๕๐๐ ชั่วโมง/ป 
 

 



๔๒ 
 
 
หมายเหตุ 

 ๑. การนับชั่วโมงการสอน การฝกศึกษา และการอบรมตามขอ ๑.๑ กําหนดวิธีการนับ  ดังนี้ 
  ๑.๑ ชั่วโมงการสอนตามปกติ ใหนับตามชั่วโมงในตารางการเรียนการสอน 
  ๑.๒ ชั่วโมงการฝกภาคสนามในหลักสูตรการศึกษาใหนับชั่วโมงการสอนตลอดระยะเวลา
ซ่ึงทําการฝกภาคสนามนั้น  
  ๑.๓ ชั่วโมงการศึกษาดูงานใหนับชั่วโมงการสอนตามตารางการศึกษาดูงานแตไมเกินวันละ 
๘ ชั่วโมง 
  ๑.๔ ชั่วโมงการสอนในวิชาซ่ึงมีความลําบากตรากตรําใหนับชั่วโมงการสอนเปน ๑.๕ เทา
ของชั่วโมงการเรียนการสอนตามตาราง 
  ๑.๕ ชั่วโมงการสอนในวิชาซ่ึงมีความเสี่ยงตอรางกายหรือสูญเสียชีวิต ใหนับชั่วโมงการสอน
เปน ๒ เทาของชั่วโมงการเรียนการสอนตามตาราง 

 ๒. การนับภาระงานท่ีเก่ียวเนื่องกับการจัดการเรียนการสอนใหนับตามเวลาท่ีปฏิบัติจริงแตไมเกิน 
๒ เทาของชั่วโมงการสอน การฝกศึกษา และการอบรม 
 ๓. การนับภาระงานการพัฒนาสถานศึกษา ใหนับตามเวลาท่ีปฏิบัติจริงโดยมีเอกสารหลักฐานประกอบ
 ๔. ผูท่ีขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตองมีชั่วโมงการสอน การฝกศึกษา และการอบรม
ตามท่ีภาระงานสอนข้ันตํ่ากําหนด สําหรับจํานวนชั่วโมงภาระงานท่ีเก่ียวเนื่องกับการจัดการเรียนการสอน   
และภาระงานการพัฒนาสถานศึกษา/หนวยงาน ใชเปนมาตรฐานในการกําหนดเกณฑการประเมินใหมีวิทยฐานะ 
หรือเลื่อนวิทยฐานะ 
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๔๓ 
 

 

   หลักเกณฑและวิธกีาร  

ใหขาราชการทหารที่ทําหนาที่สอนมีวิทยฐานะครูชํานาญการตน 

 (ครูทหาร/ครวิูชาการ) 

หลักเกณฑ 
 ๑. ผูขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการตนตองมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
  ๑.๑ มีหนังสือรับรองมาตรฐานการเปนผูสอนของกระทรวงกลาโหมหรือใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู 
  ๑.๒ ปฏิบัติหนาท่ีสอนหรือผูชวยสอนมาแลวไมนอยกวา ๓ ป และตองมีระยะเวลา       
รับราชการไมนอยกวา ๘ ป นับถึงวันท่ียื่นคําขอ ท้ังนี้การนับเวลาปฏิบัติหนาท่ีสอนหรือผูชวยสอนอาจตอเนื่อง
หรือไมก็ได และเปนไปตามท่ีหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการพิจารณาตามความเหมาะสม 
  ๑.๓ มีชั่วโมงการสอน การฝก ศึกษา และการอมรมไมต่ํากวา ภาระงานข้ันต่ํา 
   ๑.๔ ปฏิบัติงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบดานการเรียนการสอน และการพัฒนา          
ผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา หรือผูรับบริการทางวิชาการดานอ่ืนๆ ยอนหลังไมนอยกวา ๑ ป ติดตอกัน            
นับถึงวันท่ียื่นคําขอ 

 ๒. ผูขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการตนตองผานการประเมิน ๓ ดาน  ดังนี้ 
  ดานท่ี ๑ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน 
พิจารณาจากขอมูลของบุคคลและ/หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ และเอกสารหลักฐาน  ดังนี้ 
 สวนท่ี ๑ ประวัติการรับราชการ 
 สวนท่ี ๒  คํารับรองของผูบังคับบัญชา 
  สวนท่ี ๓  เอกสารหลักฐานท่ีแสดงการมีสวนรวมในการเสริมสรางวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน 
 ดานท่ี ๒ ดานความรูความสามารถ พิจารณาจากการพัฒนางานในหนาท่ีและการพัฒนา
ตนเอง  ดังนี้ 
  สวนท่ี ๑ การเปนผูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน พิจารณาจาก
หลักสูตรแผนการจัดการเรียนรู/การสอน/การฝกสื่อ/นวัตกรรมแฟมสะสมผลงานคัดสรร 
  สวนท่ี ๒ การพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและทักษะในสาขาหรือกลุมสาระ                 
ท่ีรับผิดชอบหรือในงานท่ีรับผิดชอบ พิจารณาจากการศึกษาคนควาหาความรูดวยวิธีการตางๆ และ              
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ 
  ดานท่ี ๓  ดานผลการปฏิบัติงาน พิจารณาจากผลการพัฒนาคุณภาพผูเขารับการสอน ฝก 
ศึกษา หรือผูรับบริการทางวิชาการดานอ่ืนๆ ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายงานการสังเคราะหผลการ
แกปญหา และพัฒนาผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา หรือผูรับบริการทางวิชาการดานอ่ืนๆ ผลการประเมินและ/
หรือการทดสอบของวิชาท่ีสอน และผลการพัฒนาผูเขารับการสอน ฝก ศึกษาดานอ่ืนๆ โดยคํานึงถึงปริมาณ
คุณภาพและสภาพของงานดวย 
 ๓. การประเมินดานท่ี ๑ และดานท่ี ๒ ใหคณะกรรมการประเมินจากเอกสารหลักฐาน รวมท้ัง
การปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา สวนดานท่ี ๓ ใหประเมินจากเอกสาร หลักฐานท่ีผูขอรับการประเมินเสนอ โดย
อาจประเมินจากการปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา หรือใหผูขอรับการประเมินนําเสนอและตอบขอซักถามดวย 



๔๔ 
 
 ท้ังนี้ ใหคณะกรรมการบันทึกขอสังเกตเก่ียวกับจุดเดน จุดท่ีควรพัฒนาในเรื่องท่ีประเมินของ            
ผูขอรับการประเมินไวในแบบประเมินดวย 

 ๔. การประเมินดานท่ี ๑ ดานท่ี ๒ และดานท่ี ๓ ใหมีคณะกรรมการประเมิน ๓ คน ประเมินพรอม

กันท้ัง ๓ ดาน และใหดําเนินการภายในระยะเวลา ๓ เดือน นับแตวันท่ีหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวน

ราชการแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน 

 ๕. เกณฑการตัดสิน 
  ผูท่ีผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน  ดังนี้ 
  ๕.๑ ดานท่ี ๑ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ี
สอน ตองไดคะแนนจากกรรมการ ท้ัง ๓ คน เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๕๕ 
  ๕.๒ ดานท่ี ๒ ดานความรูความสามารถ ตองไดคะแนนจากกรรมการท้ัง ๓ คน เฉลี่ยไมต่ํา
กวารอยละ ๕๕ 
  ๕.๓ ดานท่ี ๓ ดานผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคนไมต่ํากวารอยละ ๕๕ 
  กรณีคณะกรรมการการประเมินดานท่ี ๑ ดานท่ี ๒ และ/หรือดานท่ี ๓ มีความเห็นวา ผล
การประเมิน อยูในวิสัยท่ีสามารถพัฒนาใหผานเกณฑได ใหพัฒนาไดไมเกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไมเกิน ๓ เดือน 

 ๖. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพ่ือใหมีวิทยฐานะครูชํานาญการตน ใหคณะทํางาน
บริหารขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนของสวนราชการเปนผูอนุมัติ มีผลตั้งแตวันท่ีหนวยรับผิดชอบงาน      

ดานการศึกษาของสวนราชการไดรับคําขอ และเอกสารครบถวนสมบรูณ 

  กรณีท่ีมีการพัฒนาไมวาดานใดก็ตาม ใหอนุมัติไดตั้งแตวันท่ีหนวยรับผิดชอบงาน          

ดานการศึกษาของสวนราชการไดรับหนังสือท่ีสงรายละเอียดในการพัฒนาครบถวนสมบูรณครั้งลาสุด 
 ๗. เม่ือคณะทํางานบริหารขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนของสวนราชการพิจารณาผลการ
ประเมินและมีมติเปนประการใดแลวใหถือเปนท่ีสุด 

วิธีการ 
 ๑. ใหผูประสงคขอรับการประเมินยื่นคําขอไดตลอดป ปละ ๑ ครั้ง โดยจัดทําคําขอพรอมท้ัง
เอกสารขอรับการประเมินท้ัง ๓ ดานเสนอตอผูบังคับบัญชาโดยตรงเพ่ือใหคณะกรรมการวิทยฐานะ             
ของสถานศึกษาตรวจสอบและรบัรอง 

 ๒.  ใหหัวหนาสถานศึกษาสงคําขอซ่ึงคณะกรรมการวิทยฐานะของสถานศึกษาและหัวหนา
สถานศึกษาลงชื่อตรวจสอบแลวรับรองวาขอมูลถูกตองและเปนความจริง รวมท้ังผลการปฏิบัติงาน (ดานท่ี ๓)                
ซ่ึงเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา หรือผูรับบริการทางวิชาการดานอ่ืนๆ           
จํานวน ๔ ชุด เสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นถึงหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการ  
  กรณีผูท่ีจะเกษียณอายุราชการใหยื่นคําขอรวมท้ังดําเนินการตามขอ ๑ และขอ ๒ กอนท่ี                 
จะเกษียณอายุราชการไมนอยกวา ๖ เดือน 
 ๓.  ใหหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการตรวจสอบคุณสมบัติ คําขอ และ
เอกสารใหครบถวนสมบูรณ รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมในการดําเนินการ 
 ๔.  ใหหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน    
ดานท่ี ๑ ดานท่ี ๒ และดานท่ี ๓ จํานวน ๓ คน โดยใหแตงตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ  ดังนี้ 

  ๔.๑ หัวหนาสถานศึกษาหรือผูท่ีไดรับการมอบหมายจากหัวหนาสถานศึกษา จํานวน ๑ คน 



๔๕ 
 

  ๔.๒ ขาราชการทหารซ่ึงมีวิทยฐานะไมต่ํากวาวิทยฐานะครูชํานาญการและเปนผูมีความรู 
ความสามารถ ประสบการณสอดคลองกับความรับผิดชอบของผูขอรับการประเมิน จํานวน ๑ คน  
  ๔.๓ ผูทรงคุณวุฒิของสวนราชการนอกสถานศึกษาของผูขอรับการประเมินท่ีมีความรู
ความสามารถเหมาะสม จํานวน ๑ คน ในกรณีท่ีไมมีผูทรงคุณวุฒิของสวนราชการนอกสถานศึกษาท่ีเหมาะสม                
ใหแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิของสวนราชการในสถานศึกษาหรือผูทรงคุณวุฒินอกกระทรวงกลาโหมได   
  ในกรณีท่ีไมสามารถแตงตั้งกรรมการตามขอ ๔.๒ ใหแตงตั้งกรรมการตามขอ ๔.๓ จํานวน ๒ คน 

 ๕.  การประเมินดานท่ี ๑ ดานท่ี ๒ และดานท่ี ๓     
  ๕.๑ กรณีผลการประเมินดานใดไมผานเกณฑ และคณะกรรมการมีความเห็นวาผลการ
ประเมิน   อยูในวิสัยท่ีสามารถพัฒนาใหผานเกณฑได ใหคณะกรรมการประเมินแจงหนวยรับผิดชอบงาน      
ดานการศึกษาของสวนราชการ เพ่ือแจงสถานศึกษาของผูขอรับการประเมินภายในเวลา ๑๕ วัน นับแตวันท่ี
คณะกรรมการประเมินแลวเสร็จ ใหผูขอรับการประเมินพัฒนาตามขอสังเกต หรือขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ภายในเวลา ๓ เดือน นับแตวันท่ีไดรับแจงจากหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการ 
  ๕.๒ เม่ือผูขอรับการประเมินไดพัฒนาแลว ใหสถานศึกษาของผูรับการประเมินมีหนังสือ             
แจงรายละเอียดท่ีพัฒนาถึงหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการ เพ่ือเสนอคณะกรรมการชุดเดิม
ตรวจและประเมินตอไป 
  ๕.๓ กรณีคณะกรรมการประเมินพิจารณารายละเอียดท่ีพัฒนาแลว เห็นควรใหมี        
การพัฒนาเพ่ิมเติม ใหแจงหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการ เพ่ือแจงสถานศึกษาของผูขอรับ
การประเมินภายในเวลา ๑๕ วัน นับแตวันท่ีคณะกรรมการประเมินแลวเสร็จ ใหผูขอรับการประเมินพัฒนาตาม
ขอสังเกตหรือขอเสนอแนะของคณะกรรมการภายในเวลา ๓ เดือน นับแตวันท่ีไดรับแจงจากหนวยรับผิดชอบ
งานดานการศึกษาของสวนราชการ 
  ๕.๔ กรณีท่ีกรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม ใหหนวย
รับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการแตงตั้งกรรมการแทนตามท่ีกําหนดในวิธีการขอ ๔ 
  ๕.๕ กรณีผูขอรับการประเมินไมสงรายละเอียดการพัฒนาตามขอสังเกต หรือขอเสนอแนะ
ภายในเวลาท่ีกําหนด หรือสงเกินเวลาท่ีกําหนดโดยไมมีเหตุอันควรถือวาสละสิทธิ์ 
  ๕.๖ กรณีผูขอรับการประเมินไดพัฒนาแลว และมีผลการประเมินไมผานเกณฑท่ีกําหนด
ถือวาไมผานการประเมิน ใหหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการแจงผลการพิจารณาให
สถานศึกษาของผูขอรับการประเมิน เพ่ือแจงผูขอรับการประเมินทราบ 
  ๕.๗ กรณีผลการประเมินท้ัง ๓ ดาน ผานเกณฑท่ีกําหนด ใหเสนอคณะทํางานบริหาร
ขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนของสวนราชการมีมติอนุมัติผลการประเมินหรือไมอนุมัติผลการประเมิน และ
ดําเนินการ  ดังนี้ 

   ๕.๗.๑ กรณีคณะทํางานบริหารขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนของสวนราชการมีมติ
อนุมัติผลการประเมิน ใหดําเนินการแตงตั้งใหมีวิทยฐานะครูชํานาญการตน ตามท่ีขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวย                   
การกําหนดวิทยฐานะสําหรับขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน พ.ศ. ๒๕๖๑  กําหนด  

   ๕.๗.๒ กรณีคณะทํางานบริหารขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนของสวนราชการมีมติ               
ไมอนุมัติผลการประเมิน ใหหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการแจงผลการพิจารณาให
สถานศึกษาของผูขอรับการประเมิน เพ่ือแจงผูขอรับการประเมินทราบ 

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

 



๔๖ 
 

หลักเกณฑและวิธีการ 

ใหขาราชการทหารที่ทําหนาที่สอนมีวิทยฐานะครูชํานาญการ 

(ครูทหาร) 

 

หลักเกณฑ 
 ๑. ผูขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการตองมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
  ๑.๑ มีหนังสือรับรองมาตรฐานการเปนผูสอนของกระทรวงกลาโหม หรือใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู 
  ๑.๒ มีระยะเวลาปฏิบัติหนาท่ีสอน ดังนี้ 
   ๑.๒.๑ ดํารงตําแหนงประเภทวิทยฐานะระดับครูชํานาญการตนมาแลวไมนอยกวา     
๑ ป นับถึงวันท่ียื่นคําขอ 

   ๑.๒.๒ สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรท่ัวไป ตองปฏิบัติหนาท่ีสอนไมนอยกวา ๔ ป 
และตองมีระยะเวลารับราชการไมนอยกวา ๘ ป นับถึงวันท่ียื่นคําขอ 
  ๑.๒.๓ สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา โรงเรียนนายเรือ 
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทาตามท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนด 
ตองปฏิบัติหนาท่ีสอนมาแลวไมนอยกวา ๒ ป และมีระยะเวลารับราชการไมนอยกวา ๖ ป นับถึงวันท่ียื่นคําขอ 
  ๑.๒.๔ สําเร็จการศึกษาหลักสูตรหลักประจําโรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรเสนาธิ
การทหารเรือ หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ  วุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทาตามท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนด ตอง
ปฏิบัติหนาท่ีสอนมาแลวไมนอยกวา ๑ ป และมีระยะเวลารับราชการไมนอยกวา ๔ ป นับถึงวันท่ียื่นคําขอ 
  ๑.๒.๕ ผูมีประสบการณในการปฏิบัติราชการท่ีตรงตามความตองการของหนวยงาน              
ดานการศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการบริหารขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน ใหนับ
ระยะเวลาตั้งแตปฏิบัติงานในหนาท่ีมีประสบการณนั้นไมนอยกวา ๔ ป ทําการสอนมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
และมีระยะเวลารับราชการรวมไมนอยกวา ๖ ป หรือดํารงตําแหนงอ่ืนท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนด และผานการ
ประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด 
 ท้ังนี้การนับเวลาปฏิบัติหนาท่ีสอนหรือผูชวยสอนอาจตอเนื่องหรือไมก็ได และเปนไป
ตามท่ีหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการพิจารณาตามความเหมาะสม 
  ๑.๓ มีชั่วโมงการสอน การฝก ศึกษา และการอบรมไมต่ํากวา ภาระงานข้ันต่ํา 
   ๑.๔ ปฏิบัติงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบดานการเรียนการสอน และการพัฒนาผูเขา
รับการสอน ฝก ศึกษา หรือผูรับบริการทางวิชาการดานอ่ืนๆ ยอนหลังไมนอยกวา ๑ ป ติดตอกัน นับถึงวันท่ียื่นคําขอ 

 ๒. ผูขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการตองผานการประเมิน ๓ ดาน  ดังนี้ 
  ดานท่ี ๑ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน 
พิจารณาจากขอมูลของบุคคลและ/หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ และเอกสารหลักฐาน  ดังนี้ 
   สวนท่ี ๑ ประวัติการรับราชการ 
   สวนท่ี ๒ คํารับรองของผูบังคับบัญชา 
   สวนท่ี ๓ เอกสารหลักฐานท่ีแสดงการมีสวนรวมในการเสริมสรางวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน 

 



๔๗ 
 

  ดานท่ี ๒ ดานความรูความสามารถ พิจารณาจากการพัฒนางานในหนาท่ี และการพัฒนา
ตนเอง  ดังนี้ 
   สวนท่ี ๑ การเปนผูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน พิจารณาจาก
หลักสูตรแผนการจัดการเรียนรู/การสอน/การฝกสื่อ/นวัตกรรมแฟมสะสมผลงานคัดสรร 
   สวนท่ี ๒ การพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมพูนความรู และทักษะในสาขาหรือกลุมสาระ                 
ท่ีรับผิดชอบหรือในงานท่ีรับผิดชอบ พิจารณาจากการศึกษาคนควาหาความรูดวยวิธีการตางๆ ผลการทดสอบ
ความรูจากหนวยงาน หรือสถาบันทางวิชาการ การประมวลความรูเก่ียวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ การ
นําไปใช             ในการจัดการเรียนการสอน การใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ และการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น             ทางวิชาการ 

  ดานท่ี ๓ ดานผลการปฏิบัติงาน พิจารณาจากผลการพัฒนาคุณภาพผู เขารับการสอน           
ฝก ศึกษา หรือผูรับบริการทางวิชาการดานอ่ืนๆ ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายงานการสังเคราะห         
ผลการแกปญหาและพัฒนาผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา หรือผูรับบริการทางวิชาการดานอ่ืนๆ ผลการประเมิน
และ/หรือการทดสอบของวิชาท่ีสอน และผลการพัฒนาผูเขารับการสอน ฝก ศึกษาดานอ่ืนๆโดยคํานึงถึงปริมาณ
คุณภาพ และสภาพของงานดวย 

 ๓. การประเมินดานท่ี ๑ ดานท่ี ๒ และดานท่ี ๓ ใหมีคณะกรรมการประเมิน ๓ คน ประเมิน     

พรอมกันท้ัง ๓ ดาน และใหดําเนินการภายในระยะเวลา ๓ เดือน นับแตวันท่ีหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษา   

ของสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน 

 ๔. การประเมินดานท่ี ๑ และดานท่ี ๒ ใหคณะกรรมการประเมินจากเอกสารหลักฐานรวมท้ัง               

การปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา สวนดานท่ี ๓ ใหประเมินจากเอกสารหลักฐานท่ีผูขอรับการประเมินเสนอ โดยอาจ
ประเมินจากการปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา หรืออาจใหผูขอรับการประเมินนําเสนอ และตอบขอซักถามดวย 

 ๕. เกณฑการตัดสิน 
  ผูท่ีผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดานดังนี้ 
  ๕.๑ ดานท่ี ๑ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน 
ตองไดคะแนนจากกรรมการท้ัง ๓ คน เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๖๕ 
  ๕.๒ ดานท่ี ๒ ดานความรูความสามารถ ตองไดคะแนนจากกรรมการท้ัง ๓ คน เฉลี่ย      
ไมต่ํากวารอยละ ๖๕ 
  ๕.๓ ดานท่ี ๓ ดานผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคนไมต่ํากวารอยละ 
๖๕กรณีคณะกรรมการการประเมินดานท่ี ๑ ดานท่ี ๒ และ/หรือดานท่ี ๓ มีความเห็นวาผลการประเมินอยูใน
วิสัยท่ีสามารถพัฒนาใหผานเกณฑได ใหพัฒนาไดไมเกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไมเกิน ๓ เดือน 

 ๖. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพ่ือใหมีวิทยฐานะครูชํานาญการ ใหคณะทํางานบริหาร
ขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนของสวนราชการเปนผูอนุ มัติ มีผลตั้ งแตวันท่ีหนวยรับผิดชอบงาน              

ดานการศึกษาของสวนราชการไดรับคําขอ และเอกสารครบถวนสมบรูณ 

 กรณีท่ี มีการพัฒนาไมว าดานใดก็ตาม ใหอนุ มั ติ ไดตั้ งแตวัน ท่ีหนวยรับผิดชอบงาน              

ดานการศึกษาของสวนราชการไดรับหนังสือท่ีสงรายละเอียดในการพัฒนาครบถวนสมบูรณครั้งลาสุด 

 ๗. เม่ือคณะทํางานบริหารขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนของสวนราชการพิจารณาผลการ
ประเมินและมีมติเปนประการใดแลวใหถือเปนท่ีสุด 



๔๘ 
 
วิธีการ 

 ๑. ใหผูประสงคขอรับการประเมินยื่นคําขอไดตลอดป ปละ ๑ ครั้ง โดยจัดทําคําขอพรอมท้ัง
เอกสารขอรับการประเมินท้ัง ๓ ดานเสนอตอผูบังคับบัญชาโดยตรงเพ่ือใหคณะกรรมการวิทยฐานะ             
ของสถานศึกษาตรวจสอบและรับรอง 

 ๒.  ใหหัวหนาสถานศึกษาสงคําขอซ่ึงคณะกรรมการวิทยฐานะของสถานศึกษาและหัวหนา
สถานศึกษาลงชื่อตรวจสอบแลวรับรองวาขอมูลถูกตองและเปนความจริง รวมท้ังผลการปฏิบัติงาน (ดานท่ี ๓)               
ซ่ึงเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา หรือผูรับบริการทางวิชาการดานอ่ืนๆ          
จํานวน ๔ ชุด เสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นถึงหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการ  
  กรณีผู ท่ีจะเกษียณอายุราชการใหยื่นคําขอรวมท้ังดําเนินการตามขอ ๑ และขอ ๒        
กอนท่ีจะเกษียณอายุราชการไมนอยกวา ๖ เดือน 

 ๓.  ใหหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการตรวจสอบคุณสมบัติ คําขอ และ
เอกสารใหครบถวนสมบูรณ รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมในการดําเนินการ 

 ๔.  ใหหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินดาน
ท่ี ๑ ดานท่ี ๒ และดานท่ี ๓ จํานวน ๓ คน โดยใหแตงตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ  ดังนี้ 
  ๔.๑ หัวหนาสถานศึกษาหรือผูท่ีไดรับการมอบหมายจากหัวหนาสถานศึกษา จํานวน ๑ คน 
  ๔.๒ ขาราชการทหารซ่ึงมีวิทยฐานะไมต่ํากวาวิทยฐานะครูชํานาญการและเปนผูมีความรู 
ความสามารถ ประสบการณสอดคลองกับความรับผิดชอบของผูขอรับการประเมิน จํานวน ๑ คน  
  ๔.๓ ผูทรงคุณวุฒิของสวนราชการนอกสถานศึกษาของผูขอรับการประเมินท่ีมีความรู
ความสามารถเหมาะสม จํานวน ๑ คน ในกรณีท่ีไมมีผูทรงคุณวุฒิของสวนราชการนอกสถานศึกษาท่ีเหมาะสม                
ใหแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิของสวนราชการในสถานศึกษาหรือผูทรงคุณวุฒินอกกระทรวงกลาโหมได   
 ในกรณีท่ีไมสามารถแตงตั้งกรรมการตามขอ ๔.๒ ใหแตงตั้งกรรมการตามขอ ๔.๓ จํานวน ๒ คน 

 ๕. การประเมินดานท่ี ๑ ดานท่ี ๒ และดานท่ี ๓ 
  ๕.๑ กรณีผลการประเมินดานใดไมผานเกณฑ และคณะกรรมการมีความเห็นวาผลการ
ประเมิน อยูในวิสัยท่ีสามารถพัฒนาใหผานเกณฑได ใหคณะกรรมการประเมินแจงหนวยรับผิดชอบงาน        
ดานการศึกษาของสวนราชการ เพ่ือแจงสถานศึกษาของผูขอรับการประเมินภายในเวลา ๑๕ วัน นับแตวันท่ี
คณะกรรมการประเมินแลว ใหผูขอรับการประเมินพัฒนาตามขอสังเกต หรือขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ภายในเวลา ๓ เดือน นับแตวันท่ีไดรับแจงจากหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการ 
  ๕.๒ เม่ือผูขอรับการประเมินไดพัฒนาแลว ใหสถานศึกษาของผูรับการประเมินมีหนังสือ
แจงรายละเอียดท่ีพัฒนาถึงหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการ เพ่ือเสนอคณะกรรมการชุดเดิม
ตรวจและประเมินตอไป 
  ๕.๓ กรณีคณะกรรมการประเมินพิจารณารายละเอียดท่ีพัฒนาแลว เห็นควรใหมีการ
พัฒนาเพ่ิมเติม ใหแจงหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการ เพ่ือแจงสถานศึกษาของผูขอรับการ
ประเมินภายในเวลา ๑๕ วัน นับแตวันท่ีคณะกรรมการประเมินแลวเสร็จ ใหผูขอรับการประเมินพัฒนาตาม
ขอสังเกตหรือขอเสนอแนะของคณะกรรมการภายในเวลา ๓ เดือน นับแตวันท่ีไดรับแจงจากหนวยรับผิดชอบ
งานดานการศึกษาของสวนราชการ 
  ๕.๔ กรณีท่ีกรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม ใหหนวย
รับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการแตงตั้งกรรมการแทนตามท่ีกําหนดในวิธีการขอ ๔ 



๔๙ 
 

  ๕.๕ กรณีผูขอรับการประเมินไมสงรายละเอียดการพัฒนาตามขอสังเกต หรือขอเสนอแนะ
ภายในเวลาท่ีกําหนด หรือสงเกินเวลาท่ีกําหนดโดยไมมีเหตุอันควรถือวาสละสิทธิ์ 
  ๕.๖ กรณีผูขอรับการประเมินไดพัฒนาแลว และมีผลการประเมินไมผานเกณฑท่ีกําหนด
ถือวาไมผานการประเมิน ใหหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการแจงผลการพิจารณาใหสถานศึกษา
ของผูขอรับการประเมิน เพ่ือแจงผูขอรับการประเมินทราบ 
  ๕.๗ กรณีผลการประเมินท้ัง ๓ ดาน ผานเกณฑท่ีกําหนด  ใหเสนอคณะทํางานบริหาร
ขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนของสวนราชการมีมติอนุมัติผลการประเมินหรือไมอนุมัติผลการประเมิน และ
ดําเนินการดังนี้ 
   ๕.๗.๑ กรณีคณะทํางานบริหารขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนของสวนราชการ           
มีมติอนุมัติผลการประเมิน ใหดําเนินการแตงตั้งใหมีวิทยฐานะครูชํานาญการ ตามท่ีขอบังคับกระทรวงกลาโหม      
วาดวยการกําหนดวิทยฐานะสําหรับขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนด  
   ๕.๗.๒ กรณีคณะทํางานบริหารขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนของสวนราชการมีมติ        
ไมอนุมัติผลการประเมิน ใหหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการแจงผลการพิจารณาใหสถานศึกษา
ของผูขอรับการประเมิน เพ่ือแจงผูขอรับการประเมินทราบ 
 

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



๕๐ 
 

หลักเกณฑและวิธีการ 
ใหขาราชการทหารที่ทําหนาที่สอนมีวิทยฐานะครูชํานาญการ 

(ครูวิชาการ) 

 

หลักเกณฑ 
 ๑. ผูขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการตองมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
  ๑.๑ มีหนังสือรับรองมาตรฐานการเปนผูสอนของกระทรวงกลาโหม หรือใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู 
  ๑.๒ มีระยะเวลาปฏิบัติหนาท่ีสอน  ดังนี้ 
   ๑.๒.๑ ดํารงตําแหนงประเภทวิทยฐานะระดับครูชํานาญการตนมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
นับถึงวันท่ียื่นคําขอ 

   ๑.๒.๒ สําหรับผูมีวุฒิต่ํากวาปริญญาตรี ตองปฏิบัติหนาท่ีสอนมาแลวไมนอยกวา ๘ ป  
นับถึงวันท่ียื่นคําขอ 
   ๑.๒.๓ สําหรับผูมีวุฒิปริญญาตรี ตองปฏิบัติหนาท่ีสอนมาแลวไมนอยกวา ๖ ป และ  
มีระยะเวลารับราชการไมนอยกวา ๘ ป นับถึงวันท่ียื่นคําขอ  
   ๑.๒.๔ สําหรับผูมีวุฒิปริญญาโท ตองปฏิบัติหนาท่ีสอนมาแลวไมนอยกวา ๔ ป และ 
มีระยะเวลารับราชการไมนอยกวา ๖ ป นับวันท่ียื่นคําขอ 
   ๑.๒.๕ สําหรับมีวุฒิปริญญาเอก ตองปฏิบัติหนาท่ีสอนมาแลวไมนอยกวา ๒ ป และ  
มีระยะเวลารับราชการไมนอยกวา ๔ ปนับถึงวันท่ียื่นคําขอ 
 ท้ังนี้การนับเวลาปฏิบัติหนาท่ีสอนอาจตอเนื่องหรือไมก็ได และเปนไปตามท่ีหนวยรับผิดชอบ
งานดานการศึกษาของสวนราชการพิจารณาตามความเหมาะสม 
  ๑.๓ มีชั่วโมงการสอน การฝก ศึกษาและการอมรมไมต่ํากวา ภาระงานข้ันต่ํา 
  ๑.๔ ปฏิบัติงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบดานการเรียนการสอน และการพัฒนาผูเขารับ
การสอน ฝก ศึกษา หรือผูรับบริการทางวิชาการดานอ่ืนๆ ยอนหลัง ๒ ป ติดตอกัน นับถึงวันท่ียื่นคําขอ 

 ๒. ผูขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการตองผานการประเมิน ๓ ดาน  ดังนี้ 
  ดานท่ี ๑ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน 
พิจารณาจากขอมูลของบุคคลและ/หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ และเอกสารหลักฐาน  ดังนี้ 
   สวนท่ี ๑ ประวัติการรับราชการ 
   สวนท่ี ๒ คํารับรองของผูบังคับบัญชา 
   สวนท่ี ๓ เอกสารหลักฐานท่ีแสดงการมีสวนรวมในการเสริมสรางวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน 

  ดานท่ี ๒ ดานความรูความสามารถ พิจารณาจากการพัฒนางานในหนาท่ีและการพัฒนาตนเอง ดังนี้ 
   สวนท่ี ๑ การเปนผูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน พิจารณาจาก
หลักสูตรแผนการจัดการเรียนรู/การสอน/การฝกสื่อ/นวัตกรรมแฟมสะสมผลงานคัดสรร 
   สวนท่ี ๒ การพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมพูนความรู และทักษะในสาขาหรือกลุมสาระ
ท่ีรับผิดชอบหรือในงานท่ีรับผิดชอบ พิจารณาจากการศึกษาคนควาหาความรูดวยวิธีการตางๆ ผลการทดสอบความรู 
จากหนวยงาน หรือสถาบันทางวิชาการ การประมวลความรูเก่ียวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ การนําไปใชในการ
จัดการเรยีนการสอน การใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ 



๕๑ 
 

  ดานท่ี ๓ ดานผลการปฏิบัติงาน พิจารณาจากผลการพัฒนาคุณภาพผูเขารับการสอน ฝก 
ศึกษา หรือผูรับบริการทางวิชาการดานอ่ืนๆ ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายงานการสังเคราะหผลการ
แกปญหาและพัฒนา ผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา หรือผูรับบริการทางวิชาการดานอ่ืนๆ ผลการประเมินและ/
หรือการทดสอบของวิชาท่ีสอน และผลการพัฒนาผูเขารับการสอน ฝก ศึกษาดานอ่ืนๆโดยคํานึงถึงปริมาณ
คุณภาพ และสภาพของงานดวย 

 ๓. การประเมินดานท่ี ๑ ดานท่ี ๒ และดานท่ี ๓ ใหมีคณะกรรมการประเมิน ๓ คน ประเมินพรอมกัน 
ท้ัง ๓ ดาน และใหดําเนินการภายในระยะเวลา ๓ เดือน นับแตวันท่ีหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษา                
ของสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน 

 ๔. การประเมินดานท่ี ๑ และดานท่ี ๒ ใหคณะกรรมการประเมินจากเอกสารหลักฐานรวมท้ัง                   
การปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา สวนดานท่ี ๓ ใหประเมินจากเอกสารหลักฐานท่ีผูขอรับการประเมินเสนอ โดยอาจ
ประเมินจากการปฏิบตัิงานจริง ณ สถานศึกษา หรืออาจใหผูขอรับการประเมินนําเสนอ และตอบขอซักถามดวย 

  ๕. เกณฑการตัดสิน 
  ผูท่ีผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน  ดังนี้ 
  ๕.๑ ดานท่ี ๑ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน 
ตองไดคะแนนจากกรรมการท้ัง ๓ คน เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๖๕ 
  ๕.๒ ดานท่ี ๒ ดานความรูความสามารถ ตองไดคะแนนจากกรรมการท้ัง ๓ คน เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๖๕ 
  ๕.๓ ดานท่ี ๓ ดานผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคนไมต่ํากวารอยละ ๖๕ 
  กรณีคณะกรรมการการประเมินดานท่ี ๑ ดานท่ี ๒ และ/หรือดานท่ี ๓ มีความเห็นวาผลการประเมิน
อยูในวิสัยท่ีสามารถพัฒนาใหผานเกณฑได ใหพัฒนาไดไมเกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไมเกิน ๓ เดือน 

 ๖. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพ่ือใหมีวิทยฐานะครูชํานาญการ ใหคณะทํางานบริหาร
ขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนของสวนราชการเปนผูอนุ มัติ มีผลตั้ งแตวันท่ีหนวยรับผิดชอบงาน              
ดานการศึกษาของสวนราชการไดรับคําขอ และเอกสารครบถวนสมบรูณ 
 กรณีท่ี มีการพัฒนาไมว าดานใดก็ตาม ใหอนุ มั ติ ไดตั้ งแตวัน ท่ีหนวยรับผิดชอบงาน              
ดานการศึกษาของสวนราชการไดรับหนังสือท่ีสงรายละเอียดในการพัฒนาครบถวนสมบูรณครั้งลาสุด 

 ๗. เม่ือคณะทํางานบริหารขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนของสวนราชการพิจารณาผล      
การประเมินและมีมติเปนประการใดแลวใหถือเปนท่ีสุด 

วิธีการ 

 ๑. ใหผูประสงคขอรับการประเมินยื่นคําขอไดตลอดป ปละ ๑ ครั้ง โดยจัดทําคําขอพรอมท้ัง
เอกสารขอรับการประเมินท้ัง ๓ ดานเสนอตอผูบังคับบัญชาโดยตรงเพ่ือใหคณะกรรมการวิทยฐานะ             
ของสถานศึกษาตรวจสอบและรับรอง 

 ๒.  ใหหัวหนาสถานศึกษาสงคําขอซ่ึงคณะกรรมการวิทยฐานะของสถานศึกษาและหัวหนา
สถานศึกษาลงชื่อตรวจสอบแลวรับรองวาขอมูลถูกตองและเปนความจริง รวมท้ังผลการปฏิบัติงาน (ดานท่ี ๓)  

ซ่ึงเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา หรือผูรับบริการทางวิชาการดานอ่ืนๆ จํานวน ๔ ชุด 
เสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นถึงหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการ  
 กรณีผูท่ีจะเกษียณอายุราชการใหยื่นคําขอรวมท้ังดําเนินการตามขอ ๑ และขอ ๒ กอนท่ีจะ
เกษียณอายุราชการไมนอยกวา ๖ เดือน  



๕๒ 
 
 ๓.  ใหหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการตรวจสอบคุณสมบัติ คําขอ และ
เอกสารใหครบถวนสมบูรณ รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมในการดําเนินการ 

 ๔.  ใหหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินดานท่ี ๑ 
ดานท่ี ๒ และดานท่ี ๓ จํานวน ๓ คน โดยใหแตงตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ  ดังนี้ 
   ๔.๑ หวัหนาสถานศึกษาหรือผูท่ีไดรับการมอบหมายจากหัวหนาสถานศึกษา จํานวน ๑ คน  
  ๔.๒ ขาราชการทหารซ่ึงมีวิทยฐานะไมต่ํากวาวิทยฐานะครูชํานาญการและเปนผูมีความรู 
ความสามารถ ประสบการณสอดคลองกับความรับผิดชอบของผูขอรับการประเมิน จํานวน ๑ คน  
  ๔.๓ ผูทรงคุณวุฒิของสวนราชการนอกสถานศึกษาของผูขอรับการประเมินท่ีมีความรู
ความสามารถเหมาะสม จํานวน ๑ คน ในกรณีท่ีไมมีผูทรงคุณวุฒิของสวนราชการนอกสถานศึกษาท่ีเหมาะสม
ใหแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิของสวนราชการในสถานศึกษาหรือผูทรงคุณวุฒินอกกระทรวงกลาโหมได   
 ในกรณีท่ีไมสามารถแตงตั้งกรรมการตามขอ ๔.๒ ใหแตงตั้งกรรมการตามขอ ๔.๓ จํานวน ๒ คน 

 ๕.  การประเมินดานท่ี ๑ ดานท่ี ๒ และดานท่ี ๓     
  ๕.๑ กรณีผลการประเมินดานใดไมผานเกณฑ และคณะกรรมการมีความเห็นวาผลการประเมิน
อยูในวิสัยท่ีสามารถพัฒนาใหผานเกณฑได ใหคณะกรรมการประเมินแจงหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษา
ของสวนราชการ เพ่ือแจงสถานศึกษาของผูขอรับการประเมินภายในเวลา ๑๕ วัน นับแตวันท่ีคณะกรรมการ
ประเมินแลวเสร็จ ใหผูขอรับการประเมินพัฒนาตามขอสังเกต หรือขอเสนอแนะของคณะกรรมการภายในเวลา 
๓ เดือน นับแตวันท่ีไดรับแจงจากหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการ 
  ๕.๒ เม่ือผูขอรับการประเมินไดพัฒนาแลว ใหสถานศึกษาของผูรับการประเมินมีหนังสือ
แจงรายละเอียดท่ีพัฒนาถึงหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการ เพ่ือเสนอคณะกรรมการชุดเดิม
ตรวจและประเมินตอไป 
  ๕.๓ กรณีคณะกรรมการประเมินพิจารณารายละเอียดท่ีพัฒนาแลว เห็นควรใหมีการ
พัฒนาเพ่ิมเติม ใหแจงหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการ เพ่ือแจงสถานศึกษาของผูขอรับ   
การประเมินภายในเวลา ๑๕ วัน นับแตวันท่ีคณะกรรมการประเมินแลวเสร็จ ใหผูขอรับการประเมินพัฒนา   
ตามขอสังเกตหรือขอเสนอแนะของคณะกรรมการภายในเวลา ๓ เดือน นับแตวันท่ีไดรับแจงจากหนวย
รับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการ 
  ๕.๔ กรณีท่ีกรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตาม ใหหนวย
รับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการแตงตั้งกรรมการแทนตามท่ีกําหนดในวิธีการขอ ๔ 
  ๕.๕ กรณีผูขอรับการประเมินไมสงรายละเอียดการพัฒนาตามขอสังเกต หรือขอเสนอแนะ
ภายในเวลาท่ีกําหนด หรือสงเกินเวลาท่ีกําหนดโดยไมมีเหตุอันควรถือวาสละสิทธิ์ 
  ๕.๖ กรณีผูขอรับการประเมินไดพัฒนาแลว และมีผลการประเมินไมผานเกณฑท่ีกําหนด
ถือวาไมผานการประเมิน ใหหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการแจงผลการพิจารณาใหสถานศึกษา
ของผูขอรับการประเมิน เพ่ือแจงผูขอรับการประเมินทราบ  
  ๕.๗ กรณีผลการประเมินท้ัง ๓ ดาน ผานเกณฑท่ีกําหนด ใหเสนอคณะทํางานบริหาร
ขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนของสวนราชการมีมติอนุมัติผลการประเมินหรือไมอนุมัติผลการประเมิน และ
ดําเนินการดังนี้ 
   ๕.๗.๑ กรณีคณะทํางานบริหารขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนของสวนราชการมีมติ
อนุมัติผลการประเมิน ใหดําเนินการแตงตั้งใหมีวิทยฐานะครูชํานาญการ ตามท่ีขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวย
การกําหนดวิทยฐานะสําหรับขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนด  



๕๓ 
 

   ๕.๗.๒ กรณีคณะทํางานบริหารขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนของสวนราชการมีมติ
ไมอนุมัติผลการประเมิน ใหหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการแจงผลการพิจารณาใหสถานศึกษา
ของผูขอรับการประเมิน เพ่ือแจงผูขอรับการประเมินทราบ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 
 

หลักเกณฑและวิธีการ 
ใหขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนมีวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

(ครูทหาร/ครูวิชาการ) 
 

 

หลักเกณฑ 
 ๑. ผูขอเลื่อนเปนวิทยฐานะครชูํานาญการพิเศษตองมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
  ๑.๑ ดํารงตําแหนงท่ีมีวิทยฐานะครูชํานาญการ หรือดํารงตําแหนงอ่ืนท่ีกระทรวงกลาโหม
เทียบเทาหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา ๑ ป นับถึงวันท่ียื่นคําขอ 
  ๑.๒ มีชั่วโมงการสอน การฝก ศึกษา และการอมรมไมต่ํากวา ภาระงานข้ันต่ํา 
  ๑.๓ ไดปฏิบัติงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบดานการเรียนการสอน และการพัฒนาผูเขา
รับการสอน ฝก ศึกษา หรือผูรับบริการทางวิชาการดานอ่ืน ๆ ยอนหลังไมนอยกวา ๑ ป ติดตอกัน นับถึงวันท่ี
ยื่นคําขอ 

 ๒. ผูขอเลื่อนเปนวิทยฐานะครชูํานาญการพิเศษตองผานการประเมิน ๓ ดาน ดังนี้ 
  ดานท่ี ๑ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน
พิจารณาจากขอมูลของบุคคลและ/หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ และเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
   สวนท่ี ๑ ประวัติการรับราชการ 
   สวนท่ี ๒ คํารับรองของผูบังคับบัญชา 
   สวนท่ี ๓ เอกสารหลักฐานท่ีแสดงการมีสวนรวมในการเสริมสรางวินัย คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน 

  ดานท่ี ๒  ดานความรูความสามารถ พิจารณาจากการพัฒนางานในหนาท่ีและการพัฒนา
ตนเอง ดังนี้ 
   สวนท่ี ๑ การเปนผูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน พิจารณาจากหลักสูตร 
แผนการจัดการเรียนรู/การสอน/การฝก  สื่อ/นวัตกรรมแฟมสะสมผลงานคัดสรร 
   สวนท่ี ๒ การพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและทักษะในสาขาหรือกลุมสาระ               
ท่ีรับผิดชอบหรือในงานท่ีรับผิดชอบ พิจารณาจากการศึกษาคนควาหาความรูดวยวิธีการตางๆ ผลการทดสอบ
ความรูจากหนวยงานหรือสถาบันทางวิชาการ การประมวลความรูเก่ียวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ และ      
การนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน การใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ทางวิชาการ 
  ท้ังนี้ การประเมินในดานท่ี ๑ และดานท่ี ๒ ใหคณะกรรมการประเมินจากเอกสารหลักฐาน 
รวมท้ังการปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา  

  ดานท่ี ๓ ดานผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย ๒ สวน คือ 
   สวนท่ี ๑ ผลการพัฒนาคุณภาพผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา หรือผูรับบริการทาง
วิชาการดานอ่ืนๆ พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการประเมินและ/หรือการทดสอบของวิชาท่ีสอน ผลการ
พัฒนาผูเขารับการสอน ฝก ศึกษาดานอ่ืนๆ โดยคํานึงถึงปริมาณคุณภาพและสภาพของงานและ/หรือพิจารณา
จากการปฏิบัติงานจริง 
   สวนท่ี ๒ ผลงานทางวิชาการซ่ึงเปนรายงานการศึกษาคนควา ผลการวิจัยในชั้น
เรียน หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนท่ีมีจุดมุงหมายในการแกปญหาดานการเรียนของผูเขารับการสอน 
ฝก ศึกษา หรือผูรับบริการทางวิชาการดานอ่ืนๆ และสอดคลองกับแผนการจัดการเรียนรู/การสอน/การฝก      
 



๕๕ 
 

มีแนวศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและองคความรูตางๆ เพ่ือแกไขปญหาและนําไปสูการสรุปองคความรูเพ่ือพัฒนา 
ผูเรียนจํานวนไมนอยกวา ๑ รายการ ท้ังนี้การประเมินผลงานทางวิชาการใหพิจารณาจากผลงานทางวิชาการ   
ท่ีผูขอรับการประเมินเสนอ และอาจใหผูขอรับการประเมินนําเสนอ และตอบขอซักถามดวย 

 ๓. ใหมีคณะกรรมการประเมิน ดังนี้ 
  ๓.๑ คณะกรรมการชุดท่ี ๑ ประเมินดานท่ี ๑ คือ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนและดานท่ี ๒ คือ ดานความรูความสามารถ 
  ๓.๒ คณะกรรมการชุดท่ี ๒ ประเมินดานท่ี ๓ คือ ดานผลการปฏิบัติงาน 

 ๔. เกณฑการตัดสิน 
  ผูท่ีผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้ 
  ๔.๑ ดานท่ี ๑ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ี
สอน ตองไดคะแนนจากกรรมการท้ัง ๓ คน เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๗๐ 
  ๔.๒ ดานท่ี ๒ ดานความรูความสามารถ ตองไดคะแนนจากกรรมการท้ัง ๓ คน เฉลี่ย           
ไมต่ํากวารอยละ ๗๐ 
  ๔.๓ ดานท่ี ๓ ดานผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน  ดังนี้ 
   ๔.๓.๑ สวนท่ี ๑ ผลการพัฒนาคุณภาพผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา หรือผูรับบริการ
ทางวิชาการดานอ่ืนๆ ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๖๕ 
   ๔.๓.๒ สวนท่ี ๒ ผลงานทางวิชาการตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๖๕ 
   ๔.๓.๓ คะแนนรวมเฉลีย่สวนท่ี ๑ และสวนท่ี ๒ ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๗๐ 
  กรณีท่ีการประเมินดานท่ี ๑ และ/หรือดานท่ี ๒ ไมผานเกณฑ และคณะกรรมการชุดท่ี ๑              
มีความเห็นวาผลการประเมินอยูในวิสัยท่ีสามารถพัฒนาใหผานเกณฑได ใหผูขอรับการประเมินพัฒนาไดไมเกิน ๒ 
ครั้ง ครั้งละไมเกิน ๓ เดือน 
  กรณีท่ีการประเมินดานท่ี ๓ ไมผานเกณฑและคณะกรรมการชุดท่ี ๒ มีความเห็นวา                     
ผลการปฏิบัติงานซ่ึงประกอบดวยผลการพัฒนาคุณภาพผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา หรือผูรับบริการทาง
วิชาการดานอ่ืนๆ และผลงานทางวิชาการอยูในวิสัยท่ีสามารถปรับปรุงได และคณะอนุกรรมการบริหาร
ขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนเห็นชอบใหปรบัปรุง ใหปรับปรุงไดไมเกิน ๒ ครั้ง ครั้งท่ี ๑ ไมเกิน ๖ เดือน และ
ครั้งท่ี ๒ ไมเกิน ๓ เดือน 

 ๕. การพิจารณาอนุ มั ติผลการประเมินเพ่ือเลื่ อนเปนวิทยฐานะครูชํ านาญการพิเศษ                          
ใหคณะอนุกรรมการบริหารขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนเปนผูอนุมัติ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ขาราชการทหาร ท้ังนี้ มีผลตั้งแตวันท่ีหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการไดรับคําขอและ
เอกสารครบถวนสมบูรณ 
  กรณีท่ีมีการพัฒนาดานท่ี ๑ และ/หรือดานท่ี ๒ หรือปรับปรุงดานท่ี ๓ ใหอนุมัติไดตั้งแต
วันท่ีหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการไดรับหนังสือท่ีสงรายละเอียดในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงครบถวนสมบูรณครั้งลาสุด 

 ๖. ผูท่ีจะไดรับการแตงตั้งใหเลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษจะตองผานการพัฒนา
กอนแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะอนุกรรมการบริหารขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนกําหนด 

 ๗. เม่ือคณะอนุกรรมการบริหารขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนพิจารณาผลการประเมิน                   
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขาราชการทหารและมีความเห็นเปนประการใดแลวใหถือเปนท่ีสุด 

 

 



๕๖ 
 
วิธีการ 
 ๑. ใหผูประสงคขอรับการประเมินยื่นคําขอไดตลอดป ปละ ๑ ครั้ง โดยจัดทําคําขอพรอมท้ัง
เอกสารขอรับการประเมินท้ัง ๓ ดานเสนอตอผูบังคับบัญชาโดยตรงเพ่ือใหคณะกรรมการวิทยฐานะ              
ของสถานศึกษาตรวจสอบและรับรอง 

 ๒.  ใหหัวหนาสถานศึกษาสงคําขอซ่ึงคณะกรรมการวิทยฐานะของสถานศึกษาและหัวหนา
สถานศึกษาลงชื่อตรวจสอบแลวรับรองวาขอมูลถูกตองและเปนความจริง รวมท้ังผลการปฏิบัติงาน (ดานท่ี ๓)    

 

ซ่ึงเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผู เขารับการสอน ฝก ศึกษา หรือผูรับบริการทางวิชาการดานอ่ืนๆ             
จํานวน ๔ ชุด เสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นถึงหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการ  
  กรณีผูท่ีจะเกษียณอายุราชการใหยื่นคําขอรวมท้ังดําเนินการตามขอ ๑ และขอ ๒ กอนท่ี               
จะเกษียณอายุราชการไมนอยกวา ๖ เดือน 

 ๓.  ใหหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการตรวจสอบคุณสมบัติ คําขอ และ
เอกสารใหครบถวนสมบูรณ รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมในการดําเนินการ 

  ๔.  การตั้งคณะกรรมการประเมิน 

  ๔.๑ คณะกรรมการชุดท่ี ๑ ใหหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินดานท่ี ๑ และดานท่ี ๒ จํานวน ๓ คน โดยใหแตงตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธาน
กรรมการ ดังนี้ 

   ๔.๑.๑ หัวหนาสถานศึกษาหรือผูท่ีไดรับการมอบหมายจากหัวหนาสถานศึกษา 

จํานวน ๑ คน     

   ๔.๑.๒ ขาราชการทหารซ่ึงมีวิทยฐานะไมต่ํากวาวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษและเปน

ผูมีความรู ความสามารถ ประสบการณสอดคลองกับความรับผิดชอบของผูขอรับการประเมิน จํานวน ๑ คน  

   ๔.๑.๓ ผูทรงคุณวุฒิของสวนราชการนอกสถานศึกษาของผูขอรับการประเมินท่ีมี

ความรูความสามารถเหมาะสม จํานวน ๑ คน ในกรณีท่ีไมมีผูทรงคุณวุฒิของสวนราชการนอกสถานศึกษาท่ี

เหมาะสมใหแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิของสวนราชการในสถานศึกษาหรือผูทรงคุณวุฒินอกกระทรวงกลาโหมได 

 ในกรณีท่ีไมสามารถแตงตั้งกรรมการตามขอ ๔.๑.๒ ใหแตงตั้งกรรมการตามขอ ๔.๑.๓ จํานวน 

๒ คน 
  ๔.๒ คณะกรรมการชุดท่ี ๒ ประเมินดานท่ี ๓  
   ใหคณะทํางานบริหารขาราชการท่ีทําหนาท่ีสอนของสวนราชการแตงตั้งกรรมการ
ประเมินจากผูทรงคุณวุฒิของกระทรวงกลาโหม ซ่ึงมีความรูความสามารถและเชี่ยวชาญในสาขาวิชาท่ีจะตรวจ
และประเมิน โดยผูขอหนึ่งรายใหมีกรรมการประเมินจํานวน ๓ คน 
   ในกรณีท่ีไม มีผูทรงคุณวุฒิของกระทรวงกลาโหมท่ีเหมาะสมใหแตงตั้ งจาก
ผูทรงคุณวุฒินอกกระทรวงกลาโหมได   

 ๕.  การประเมินดานท่ี ๑ และดานท่ี ๒ 
  ๕.๑ ใหคณะกรรมการชุดท่ี ๑ ประเมินดานท่ี ๑ และดานท่ี ๒ พรอมกันท้ัง ๒ ดานใหแลว
เสร็จภายในเวลา ๓ เดือนนับแตวันท่ีหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการ



๕๗ 
 

ประเมินโดยใหคณะกรรมการบันทึกขอสังเกตเก่ียวกับจุดเดนจุดท่ีควรพัฒนาในเรื่องท่ีประเมินของผูขอรับการ
ประเมินไวในแบบประเมินดวย/  
  ๕.๒ กรณีผลการประเมินท้ัง ๒ ดานผานเกณฑ ท่ี กําหนด ใหหนวยรับผิดชอบงาน            
ดานการศึกษาของสวนราชการเสนอผลการประเมินแกคณะทํางานบริหารขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนของ
สวนราชการเพ่ือแตงตั้งคณะกรรมการประเมินดานท่ี ๓ โดย สงผลการปฏิบัติงาน (ดานท่ี ๓) ซ่ึงประกอบดวย เอกสาร
ผลการพัฒนาคุณภาพผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา หรือผูรับบริการทางวิชาการดานอ่ืนๆ และผลงานทางวิชาการ พรอม
ท้ังผลการประเมิน ดานท่ี ๑ และดานท่ี ๒ และความเห็นของคณะกรรมการชุดท่ี ๑ ใหคณะกรรมการชุดท่ี ๒              
เพ่ือดําเนินการตอไป 
  ๕.๓ กรณีผลการประเมินดานท่ี ๑ และหรือดานท่ี ๒ ไมผานเกณฑ และคณะกรรมการ    
ชุดท่ี ๑   มีความเห็นวาผลการประเมินอยูในวิสัยท่ีสามารถพัฒนาใหผานเกณฑไดใหคณะกรรมการชุดท่ี ๑   
แจงหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการเพ่ือแจงสถานศึกษาของผูขอรับการประเมินภายในเวลา 
๑๕ วันนับแตวันท่ีคณะกรรมการชุดท่ี ๑ ประเมินแลวเสร็จใหผูขอรับการประเมินพัฒนาตามขอสังเกตของ
คณะกรรมการชุดท่ี ๑ ภายในเวลา ๓ เดือน นับแตวันท่ีไดรับแจงจากหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของ
สวนราชการ 
   เม่ือผูขอรับการประเมินพัฒนาดานท่ี ๑ และ/หรือดานท่ี ๒ แลวใหสถานศึกษาของ    
ผูขอรับการประเมินสงหนังสือแจงรายละเอียดท่ีพัฒนาถึงหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการ
เพ่ือเสนอคณะกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป 
  ๕.๔ กรณีท่ีคณะกรรมการชุดท่ี ๑ พิจารณารายละเอียดท่ีพัฒนาแลวเห็นควรใหมี         
การพัฒนาเพ่ิมเติมใหแจงหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการ เพ่ือแจงสถานศึกษาของผูขอรับ     
การประเมินภายในเวลา ๑๕ วัน นับแตวันท่ีคณะกรรมการชุดท่ี ๑ ประเมินแลวเสร็จ ใหผูขอรับการประเมินพัฒนา
ตามขอสังเกตของคณะกรรมการชุดท่ี ๑ ภายในเวลา ๓ เดือนนับแตวันท่ีไดรับแจงจากหนวยรับผิดชอบงาน  
ดานการศึกษาของสวนราชการ 
   เม่ือผูขอรับการประเมินพัฒนาดานท่ี ๑ และ/หรือดานท่ี ๒ แลวใหสถานศึกษาของ    
ผูขอรับการประเมินสงหนังสือแจงรายละเอียดท่ีพัฒนาถึงหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการ                
เพ่ือเสนอคณะกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป 
  ๕.๕ กรณีท่ีกรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตามใหหนวย
รับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการแตงตั้งกรรมการแทนไดตามท่ีกําหนดในวิธีการ ขอ ๔.๑ 
  ๕.๖ กรณีผูขอรับการประเมินไมสงรายละเอียดการพัฒนาตามขอสังเกตภายในเวลาท่ี
กําหนดหรือสงเกินเวลาท่ีกําหนดโดยไมมีเหตุอันควรถือวาสละสิทธิ์ 
  ๕.๗ กรณีผูขอรับการประเมินไดพัฒนาดานท่ี ๑ และ/หรือดานท่ี ๒ แลว และมีผลการ
ประเมินไมผานเกณฑท่ีกําหนดถือวาไมผานการประเมินใหหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการ
แจงผลการพิจารณาใหสถานศึกษาของผูขอรับการประเมิน เพ่ือแจงผูขอรับการประเมินทราบ 

 ๖.  การประเมินดานท่ี ๓ ดานผลการปฏิบัติงาน 
  ใหหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการสงผลการปฏิบัติงาน (ดานท่ี ๓)                  
ซ่ึงประกอบดวยเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผูเขารับการสอน ฝก ศึกษาศึกษา หรือผูรับบริการทางวิชาการ          
ดานอ่ืนๆ และผลงานทางวิชาการ รวมท้ังผลการประเมินดานท่ี ๑ และดานท่ี ๒ และขอสังเกตของคณะกรรมการ
ชุดท่ี ๑ ใหคณะกรรมการชุดท่ี ๒ เพ่ือประกอบการพิจารณาดวย 
  ๖.๑ กรณีผานเกณฑการประเมินดานท่ี ๓ ผูขอรับการประเมินตองมีผลการประเมินจาก
กรรมการชุดท่ี ๒ ผานเกณฑท่ีกําหนดตามหลักเกณฑ ขอ ๔.๓ อยางเปนเอกฉันท 



๕๘ 
 

  ๖.๒ กรณีคณะกรรมการชุดท่ี ๒ พิจารณาแลวเห็นสมควรใหปรับปรุงดานท่ี ๓ ผูขอรับ                
การประเมินตองมีผลการประเมินดานท่ี ๓ ผานเกณฑท่ีกําหนดตามหลักเกณฑ ขอ ๔.๓ ไมนอยกวา ๒ ใน ๓ คน               
โดยในสวนผลการพัฒนาคุณภาพผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา หรือผูรับบริการทางวิชาการดานอ่ืนๆ ใหปรับปรุง   
โดยการชี้แจงและ/หรือเสนอเอกสารเพ่ิมเติมเทานั้น สวนผลงานทางวิชาการใหปรับปรุงตามขอสังเกต            
ของกรรมการ ท้ังนี้ผลงานทางวิชาการตองอยูในวิสัยท่ีสามารถปรับปรุงได ใหปรับปรุงไดภายในเวลา ๖ เดือน นับแต
วันท่ีหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการแจงใหสถานศึกษาของผูขอรับการประเมินทราบ 
   เม่ือผูขอรับการประเมินปรับปรุงดานท่ี ๓ แลวใหหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษา    
ของสวนราชการเสนอคณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป 
  ๖.๓ กรณีท่ีคณะกรรมการชุดท่ี ๒ พิจารณารายละเอียดท่ีปรับปรุงแลวแตผูขอรับการประเมิน
ยังปรับปรุงไมครบถวนตามขอสังเกตและเห็นควรใหมีการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง ใหปรับปรุงภายในเวลา ๓ เดือน นับ
แตวันท่ีหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการแจงใหสถานศึกษาของผูขอรับการประเมินทราบ 
   เม่ือผูขอรับการประเมินปรับปรุงดานท่ี ๓ แลวใหหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษา      
ของสวนราชการเสนอคณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป 
  ๖.๔ กรณีท่ีกรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตามให
คณะกรรมการชุดท่ี ๒ มอบกรรมการคนอ่ืนในคณะนั้นประเมินได 
  ๖.๕ กรณีผูขอรับการประเมินไมสงผลการพัฒนาคุณภาพผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา หรือ
ผูรับบริการทางวิชาการดานอ่ืนๆ และหรือผลงานทางวิชาการท่ีปรับปรุงตามขอสังเกตภายในเวลาท่ีกําหนด 
หรือสงเกินเวลาท่ีกําหนดโดยไมมีเหตุอันควรถือวาสละสิทธิ์ 
  ๖.๖ กรณีผลการประเมินดานท่ี ๓ ผานเกณฑท่ีกําหนด ใหคณะทํางานบริหารขาราชการ
ทหาร              ท่ีทําหนาท่ีสอนของสวนราชการเสนอคณะอนุกรรมการบริหารขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน
พิจารณามีมตอินุมัติผลการประเมินหรือไมอนุมัติผลการประเมิน และดําเนินการดังนี้ 
   ๖.๖.๑ กรณีคณะอนุกรรมการบริหารขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนมีมติอนุมัติผล              
การประเมินและคณะกรรมการขาราชการทหารใหความเห็นชอบ  ใหดําเนินการแตงตั้งใหมีวิทยฐานะ          
ครูชํานาญการพิเศษ ตามท่ีขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการกําหนดวิทยฐานะสําหรับขาราชการทหารท่ี
ทําหนาท่ีสอน พ.ศ. ๒๕๖๑  กําหนด  
   ๖.๖.๒ กรณีคณะอนุกรรมการบริหารขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนมีมติอนุมัติผล               
การประเมินแตคณะกรรมการขาราชการทหารไมใหความเห็นชอบ  ใหหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของ                  
สวนราชการแจงผลการพิจารณาใหสถานศึกษาของผูขอรับการประเมิน เพ่ือแจงผูขอรับการประเมินทราบ 
   ๖.๖.๓ กรณีคณะอนุกรรมการบริหารขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนมีมติไมอนุมัติ               
ผลการประเมิน ใหหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการแจงผลการพิจารณาใหสถานศึกษาของ   
ผูขอรับการประเมิน เพ่ือแจงผูขอรับการประเมินทราบ 
  ๖.๗ กรณีผลการประเมินดานท่ี ๓ ไมผานเกณฑกําหนดใหเสนอคณะอนุกรรมการบริหาร
ขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนพิจารณามีมติไมอนุมัติ และใหแจงผลการพิจารณาและขอสังเกตของ
คณะกรรมการใหสถานศึกษาของผูขอรับการประเมิน เพ่ือแจงผูขอรับการประเมินทราบ  
  

 
 
 
 
 



๕๙ 
 

หลักเกณฑและวิธีการ 

ใหขาราชการทหารที่ทําหนาที่สอนมีวิทยฐานะครูเช่ียวชาญ 
(ครูทหาร/ครูวิชาการ) 

 

หลักเกณฑ 
  ๑. ผูขอเลื่อนเปนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ๑.๑ ดํารงตําแหนงท่ีมีวิทยฐานะครูชํานาญการ หรือดํารงตําแหนงทางดานวิชาการ                 
ท่ีคณะกรรมการขาราชการทหารเทียบเทาไมนอยกวา ๕ ป หรือรวมกันแลวไมนอยกวา ๕ ป นับถึงวันท่ียื่นคําขอ 
  ๑.๒ ดํารงตําแหนงท่ีมีวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ หรือดํารงตําแหนงทางดานวิชาการ               
ท่ีคณะกรรมการขาราชการทหารเทียบเทาไมนอยกวา ๓ ป หรือรวมกันแลวไมนอยกวา ๓ ป นับถึงวันท่ียื่นขอ 
  ๑.๓ มีชั่วโมงการสอน การฝก ศึกษา และการอมรมไมต่ํากวา ภาระงานข้ันต่ํา 
  ๑.๔ ปฏิบัติงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบดานการเรียนการสอนและการพัฒนาผูเขารับ
การสอน ฝก ศึกษา หรือผูรับบริการทางวิชาการดานอ่ืนๆ ยอนหลัง ๒ ปติดตอกัน นับถึงวันท่ียื่นคําขอ 

  ๒. ผูขอเลื่อนเปนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญตองผานการประเมิน ๓ ดาน ดังนี้ 
 ดานท่ี ๑ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน 
พิจารณาจากขอมูลของบุคคลและ/หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ และเอกสารหลักฐาน  ดังนี้ 
 สวนท่ี ๑ ประวัติการรับราชการ 
 สวนท่ี ๒ คํารับรองของผูบังคับบัญชา 
 สวนท่ี ๓ เอกสารหลักฐานท่ีแสดงการมีสวนรวมในการเสริมสรางวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน 

 ดานท่ี ๒ ดานความรูความสามารถ พิจารณาจากการพัฒนางานในหนาท่ีและการพัฒนา
ตนเอง  ดังนี้ 
 สวนท่ี ๑ การเปนผูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน พิจารณาจากหลักสูตร 
แผนการจัดการเรียนรู/การสอน/การฝก  สื่อ/นวัตกรรมแฟมสะสมผลงานคัดสรร 
 สวนท่ี ๒ การพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและทักษะในสาขาหรือกลุมสาระ
ท่ีรับผิดชอบหรือในงานท่ีรับผิดชอบ พิจารณาจากการศึกษาคนควาหาความรูดวยวิธีการตางๆ ผลการทดสอบ
ความรูจากหนวยงานหรือสถาบันทางวิชาการ การประมวลความรูเก่ียวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ                
และการนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน การใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ และการแลกเปลี่ยน                  
ความคิดเห็นทางวิชาการ 
 ท้ังนี้ การประเมินในดานท่ี ๑ และดานท่ี ๒ ใหคณะกรรมการประเมินจากเอกสารหลักฐาน 
รวมท้ังการปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา  

 ดานท่ี ๓ ดานผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย ๒ สวน คือ 
 สวนท่ี ๑ ผลการพัฒนาคุณภาพผูเขารับการสอน ฝก ศึกษาหรือผูรับบริการ
ทางวิชาการดานอ่ืนๆ พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการประเมินและ/หรือการทดสอบของวิชาท่ีสอน    
ผลการพัฒนาผูเขารับการสอน ฝก ศึกษาหรือผูรับบริการทางวิชาการดานอ่ืนๆ โดยคํานึงถึงปริมาณคุณภาพ
และสภาพของงานและ/หรือพิจารณาจากการปฏิบัติงานจริง 
    สวนท่ี ๒ ผลงานทางวิชาการซ่ึงเปนรายงานการศึกษาคนควา ผลการวิจัยในชั้นเรียน 
หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนท่ีมีจุดมุงหมายในการแกปญหาดานการเรียนของผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา
หรือผูรับบริการทางวิชาการดานอ่ืนๆ และสอดคลองกับแผนการจัดการเรียนรู/การสอน/การฝก มีแนวศึกษา 



๖๐ 
 
แนวคิด ทฤษฎีและองคความรูตางๆ เพ่ือแกไขปญหาและนําไปสูการสรุปองคความรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน จํานวน
ไมนอยกวา ๒ รายการ โดยตองเปนงานวิจัยอยางนอย ๑ รายการ ท้ังนี้ การประเมินผลงานทางวิชาการ                 
ใหพิจารณาจากผลงานทางวิชาการท่ีผูขอรับการประเมินเสนอ และอาจใหผูขอรับการประเมินนําเสนอ และตอบ
ขอซักถามดวย 

 ๓. ใหมีคณะกรรมการประเมิน ดังนี้ 
  ๓.๑ คณะกรรมการชุดท่ี ๑ ประเมินดานท่ี ๑ คือ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนและดานท่ี ๒ คือ ดานความรูความสามารถ 
  ๓.๒ คณะกรรมการชุดท่ี ๒ ประเมินดานท่ี ๓ คือ ดานผลการปฏิบัติงาน 

 ๔. เกณฑการตัดสิน 
  ผูท่ีผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน  ดังนี้ 
  ๔.๑ ดานท่ี ๑ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน 
ตองไดคะแนนจากกรรมการท้ัง ๓ คน เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๗๕ 
  ๔.๒ ดานท่ี ๒ ดานความรูความสามารถ ตองไดคะแนนจากกรรมการท้ัง ๓ คน เฉลี่ย      
ไม ต่ํากวารอยละ ๗๕ 
  ๔.๓ ดานท่ี ๓ ดานผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน  ดังนี้ 
   ๔.๓.๑ สวนท่ี ๑ ผลการพัฒนาคุณภาพผูเขารับการสอน ฝก ศึกษาหรือผูรับบริการ
ทางวิชาการดานอ่ืนๆ ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๗๐ 
   ๔.๓.๒ สวนท่ี ๒ ผลงานทางวิชาการตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๗๐ 
   ๔.๓.๓ คะแนนรวมเฉลี่ย สวนท่ี ๑ และสวนท่ี ๒ ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๗๕ 
  กรณีท่ีการประเมินดานท่ี ๑ และ/หรือดานท่ี ๒ ไมผานเกณฑและคณะกรรมการชุดท่ี ๑                         
มีความเห็นวาผลการประเมินอยูในวิสัยท่ีสามารถพัฒนาใหผานเกณฑได ใหผูขอรับการประเมินพัฒนาไดไมเกิน ๒ ครั้ง 
ครั้งละไมเกิน ๓ เดือน 
   กรณีท่ีการประเมินดานท่ี ๓ ไมผานเกณฑและคณะกรรมการชุดท่ี ๒ มีความเห็นวา                  
ผลการปฏิบัติงานซ่ึงประกอบดวยผลการพัฒนาคุณภาพผูเขารับการสอน ฝก ศึกษาหรือผูรับบริการทางวิชาการ    
ดานอ่ืนๆ และผลงานทางวิชาการอยูในวิสัยท่ีสามารถปรับปรุงไดและคณะอนุกรรมการบริหารขาราชการทหาร
ท่ีทําหนาท่ีสอนมีมติใหปรับปรุง ใหปรับปรุงไดไมเกิน ๒ ครั้ง ครั้งท่ี ๑ ไมเกิน ๖ เดือน และครั้งท่ี ๒ ไมเกิน ๓ เดือน 

 ๕. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพ่ือเลื่อนเปนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ใหคณะกรรมการ
ขาราชการทหารเปนผูอนุมัติ โดยมีผลตั้งแตวันท่ีหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการไดรับคําขอ
และเอกสารครบถวนสมบูรณ 
 กรณีท่ีมีการพัฒนาดานท่ี ๑ และ/หรือดานท่ี ๒ หรือปรับปรุงดานท่ี ๓ ใหอนุมัติไดตั้งแตวันท่ี 
หนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการไดรับหนังสือท่ีสงรายละเอียดในการพัฒนา หรือปรับปรุง
ครบถวนสมบูรณครั้งลาสุด 

 ๖. ผูท่ีจะไดรับการแตงตั้งใหเลื่อนเปนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญจะตองผานการพัฒนากอนแตงตั้ง
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะอนุกรรมการบริหารขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนกําหนด 

  ๗.  เม่ือคณะกรรมการขาราชการทหารพิจารณาผลการประเมินและมีมติเปนประการใดแลว
ใหถือเปนท่ีสุด 

 



๖๑ 
 

วิธีการ 

 ๑. ใหผูประสงคขอรับการประเมินยื่นคําขอไดตลอดป ปละ ๑ ครั้ง โดยจัดทําคําขอพรอมท้ัง
เอกสารขอรับการประเมินท้ัง ๓ ดานเสนอตอผูบังคับบัญชาโดยตรงเพ่ือใหคณะกรรมการวิทยฐานะ                     
ของสถานศึกษาตรวจสอบและรับรอง 

 ๒. ใหหัวหนาสถานศึกษาสงคําขอซ่ึงคณะกรรมการวิทยฐานะของสถานศึกษาและหัวหนา
สถานศึกษาลงชื่อตรวจสอบแลวรับรองวาขอมูลถูกตองและเปนความจริง รวมท้ังผลการปฏิบัติงาน (ดานท่ี ๓) 
ซ่ึงเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา หรือผูรับบริการทางวิชาการดานอ่ืนๆ   
จํานวน ๔ ชุด เสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นถึงหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการ  
  กรณีผูท่ีจะเกษียณอายุราชการใหยื่นคําขอรวมท้ังดําเนินการตามขอ ๑ และขอ ๒ กอนท่ีจะเกษียณ     
อายุราชการไมนอยกวา ๖ เดือน 

 ๓. ใหหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการตรวจสอบคุณสมบัติ คําขอ และ
เอกสารใหครบถวนสมบูรณ รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมในการดําเนินการ 

  ๔. ใหหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการ พิจารณาเอกสาร หลักฐาน และ
กลั่นกรองผลงานทางวิชาการกอนนําเสนอคณะอนุกรรมการบริหารขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน ท้ังนี้                 
ในการกลั่นกรองดังกลาวอาจตั้งกรรมการข้ึนเพ่ือชวยกลั่นกรองก็ได 

  ๕. การตั้งคณะกรรมการประเมิน 
  ๕.๑ คณะกรรมการชุดท่ี ๑ ใหหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินดานท่ี ๑ และดานท่ี ๒ จํานวน ๓ คน โดยใหแตงตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธาน
กรรมการ  ดังนี้ 
    ๕.๑.๑ หัวหนาสถานศึกษาหรือผูท่ีไดรับการมอบหมายจากหัวหนาสถานศึกษา 
จํานวน ๑ คน  
    ๕.๑.๒ ขาราชการทหารซ่ึงมีวิทยฐานะไมต่ํากวาวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษและ
เปนผูมีความรู ความสามารถ ประสบการณสอดคลองกับความรับผิดชอบของผูขอรับการประเมิน จํานวน ๑ คน  
    ๕.๑.๓ ผูทรงคุณวุฒิของสวนราชการนอกสถานศึกษาของผูขอรับการประเมินท่ีมีความรู
ความสามารถเหมาะสม จํานวน ๑ คน ในกรณีท่ีไมมีผูทรงคุณวุฒิของสวนราชการนอกสถานศึกษาท่ีเหมาะสม
ใหแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิของสวนราชการในสถานศึกษาหรือผูทรงคุณวุฒินอกกระทรวงกลาโหมได 
 ในกรณีท่ีไมสามารถแตงตั้งกรรมการตามขอ ๔.๑.๒ ใหแตงตั้งกรรมการตามขอ ๔.๑.๓ จํานวน 
๒ คน 
  ๕.๒ คณะกรรมการชุดท่ี ๒ ประเมินดานท่ี ๓ คือ ดานผลการปฏิบัติงาน 
   ใหคณะอนุกรรมการบริหารขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ                
ซ่ึงมีความรูความสามารถและเชี่ยวชาญในสาขาวิชาท่ีจะตรวจและประเมินตามหลักเกณฑวิธีการท่ีเปน
คณะกรรมการประเมิน การประเมินผูขอหนึ่งรายใหมีกรรมการประเมิน ๓ คน โดยแตงตั้งกรรมการจากตางสวนราชการ       
กับผูขอรับการประเมินอยางนอย ๑ คนหากไมมีผูเชี่ยวชาญในสาขาท่ีขอรับการประเมิน ใหสามารถแตงตั้ง
กรรมการจากสวนราชการเดียวกันกับผูขอรับการประเมินได 
 
 
 



๖๒ 
 
 ๖.  การประเมินดานท่ี ๑ และดานท่ี ๒  
  ๖.๑ ใหคณะกรรมการชุดท่ี ๑ ประเมินดานท่ี ๑ และดานท่ี ๒ พรอมกันท้ัง ๒ ดาน ใหแลวเสร็จ
ภายในเวลา ๓ เดือน นับแตวันท่ีหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการ              
ประเมิน โดยใหคณะกรรมการบันทึกขอสังเกตเก่ียวกับจุดเดนจุดท่ีควรพัฒนาในเรื่องท่ีประเมินของผูขอรับ              
การประเมินไวในแบบประเมินดวย 
  ๖.๒ กรณีผลการประเมินท้ัง ๒ ดานผานเกณฑกําหนด ใหหนวยรับผิดชอบดานการศึกษา
ของสวนราชการสงผลการปฏิบัติงาน (ดานท่ี ๓) ซ่ึงประกอบดวยเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผูเขารับ                
การสอน ฝก ศึกษา หรือผูรับบริการทางวิชาการดานอ่ืนๆ และผลงานทางวิชาการพรอมท้ังผลการประเมิน     
ดานท่ี ๑ และดานท่ี ๒ และความเห็นของคณะกรรมการชุดท่ี ๑ ใหคณะอนุกรรมการบริหารขาราชการทหาร 
ท่ีทําหนาท่ีสอนเพ่ือดําเนินการตอไป 
  ๖.๓ กรณีผลการประเมินดานท่ี ๑ และหรือดานท่ี ๒ ไมผานเกณฑและคณะกรรมการชุดท่ี ๑ 
มีความเห็นวาผลการประเมินอยูในวิสัยท่ีสามารถพัฒนาใหผานเกณฑได ใหคณะกรรมการชุดท่ี ๑ แจงหนวย
รับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการ เพ่ือแจงสถานศึกษาของผูขอรับการประเมินภายในเวลา ๑๕ วัน
นับแตวันท่ีคณะกรรมการชุดท่ี  ๑ ประเมินแลวเสร็จ ใหผู ขอรับการประเมินพัฒนาตามขอสังเกต                         
ของคณะกรรมการชุดท่ี ๑ ภายในเวลา ๓ เดือนนับแตวันท่ีไดรับแจงจากหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษา
ของสวนราชการ 
   เม่ือผูขอรับการประเมินพัฒนาดานท่ี ๑ และ/หรือดานท่ี ๒ แลวใหสถานศึกษาของผูขอรับ
การประเมินสงหนังสือแจงรายละเอียดท่ีพัฒนาถึงหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการเพ่ือเสนอ
คณะกรรมการชุดเดิมตรวจ และประเมินตอไป 
  ๖.๔ กรณีท่ีคณะกรรมการชุดท่ี ๑ พิจารณารายละเอียดท่ีพัฒนาแลวเห็นควรใหมีการพัฒนา
เพ่ิมเติมใหแจงหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการเพ่ือแจงสถานศึกษาของผูขอรับการประเมิน
ภายในเวลา ๑๕ วัน นับแตวันท่ีคณะกรรมการชุดท่ี ๑ ประเมินแลวเสร็จ ใหผูขอรับการประเมินพัฒนา             
ตามขอสังเกตของคณะกรรมการชุดท่ี ๑ ภายในเวลา ๓ เดือนนับแตวันท่ีไดรับแจงจากหนวยรับผิดชอบงาน                  
ดานการศึกษาของสวนราชการ 
   เม่ือผูขอรับการประเมินพัฒนาดานท่ี ๑ และ/หรือดานท่ี ๒ แลวใหสถานศึกษา              
ของผูขอรับการประเมินสงหนังสือแจงรายละเอียดท่ีพัฒนาถึงหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการ
เพ่ือเสนอคณะกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป 
  ๖.๕ กรณีท่ีกรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตามใหหนวย
รับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการ แตงตั้งกรรมการแทนไดตามท่ีกําหนดในวิธีการ ขอ ๕.๑ 
  ๖.๖ กรณีผูขอรับการประเมินไมสงรายละเอียดการพัฒนาตามขอสังเกตภายในเวลาท่ีกําหนด 
หรือสงเกินเวลาท่ีกําหนดโดยไมมีเหตุอันควรถือวาสละสิทธิ์ 
  ๖.๗ กรณีผูขอรับการประเมินไดพัฒนาดานท่ี ๑ และ/หรือดานท่ี ๒ แลว และมีผลการประเมิน
ไมผานเกณฑท่ีกําหนดถือวาไมผานการประเมิน ใหหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการแจงผล
การพิจารณาใหสถานศึกษาของผูขอรับการประเมิน เพ่ือแจงผูขอรับการประเมินทราบ 

 ๗. การประเมินดานท่ี ๓ ดานผลการปฏิบัติงาน 
  ใหหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการสงผลการปฏิบัติงาน (ดานท่ี ๓)             
ซ่ึงประกอบดวยเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผูเขารับการสอน ฝก ศึกษาหรือผูรับบริการทางวิชาการดานอ่ืนๆ
และผลงานทางวิชาการ พรอมท้ังผลการประเมินดานท่ี ๑ และดานท่ี ๒ รวมท้ังขอสังเกตของคณะกรรมการ 
ชุดท่ี ๑ ใหคณะกรรมการชุดท่ี ๒ เพ่ือประกอบการพิจารณาดวย 
  ๗.๑ กรณีผานเกณฑการประเมินดานท่ี ๓ ผูขอรับการประเมินตองมีผลการประเมินจาก
กรรมการชุดท่ี ๒ ผานเกณฑท่ีกําหนดตามหลักเกณฑ ขอ ๔.๓ อยางเปนเอกฉันท 
  ๗.๒ กรณีคณะกรรมการชุดท่ี ๒ พิจารณาแลวเห็นสมควรใหปรับปรุงดานท่ี ๓ ผูขอรับ     
การประเมินตองมีผลการประเมินดานท่ี ๓ ผานเกณฑท่ีกําหนดตามหลักเกณฑ ขอ ๔.๓ ไมนอยกวา ๒ ใน ๓ คน 



๖๓ 
 

โดยในสวนผลการพัฒนาคุณภาพผูเขารับการสอน ฝก ศึกษาหรือผูรับบริการทางวิชาการดานอ่ืนๆใหปรับปรุง
โดยการชี้แจงและ/หรือเสนอเอกสารเพ่ิมเติมเทานั้น สวนผลงานทางวิชาการใหปรับปรุงตามขอสังเกตของ 
กรรมการท้ังนี้ผลงานทางวิชาการตองอยูในวิสัยท่ีสามารถปรับปรุง ใหปรับปรุงไดภายในเวลา ๖ เดือน นับแต
วันท่ีหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาแจงมติใหสถานศึกษาของผูขอรับการประเมินทราบ 
   เม่ือผูขอรับการประเมินปรับปรุงดานท่ี ๓ แลวใหหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษา
เสนอคณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป 
  ๗.๓ กรณีท่ีคณะกรรมการชุดท่ี ๒ พิจารณารายละเอียดท่ีปรับปรุงแลวแตผูขอรับการประเมิน
ยังปรับปรุงไมครบถวนตามขอสังเกต และเห็นควรใหมีการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง ใหปรับปรุงภายในเวลา ๓ เดือน              
นับแตวันท่ีหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาแจงมติใหสถานศึกษาของผูขอรับการประเมินทราบ 
   เม่ือผูขอรับการประเมินปรับปรุงดานท่ี ๓ แลว ใหหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษา
คณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป 
  ๗.๔ กรณีท่ีกรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตามใหคณะกรรมการ
ชุดท่ี ๒ มอบกรรมการคนอ่ืนในคณะนั้นประเมินได 
  ๗.๕ กรณีผูขอรับการประเมินไมสงผลการพัฒนาคุณภาพผูเขารับการสอน ฝก ศึกษาหรือ
ผูรับบริการทางวิชาการดานอ่ืนๆ และ/หรือผลงานทางวิชาการท่ีปรับปรุงตามขอสังเกตภายในเวลาท่ีกําหนด
โดยไมมีเหตุอันควรหรือสงเกินเวลาท่ีกําหนดถือวาสละสิทธิ์ 
  ๗.๖ กรณีผลการประเมินดานท่ี ๓ ผานเกณฑท่ีกําหนด ใหคณะอนุกรรมการบริหาร
ขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน เสนอคณะกรรมการขาราชการทหารพิจารณามีมติอนุมัติผลการประเมินหรือ              
ไมอนุมัติผลการประเมิน และดําเนินการดังนี้ 
   ๗.๖.๑ กรณีคณะกรรมการขาราชการทหารมีมติอนุมัติผลการประเมินใหดําเนินการแตงตั้ง
ใหมีวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ตามท่ีขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการกําหนดวิทยฐานะสําหรับขาราชการทหาร     
ท่ีทําหนาท่ีสอน พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนด 
   ๗.๖๒ กรณีคณะกรรมการขาราชการทหารมีมติ ไมอนุ มัติผลการประเมิน                       
ใหคณะอนุกรรมการบริหารขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนแจงหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการ
เพ่ือแจงผลการพิจารณาใหสถานศึกษาของผูรับการประเมิน แจงผูขอรับการประเมินทราบ 
  ๗.๗ กรณีผลการประเมินดานท่ี ๓ ไมผานเกณฑกําหนดใหเสนอคณะอนุกรรมการบริหาร
ขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนแจงผลการประเมินและขอสังเกตของคณะกรรมการใหหนวยรับผิดชอบ      
งานดานการศึกษาของสวนราชการแจงสถานศึกษาของผูขอรับการประเมิน เพ่ือแจงผูขอรับการประเมินทราบ 
 
 

------------------------------------------------------ 
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หลักเกณฑและวิธีการ 

ใหขาราชการทหารที่ทําหนาที่สอนมีวิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษ 
(ครูทหาร/ครูวิชาการ) 

 

หลักเกณฑ 
 ๑.  ผูขอเลื่อนเปนวิทยฐานะครเูชี่ยวชาญพิเศษตองมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
  ๑.๑ ดํารงตําแหนงท่ีมีวิทยฐานะครู เชี่ยวชาญ หรือดํารงตําแหนงทางดานวิชาการท่ี
คณะกรรมการขาราชการทหารเทียบเทาไมนอยกวา ๒ ป หรือรวมกันแลวไมนอยกวา ๒ ป นับถึงวันท่ียื่นคําขอ 
  ๑.๒ มีชั่วโมงการสอน การฝก ศึกษา และการอบรมไมต่ํากวา ภาระงานข้ันต่ํา 
  ๑.๓ ไดปฏิบัติงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบดานการเรียนการสอน และการพัฒนาผูเขารับ
การสอน ฝก ศึกษา หรือผูรับบริการทางวิชาการดานอ่ืน ๆ ยอนหลังไมนอยกวา ๒ ป ติดตอกัน นับถึงวันท่ียื่นคําขอ 

 ๒.  ผูขอเลื่อนเปนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษตองผานการประเมิน ๓ ดาน  ดังนี้ 
  ดานท่ี ๑  ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน 
พิจารณาจากขอมูลของบุคคลและ/หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ และเอกสารหลักฐาน  ดังนี้ 
   สวนท่ี ๑ ประวัติการรับราชการ 
    สวนท่ี ๒ คํารับรองของผูบังคับบัญชา 
    สวนท่ี ๓ เอกสารหลักฐานท่ีแสดงการมีสวนรวมในการเสริมสรางวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน 

  ดานท่ี ๒  ดานความรูความสามารถ พิจารณาจากการพัฒนางานในหนาท่ีและการพัฒนา
ตนเอง ดังนี้ 
    สวนท่ี ๑ การเปนผูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน พิจารณาจากหลักสูตร 
แผนการจัดการเรียนรู/การสอน/การฝก  สื่อ/นวัตกรรมแฟมสะสมผลงานคัดสรร 
    สวนท่ี ๒ การพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและทักษะในสาขาหรือกลุมสาระ                
ท่ีรับผิดชอบหรือในงานท่ีรับผิดชอบ พิจารณาจากการศึกษาคนควาหาความรูดวยวิธีการตางๆ ผลการทดสอบ
ความรูจากหนวยงานหรือสถาบันทางวิชาการ การประมวลความรูเก่ียวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ และ
การนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน การใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ และการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นทางวิชาการ 
  ท้ังนี้ การประเมินในดานท่ี ๑ และดานท่ี ๒ ใหคณะกรรมการประเมินจากเอกสารหลักฐาน 
รวมท้ังการปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา  

  ดานท่ี ๓  ดานผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย ๒ สวน คือ 
    สวนท่ี ๑ ผลการพัฒนาคุณภาพผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา หรือผูรับบริการ
ทางวิชาการดานอื่นๆ พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการประเมินและ/หรือการทดสอบของวิชา     
ท่ีสอนผลการพัฒนาผูเขารับการสอน ฝก ศึกษาหรือผูรับบริการทางวิชาการดานอ่ืน ๆ โดยคํานึงถึงปริมาณ
คุณภาพและสภาพของงานและ/หรือพิจารณาจากการปฏิบัติงานจริง 
    สวนท่ี ๒ ผลงานทางวิชาการซ่ึงเปนรายงานการศึกษาคนควา ผลการวิจัยในชั้น
เรียน หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนท่ีมีจุดมุงหมายในการแกปญหาดานการเรียนของผูเขารับการสอน 
ฝก ศึกษาหรือผูรับบริการทางวิชาการดานอ่ืนๆ และสอดคลองกับแผนการจัดการเรียนรู/การสอน/การฝก       
มีแนวศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและองคความรูตางๆ เพ่ือแกไขปญหาและนําไปสูการสรุปองคความรูเพ่ือพัฒนา       
ผูเขารับการสอน ฝก ศึกษาหรือผูรับบริการทางวิชาการดานอ่ืนๆ จํานวนไมนอยกวา ๒ รายการ โดยตองเปน 



๖๕ 
 

งานวิจัยและพัฒนา สรางองคความรูใหม เพ่ือนําผลไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน โดยมีการเผยแพร
อยางกวางขวาง มีการถายทอดและไดรับการยอมรับ อยางนอย ๑ รายการ 
  ท้ังนี้การประเมินผลงานทางวิชาการใหพิจารณาจากผลงานทางวิชาการท่ีผูขอรับการประเมิน
เสนอ และอาจใหผูขอรับการประเมินนําเสนอ และตอบขอซักถามดวย 

 ๓.  ใหมีคณะกรรมการประเมิน  ดังนี้ 
  ๓.๑ คณะกรรมการชุดท่ี ๑ ประเมินดานท่ี ๑ คือ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน และดานท่ี ๒ คือ ดานความรูความสามารถ 
  ๓.๒ คณะกรรมการชุดท่ี ๒ ประเมินดานท่ี ๓ คือ ดานผลการปฏิบัติงาน 

 ๔.  เกณฑการตัดสิน 
  ผูท่ีผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน  ดังนี้ 
  ๔.๑ ดานท่ี ๑ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ี
สอน ตองไดคะแนนจากกรรมการท้ัง ๓ คน เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๘๐ 
  ๔.๒ ดานท่ี ๒ ดานความรูความสามารถ ตองไดคะแนนจากกรรมการท้ัง ๓ คน เฉลี่ยไมต่ํา
กวารอยละ ๘๐ 
  ๔.๓ ดานท่ี ๓ ดานผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน  ดังนี้ 
    ๔.๓.๑ สวนท่ี ๑ ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๗๕ 
    ๔.๓.๒ สวนท่ี ๒ ผลงานทางวิชาการตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๗๕ 
    ๔.๓.๓ คะแนนรวมเฉลี่ยสวนท่ี ๑ และสวนท่ี ๒ ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๘๐ 
  กรณีท่ีการประเมินดานท่ี ๑ และ/หรือดานท่ี ๒ ไมผานเกณฑและคณะกรรมการชุดท่ี ๑                 
มีความเห็นวาผลการประเมินอยูในวิสัยท่ีสามารถพัฒนาใหผานเกณฑได ใหผูขอรับการประเมินพัฒนาไดไมเกิน      
๒ ครั้ง ครั้งละไมเกิน ๓ เดือน 
   กรณีท่ีการประเมินดานท่ี ๓ ไมผานเกณฑและคณะกรรมการชุดท่ี ๒ มีความเห็นวาผลการ
ปฏิบัติงานซ่ึงประกอบดวยผลการพัฒนาคุณภาพผูเขารับการสอน ฝก ศึกษาหรือผูรับบริการทางวิชาการดาน
อ่ืนๆ และผลงานทางวิชาการอยูในวิสัยท่ีสามารถปรับปรุงไดและคณะอนุกรรมการบริหารขาราชการทหารท่ีทํา
หนาท่ีสอนมีมติใหปรับปรุง ใหปรับปรุงไดไมเกิน ๒ ครั้ง ครั้งท่ี ๑ ไมเกิน ๖ เดือน และครั้งท่ี ๒ ไมเกิน ๓ เดือน 

 ๕. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพ่ือเลื่อนเปนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ใหคณะกรรมการ
ขาราชการทหารเปนผูอนุมัติ โดยมีผลตั้งแตวันท่ีหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการไดรับคํา
ขอและเอกสารครบถวนสมบูรณ 
  กรณีท่ีมีการพัฒนาดานท่ี ๑ และ/หรือดานท่ี ๒ หรือปรับปรุงดานท่ี ๓ ใหอนุมัติไดตั้งแต
วันท่ีหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการไดรับหนังสือท่ีสงรายละเอียดในการพัฒนา หรือ
ปรับปรุงครบถวนสมบูรณครั้งลาสุด 

 ๖.  เม่ือคณะกรรมการขาราชการทหารพิจารณาผลการประเมินและมีมติเปนประการใดแลว
ใหถือเปนท่ีสุด 
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วิธีการ 

 ๑. ใหผูประสงคขอรับการประเมินยื่นคําขอไดตลอดป ปละ ๑ ครั้ง โดยจัดทําคําขอพรอมท้ัง
เอกสารขอรับการประเมินท้ัง ๓ ดานเสนอตอผูบังคับบัญชาโดยตรงเพ่ือใหคณะกรรมการวิทยฐานะของ
สถานศึกษาตรวจสอบและรบัรอง 
 ๒. ใหหัวหนาสถานศึกษาสงคําขอซ่ึงคณะกรรมการวิทยฐานะของสถานศึกษาและหัวหนา
สถานศึกษาลงชื่อตรวจสอบแลวรับรองวาขอมูลถูกตองและเปนความจริง รวมท้ังผลการปฏิบัติงาน (ดานท่ี ๓)    
 ซ่ึงเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา หรือผูรับบริการทางวิชาการดานอ่ืนๆ จํานวน 
๔ ชุด เสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นถึงหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการ  
  กรณีผูท่ีจะเกษียณอายุราชการใหยื่นคําขอรวมท้ังดําเนินการตามขอ ๑ และขอ ๒ กอนท่ี
จะเกษียณอายุราชการไมนอยกวา ๖ เดือน 

 ๓.  ใหหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการตรวจสอบคุณสมบัติ คําขอ และ
เอกสารใหครบถวนสมบูรณ รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมในการดําเนินการ 

 ๔. ใหหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการ พิจารณาเอกสาร หลักฐาน และ
กลั่นกรองผลงานทางวิชาการกอนนําเสนอคณะอนุกรรมการบริหารขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน ท้ังนี้ ในการ
กลั่นกรองดังกลาวอาจตั้งกรรมการข้ึนเพ่ือชวยกลั่นกรองก็ได  

 ๕. การแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน 
  ๕.๑ คณะกรรมการชุดท่ี ๑ ประเมินดานท่ี ๑ คือ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน และดานท่ี ๒ คือ ดานความรูความสามารถ 
    ใหคณะอนุกรรมการบริหารขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมี
ความรูความสามารถจํานวน ๓ คน เปนคณะกรรมการประเมิน 
  ๕.๒ คณะกรรมการชุดท่ี ๒ ประเมินดานท่ี ๓ คือ ดานผลการปฏิบัติงาน 
    ใหคณะอนุกรรมการบริหารขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมี
ความรูความสามารถ และเชี่ยวชาญในสาขาวิชาท่ีจะตรวจและประเมินตามหลักเกณฑวิธีการท่ีคณะกรรมการ   
ขาราชการทหารกําหนดเปนคณะกรรมการประเมิน การประเมินผูขอหนึ่งรายใหมีกรรมการประเมิน              
๓ - ๕  คนโดยแตงตั้งกรรมการจากภายนอกกระทรวงกลาโหมอยางนอย ๑ คน หากไมมีผูเชี่ยวชาญพิเศษใน
สาขาท่ีขอรับการประเมิน ใหสามารถแตงตั้งกรรมการจากภายในกระทรวงกลาโหมได 

 ๖.  การประเมินดานท่ี ๑ และดานท่ี ๒  
  ๖.๑ ใหคณะกรรมการชุดท่ี ๑ ประเมินดานท่ี ๑ และดานท่ี ๒ พรอมกันท้ัง ๒ ดาน ใหแลว
เสร็จภายในเวลา ๓ เดือน นับแตวันท่ีคณะอนุกรรมการบริหาราราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนแตงตั้งกรรมการ
ประเมิน โดยใหคณะกรรมการบันทึกขอสังเกตเก่ียวกับจุดเดนจุดท่ีควรพัฒนาในเรื่องท่ีประเมินของผูขอรับการ
ประเมินไวในแบบประเมินดวย 
  ๖.๒ กรณีผลการประเมินท้ัง ๒ ดานผานเกณฑกําหนด ใหหนวยรับผิดชอบดานการศึกษา          
ของสวนราชการสงผลการปฏิบัติงาน (ดานท่ี ๓) ซ่ึงประกอบดวยเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผูเขารับการ
สอน  ฝก ศึกษา หรือผูรับบริการทางวิชาการดานอ่ืนๆ และผลงานทางวิชาการพรอมท้ังผลการประเมินดานท่ี ๑ 
และดานท่ี ๒ และความเห็นของคณะกรรมการชุดท่ี ๑ ใหคณะอนุกรรมการบริหารขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน
เพ่ือดําเนินการตอไป 
  ๖.๓ กรณีผลการประเมินดานท่ี ๑ และ/หรือดานท่ี ๒ ไมผานเกณฑ และคณะกรรมการ      
ชุดท่ี ๑ มีความเห็นวาผลการประเมินอยูในวิสัยท่ีสามารถพัฒนาใหผานเกณฑได ใหคณะกรรมการชุดท่ี ๑ แจงหนวย
รับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการ เพ่ือแจงสถานศึกษาของผูขอรับการประเมินภายในเวลา ๑๕ วัน  



๖๗ 
 

นับแตวันท่ีคณะกรรมการชุดท่ี ๑ ประเมินแลวเสร็จ ใหผูขอรับการประเมินพัฒนาตามขอสังเกตของคณะกรรมการ
ชุดท่ี ๑ ภายในเวลา ๓ เดือน นับแตวันท่ีไดรับแจงจากหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการ 
   เม่ือผูขอรับการประเมินพัฒนาดานท่ี ๑ และ/หรือดานท่ี ๒ แลวใหสถานศึกษาของ        
ผูขอรับการประเมินสงหนังสือแจงรายละเอียดท่ีพัฒนาถึงหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการ
เพ่ือเสนอคณะกรรมการชุดเดิมตรวจ และประเมินตอไป 
  ๖.๔ กรณีท่ีคณะกรรมการชุดท่ี ๑ พิจารณารายละเอียดท่ีพัฒนาแลวเห็นควรใหมีการ
พัฒนาเพ่ิมเติมใหแจงหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการเพ่ือแจงสถานศึกษาของผูขอรับการ
ประเมินภายในเวลา ๑๕ วัน นับแตวันท่ีคณะกรรมการชุดท่ี ๑ ประเมินแลวเสร็จ ใหผูขอรับการประเมินพัฒนา   
 
ตามขอสังเกตของคณะกรรมการชุดท่ี ๑ ภายในเวลา ๓ เดือนนับแตวันท่ีไดรับแจงจากหนวยรับผิดชอบงาน
ดานการศึกษาของสวนราชการ 
   เม่ือผูขอรับการประเมินพัฒนาดานท่ี ๑ และ/หรือดานท่ี ๒ แลวใหสถานศึกษาของ     
ผูขอรับการประเมินสงหนังสือแจงรายละเอียดท่ีพัฒนาถึงหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการ
เพ่ือเสนอคณะกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป 
  ๖.๕ กรณีท่ีกรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตามให
คณะอนุกรรมการบริหารขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน แตงตั้งกรรมการแทนไดตามท่ีกําหนดในวิธีการขอ ๕.๑ 
  ๖.๖ กรณีผูขอรับการประเมินไมสงรายละเอียดการพัฒนาตามขอสังเกตภายในเวลา        
ท่ีกําหนด หรือสงเกินเวลาท่ีกําหนดโดยไมมีเหตุอันควรถือวาสละสิทธิ์ 
  ๖.๗ กรณีผูขอรับการประเมินไดพัฒนาดานท่ี ๑ และ/หรือดานท่ี ๒ แลว และมีผลการ
ประเมินไมผานเกณฑท่ีกําหนดถือวาไมผานการประเมิน ใหหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการ
แจงผลการพิจารณาใหสถานศึกษาของผูขอรับการประเมิน เพ่ือแจงผูขอรับการประเมินทราบ 

 ๗. การประเมินดานท่ี ๓ ดานผลการปฏิบัติงาน 
  ใหหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการสงผลการปฏิบัติงาน (ดานท่ี ๓)                     
ซ่ึงประกอบดวยเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผูเขารับการสอน ฝก ศึกษาหรือผูรับบริการทางวิชาการดานอ่ืนๆ 
และผลงานทางวิชาการ พรอมท้ังผลการประเมินดานท่ี ๑ และดานท่ี ๒ รวมท้ังขอสังเกตของคณะกรรมการชุด
ท่ี ๑ ใหคณะกรรมการชุดท่ี ๒ เพ่ือประกอบการพิจารณาดวย 
  ๗.๑ กรณีผานเกณฑการประเมินดานท่ี ๓ ผูขอรับการประเมินตองมีผลการประเมินจาก
กรรมการชุดท่ี ๒ ผานเกณฑท่ีกําหนดตามหลักเกณฑ ขอ ๔.๓ อยางเปนเอกฉันท 
  ๗.๒ กรณีคณะกรรมการชุดท่ี ๒ พิจารณาแลวเห็นสมควรใหปรับปรุงดานท่ี ๓ ผูขอรับ         
การประเมินตองมีผลการประเมินดานท่ี ๓ ผานเกณฑท่ีกําหนดตามหลักเกณฑ ขอ ๔.๓ มากกวาก่ึงหนึ่งของ
กรรมการชุดท่ี ๒ โดยในสวนผลการพัฒนาคุณภาพผูเขารับการสอน ฝก ศึกษาหรือผูรับบริการทางวิชาการดาน
อ่ืนๆ ใหปรับปรุง  โดยการชี้แจงและ/หรือเสนอเอกสารเพ่ิมเติมเทานั้น สวนผลงานทางวิชาการใหปรับปรุงตาม
ขอสังเกตของกรรมการ ท้ังนี้ผลงานทางวิชาการตองอยูในวิสัยท่ีสามารถปรับปรุง ใหปรับปรุงไดภายในเวลา        
๖ เดือน นับแตวันท่ีหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาแจงมติใหสถานศึกษาของผูขอรับการประเมินทราบ 
   เม่ือผูขอรับการประเมินปรับปรุงดานท่ี ๓ แลวใหหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษา                
เสนอคณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป 
  ๗.๓ กรณีท่ีคณะกรรมการชุดท่ี ๒ พิจารณารายละเอียดท่ีปรับปรุงแลวแตผูขอรับการ
ประเมินยงัปรับปรุงไมครบถวนตามขอสังเกต และเห็นควรใหมีการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง ใหปรับปรุงภายในเวลา 
๓ เดือน นับแตวันท่ีหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาแจงมติใหสถานศึกษาของผูขอรับการประเมินทราบ 
   เม่ือผูขอรับการประเมินปรับปรุงดานท่ี ๓ แลว ใหหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษา
คณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป 



๖๘ 
 
  ๗.๔ กรณีท่ีกรรมการประเมินคนเดิมไมสามารถประเมินไดดวยเหตุผลใดก็ตามให
คณะกรรมการ ชุดท่ี ๒ มอบกรรมการคนอ่ืนในคณะนั้นประเมินได 
  ๗.๕ กรณีผูขอรับการประเมินไมสงผลการพัฒนาคุณภาพผูเขารับการสอน ฝก ศึกษาหรือ
ผูรับบริการทางวิชาการดานอ่ืนๆ และ/หรือผลงานทางวิชาการท่ีปรับปรุงตามขอสังเกตภายในเวลาท่ีกําหนดโดยไมมี
เหตุอันควรหรือสงเกินเวลาท่ีกําหนดถือวาสละสิทธิ์ 
  ๗.๖ กรณีผลการประเมินดานท่ี ๓ ผานเกณฑท่ีกําหนด ใหคณะอนุกรรมการบริหารขาราชการ
ทหาร ท่ีทําหนาท่ีสอน เสนอคณะกรรมการขาราชการทหารพิจารณามีมติอนุมัติผลการประเมินหรือไมอนุมัติผลการ
ประเมิน และดําเนินการดังนี้ 
   ๗.๖.๑ กรณีคณะกรรมการขาราชการทหารมีมติอนุมติผลการประเมินใหดําเนินการ
แตงตั้งใหมีวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ตามท่ีขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการกําหนดวิทยฐานะสําหรับขาราชการ
ทหารท่ีทําหนาท่ีสอน พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนด 
   ๗.๖ .๒ กรณีคณะกรรมการข าราชการทหารมีมติ ไมอนุ มั ติผลการประเมินให
คณะอนุกรรมการบริหารขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนแจงหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวน
ราชการเพ่ือแจงผลการพิจารณาใหสถานศึกษาของผูรับการประเมิน แจงผูขอรับการประเมินทราบ 
  ๗.๗ กรณีผลการประเมินดานท่ี ๓ ไมผานเกณฑกําหนดใหเสนอคณะอนุกรรมการบริหาร
ขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนแจงผลการประเมินและขอสังเกตของคณะกรรมการใหหนวยรับผิดชอบงาน                  
ดานการศึกษาของสวนราชการแจงสถานศึกษาของผูขอรับการประเมินเพ่ือแจงผูขอรับการประเมินทราบ 
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สวนท่ี ๓  

การประเมินดานท่ี ๑ ดานท่ี ๒ และดานท่ี ๓ 
 

 

 

การประเมินดานที่ ๑ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณขาราชการทหาร 

                         ที่ทําหนาที่สอน(ทุกวิทยฐานะ)                                        

- คําชี้แจงการประเมินดานท่ี ๑ 

- คําอธิบายตัวบงชี้การประเมินดานท่ี ๑ 

- กรอบการประเมินดานท่ี ๑ 

การประเมินดานที่ ๒ ดานความรูความสามารถ (ทุกวิทยฐานะ) 

- คําชี้แจงการประเมินดานท่ี ๒ 

- คําอธิบายตัวบงชี้การประเมินดานท่ี ๒ 

- กรอบการประเมินดานท่ี ๒ 

การประเมินดานที่ ๓  ดานผลการปฏิบัติงาน (ทุกวิทยฐานะ) 

- คําชี้แจงการประเมินดานท่ี ๓ 

- คําอธิบายตัวบงชี้การประเมินดานท่ี ๓ 

- กรอบการประเมินดานท่ี ๓ 

 
 
 

 

 

 
 

      
 

 

 

 

 

 

 



๗๐ 
 

การประเมินดานท่ี ๑ 

ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณขาราชการทหารที่ทําหนาที่สอน  

 คําช้ีแจงการประเมินดานที่ ๑ 

   - องคประกอบการประเมิน 

   - เกณฑการใหคะแนน 

   -  เกณฑการตัดสิน 

   - เกณฑการประเมิน 

 คําอธิบายตัวบงช้ีการประเมินดานที่ ๑ 

   - ตอนท่ี ๑ การมีวินัย 

   - ตอนท่ี ๒ การประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีด ี

   -  ตอนท่ี ๓ การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 

   - ตอนท่ี ๔ ความรักและศรัทธาในการเปนขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน 

   - ตอนท่ี ๕ ความรับผิดชอบในการเปนขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน 

 กรอบการประเมินดานที่ ๑ 

   - ตอนท่ี ๑ การมีวินัย 

   - ตอนท่ี ๒ การประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีด ี

   -  ตอนท่ี ๓ การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 

   - ตอนท่ี ๔ ความรักและศรัทธาในการเปนขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน 

   - ตอนท่ี ๕ ความรับผิดชอบในการเปนขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



๗๑ 
 

คําช้ีแจงการประเมินดานท่ี ๑ 

ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณขาราชการทหารที่ทําหนาที่สอน 

_______________ 

 การประเมินดานท่ี ๑ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน 

มีองคประกอบการประเมิน เกณฑการใหคะแนน เกณฑการตัดสิน และวิธีการประเมิน ดังนี้ 

 ๑.องคประกอบการประเมิน 

 การประเมินดานท่ี ๑ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน 

คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน แบงเปน ๕ ตอน จํานวน ๒๕ ตัวบงชี้ ดังนี้ 

 ตอนท่ี ๑  การมีวินัย (๒๐ คะแนน) มีจํานวน ๕ ตัวบงชี้ 

 ตอนท่ี ๒  การประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี (๒๐ คะแนน) มีจํานวน ๕ ตัวบงชี้ 

 ตอนท่ี ๓  การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม (๒๐ คะแนน) มีจํานวน ๕ ตัวบงชี้ 

 ตอนท่ี ๔  ความรักและศรัทธาในการเปนขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน (๒๐ คะแนน)  

     มีจํานวน ๕ ตัวบงชี้ 

 ตอนท่ี ๕  ความรับผิดชอบในการเปนขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน (๒๐ คะแนน)  

   มีจํานวน ๕ ตัวบงชี้ 

 ๒. เกณฑการใหคะแนน 

 กําหนดใหมีเกณฑการใหคะแนนเปนระดับคุณภาพ ๔ ระดับ คือ ระดับ ๔  ระดับ ๓ ระดับ ๒ 

และระดับ ๑ ในแตละระดับคุณภาพกําหนดคาคะแนน ดังนี้ 

ระดับคุณภาพ คาคะแนน 

๔ ๔ 

๓ ๓ 

๒ ๒ 

๑ ๑ 

 ๓. เกณฑการตัดสิน 

 ๓.๑ ผูท่ีผานการประเมินดานท่ี ๑ จะตองไดคะแนนจากกรรมการท้ังสามคนเฉลี่ย ดังนี้ 

  ๑)  วิทยฐานะครูชํานาญการตน ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๕๕ 

  ๒)  วิทยฐานะครูชํานาญการ ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๖๕ 

  ๓)  วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๗๐ 

  ๔)  วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๗๕ 

  ๕)  วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๘๐ 
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 ๓.๒ กรณีท่ีผลการประเมินไมผานตามเกณฑ ขอ ๓.๑ และคณะกรรมการชุดท่ี ๑  มีความเห็นวา

ผลการประเมินอยูในวิสัยท่ีสามารถพัฒนาได ผูขอรับการประเมินตองไดคะแนนจากคณะกรรมการท้ังสามคน

เฉลี่ย ดังนี้ 

  ๑)  วิทยฐานะครูชํานาญการตน ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๕๐ 

  ๒)  วิทยฐานะครูชํานาญการ ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๖๐ 

  ๓)  วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๖๕ 

  ๔)  วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๗๐ 

  ๕)  วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๗๕ 

 ๔. วิธีการประเมิน 

 ๔.๑ ใหกรรมการผูประเมินใชแบบบันทึกและแบบสรุปการประเมินดานท่ี ๑ (วฐ.บ.๑.และ วฐ.ส.๑) ควบคู

กับกรอบการประเมินดานท่ี ๑ และคําอธิบายตัวบงชี้การประเมินดานท่ี ๑ ท้ังนี้แบบประเมินดังกลาว ใชประเมิน

ไดทุกวิทยฐานะ 

 ๔.๒ ใหกรรมการแตละคนตรวจสอบขอมูลของบุคคลและหรือหนวยงาน และเอกสาร หลักฐาน 

แหลงขอมูลท่ีแสดงรองรอยวาผูขอรับการประเมินเปนผูมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณขาราชการ

ทหารท่ีทําหนาท่ีสอน เชน ประวัติการรับราชการ คํารับรองของผูบังคับบัญชา หรือคณะกรรมการสถานศึกษา 

เอกสาร หลักฐาน ท่ีแสดงการมีสวนรวมในการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณขาราชการ

ทหารท่ีทําหนาท่ีสอน เปนตน  รวมท้ังใชวิธีการประเมินในรูปแบบตาง ๆท่ีเหมาะสม เชน การสังเกต การสัมภาษณ 

หรือสอบถามขอมูลจากผูขอรับการประเมิน ผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน ผูรับบริการและผูท่ีเก่ียวของกอน

ตัดสินใจใหคะแนนตามพฤติกรรม และหรือหลักฐานรองรอยท่ีปรากฏในแตละตัวบงชี้  โดยวงกลมรอบตัวเลขตาม

ระดับคุณภาพท่ีสอดคลองกับหลักฐานรองรอยและใหบันทึกขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานท่ีสะทอนพฤติกรรมการมี

วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนของผูขอรับการประเมินในแบบบันทึก

การประเมินดานท่ี ๑ (วฐ.บ.๑) แลวนําระดับคุณภาพท่ีไดในแตละตัวบงชี้ บันทึกและคิดคาคะแนนลงในตารางทาย

แบบ วฐ.บ.๑ พรอมท้ังบันทึกขอสังเกตซ่ึงเปนจุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และขอคิดเห็นในเรื่องท่ีประเมินของผูขอรับ

การประเมินไวดวย 

  ท้ังนี้ การประเมินดานท่ี ๑ ใหคณะกรรมการประเมินจากเอกสาร หลักฐานรวมท้ังการปฏิบัติงานจริง 

ณ สถานท่ีปฏิบัติงาน 

 ๔.๓ ใหคณะกรรมการท้ังสามคน สรุปคะแนนการประเมินลงในแบบ (วฐ.ส.๑) ทุกครั้งท่ีมีการประเมิน 

คือ ครั้งท่ี ๑ และหรือครั้งท่ี ๒ (หลังจากการพัฒนา ครั้งท่ี๑) และหรือ ครั้งท่ี ๓ (หลังจากการพัฒนาครั้งท่ี ๒) 

แลวแตกรณี ท้ังนี้ ใหคณะกรรมการประเมินบันทึกขอสังเกตซ่ึงเปนจุดเดน จุดท่ีควรพัฒนาและขอคิดเห็นใน

เรื่องท่ีประเมินของผูขอรับการประเมินทุกครั้งท่ีมีการประเมินไวดวย 

______________________________________________ 
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คําอธิบายตัวบงช้ีการประเมินดานท่ี ๑ 
ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน 

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

ในการประเมินดานท่ี ๑ คือ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณขาราชการทหารท่ีทํา

หนาท่ีสอน ไดกําหนดรายการประเมินเปน ๕ ตอน ตอนละ ๕ ตัวบงชี้ และในแตละตัวบงชี้มีเกณฑการให

คะแนนตามพฤติกรรมท่ีสอดคลองกับหลักฐานรองรอย โดยกําหนดใหผูขอรับการประเมินรายงานพฤติกรรมท่ี

แสดงถึงความเปนผูมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน รวบรวม

เอกสารหลักฐานอางอิงไวท่ีสถานท่ีปฏิบัติงานเพ่ือรอรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมิน ดังนี้ 

ตอนท่ี ๑ การมีวินัย ประกอบดวยตัวบงชี้ ๕ ตัวบงชี้ ดังนี้ 

 ตัวบงช้ี ๑.๑ การมีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม 

และแบบแผนอันดีงามของสังคม หมายถึง การมีวินัยในตนเอง การยอมรับ และถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท 

ขนบธรรมเนียม และแบบแผนอันดีงามของสังคม การเปนแบบอยางท่ีดี และการเปนผูนําในการเสริมสรางการพัฒนา

ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณครูทหาร 

ตัวบงช้ี ๑.๒ การรักษาและเสริมสรางวินัยในตําแหนงหนาท่ีราชการ การปฏิบัติตามกฎหมาย 

ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หมายถึง การมีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการรักษาและเสริมสรางวินัยในตําแหนง

หนาท่ีราชการ การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการ การมีสวนรวมเสริมสรางวินัยแกผูอ่ืน 

และผลงานเปนท่ีปรากฏเปนแบบอยางท่ีดี 

ตัวบงช้ี ๑.๓ การตรงตอเวลา การอุทิศเวลาใหแกทางราชการและผูเขารับการสอน ฝก 

ศึกษาอยางตอเนื่อง หมายถึง การมีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการตรงตอเวลา ปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายได

สําเร็จ และอุทิศเวลาอยางตอเนื่อง 

ตัวบงช้ี ๑.๔ ความซ่ือสัตย สุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี การรักษาผลประโยชนของทางราชการ 

และไมมีผลประโยชนทับซอน หมายถึง การมีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต การรักษา

ผลประโยชนของทางราชการ และไมมีผลประโยชนทับซอน การไดรับการยกยอง ชมเชย 

ตัวบงช้ี ๑.๕ การรักษาความสามัคคี มีน้ําใจ เอ้ือเฟอเผ่ือแผตอเพ่ือนรวมงานในองคกร 

และชุมชน หมายถึง การมีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการมีน้ําใจ เสียสละ ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางราบรื่นและประสบความสําเร็จ

จนไดรับการยอมรับจากหนวยงาน หรือองคกรท่ีเก่ียวของ 

ตอนท่ี ๒ การประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี ประกอบดวยตัวบงชี้ ๕ ตัวบงชี้ ดังนี้ 

ตัวบงช้ี ๒.๑ ความอุตสาหะ ขยัน อดทน มุงม่ันและรับผิดชอบตอผลสัมฤทธิ์ของงาน        

โดยยึดหลักประหยัด คุมคา มีประสิทธิภาพ หมายถึง การปฏิบัติงานท่ีประสบความสําเร็จเปนท่ียอมรับ         

มีผลงานปรากฏชัดเจน และนําไปพัฒนาผูอ่ืนได 
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ตัวบงช้ี ๒.๒ การยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธาและปฏิบัติตนตาม        

หลักศาสนา หมายถึง การมีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรมมีความศรัทธาและปฏิบัติตน

ตามหลักศาสนา เปนแบบอยางท่ีดีไดรับการยกยองชมเชยและมีสวนรวมและเสริมสรางพัฒนาผูอ่ืน 

ตัวบงช้ี ๒.๓ การยึดม่ันในหลักนิติธรรม ยืนหยัด กระทําในส่ิงท่ีถูกตอง เปนธรรม และ 

ชอบดวยกฎหมาย หมายถึง การมีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการยึดม่ันปฏิบัติหนาท่ีตามหลักนิติธรรม ไดรับการยกยอง 

ชมเชย และมีการรณรงคและเสริมสรางผูอ่ืน 

ตัวบงช้ี ๒.๔ การยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย        

ทรงเปนประมุข และวางตัวเปนกลางทางการเมือง หมายถึง การมีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการใชสิทธิและหนาท่ี

ตามระบอบประชาธิปไตยการมีสวนรวมสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการเลือกต้ัง การวางตัว        

เปนกลางทางการเมืองและการวางรากฐานระบอบประชาธิปไตย 

ตัวบงช้ี ๒.๕ การมีสวนรวมอนุรักษวัฒนธรรมไทยและส่ิงแวดลอม หมายถึง การมี

กิจกรรมท่ีไดจัดหรือมีสวนรวมเก่ียวกับการอนุรักษวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอม 

ตอนท่ี ๓ การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม ประกอบดวยตัวบงชี้ ๕ ตัวบงชี้ ดังนี้ 

ตัวบงช้ี ๓.๑ การดํารงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การมี

พฤติกรรม/กิจกรรม ท่ีแสดงถึงการดํารงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวบงช้ี ๓.๒ การละเวนอบายมุขและส่ิงเสพติด หมายถึง การมีพฤติกรรมท่ีแสดงถึง  

การเปนผูละเวนอบายมุขและสิ่งเสพติด และเปนผูนํารณรงคและเสริมสรางผูอ่ืนอยางตอเนื่อง 

ตัวบงช้ี ๓.๓ การใชหรือใหขอมูลขาวสารสวนบุคคลและของทางราชการ ใหเปนไป

ดวยความถูกตอง หมายถึง การมีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการใชหรือใหขอมูลขาวสารสวนบุคคลและของทาง

ราชการไดถูกตองเหมาะสม และพัฒนาผูอ่ืนในเรื่องดังกลาวได 

ตัวบงช้ี ๓.๔ การดํารงตนเปนแบบอยางท่ีดี เหมาะสมกับสถานภาพและตําแหนงหนาท่ี 

หมายถึง การมีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการดํารงตนเปนแบบอยางท่ีดี เหมาะสมกับสถานภาพและตําแหนงหนาท่ี  

การไดรับการยกยอง ชมเชย และการมีสวนรวมเสริมสรางพัฒนาผูอ่ืน 

ตัวบงช้ี ๓.๕ การประหยัด มัธยัสถ อดออม หมายถึง การมีพฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม 

ท่ีแสดงถึงการประหยัด มัธยัสถ อดออม ซ่ึงมีผลตอการดํารงชีวิตเปนท่ีปรากฏ การไดรับการยกยอง ชมเชย 

และการมีสวนรวมรณรงคและเสริมสรางผูอ่ืน 

ตอนท่ี ๔ ความรักและศรัทธาในการเปนขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน ประกอบดวยตัวบงชี้ ๕ ตัวบงชี้ ดังนี้ 

ตัวบงช้ี ๔.๑ การเปนสมาชิกท่ีดี สนับสนุนหรือรวมกิจกรรมทางวิชาการอยาง

สรางสรรค หมายถึง การมีพฤติกรรม การนํามาปรับใชใหเกิดประโยชน การไดรับการยกยอง ชมเชย และการ

มีสวนรวมรณรงคและเสริมสรางผูอ่ืนโดยระบุชื่อกิจกรรมดังกลาวดวย 

 

 
 

 



๗๕ 
 

ตัวบงช้ี ๔.๒ การศึกษา คนควา ริเริ่ม สรางสรรคความรูใหม ๆ มาใชพัฒนางาน 

หมายถึง การศึกษา คนควา ริเริ่ม สรางสรรค ความรูใหม ๆ นวัตกรรมในการพัฒนางานในวิชาชีพจนสําเร็จ 

และเปนตัวอยางได 

ตัวบงช้ี ๔.๓ การมีบทบาทเปนผูนําทางวิชาการ หมายถึง การมีบทบาทการเปนผูนําทางวิชาการ        

ในสถาบันการศึกษาหรือหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ มีสวนรวมในการพัฒนาเสริมสรางผูอ่ืน และมีผลงานปรากฏ 

ตัวบงช้ี ๔.๔ การรักษาช่ือเสียง ปกปองศักดิ์ศรี และการยกยองเชิดชูเกียรติ หมายถึง การมี

พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม ท่ีแสดงถึงการรักษาชื่อเสียง ปกปองศักดิ์ศรี และการยกยองเชิดชูเกียรติท่ี

ดําเนินการอยางตอเนื่องเกิดผลดี เปนท่ียอมรับและการมีสวนรวมรณรงคและเสริมสรางผูอ่ืน 

ตัวบงช้ี ๔.๕ การเสริมสรางปลูกจิตสํานึกท่ีดี แกผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา ชุมชน 

สังคม หมายถึง การมีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการเปนผูนําในการเสริมสรางปลูกจิตสํานึกท่ีดีแกผูเขารับการสอน ฝก 

ศึกษา ชุมชนสังคม ผลงานท่ีปรากฏ และการไดรับการยกยองชมเชย 

ตอนท่ี ๕ ความรับผิดชอบในการเปนขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน ประกอบดวยตัวบงชี้ ๕      

ตัวบงชี้ ดังนี้ 

ตัวบงช้ี ๕.๑ การเอาใจใส ถายทอดความรู หรือสงเสริมการแสวงหาความรูโดยไม

บิดเบือน ปดบัง หวังส่ิงตอบแทน หมายถึง การมีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการเอาใจใสถายทอดความรู หรือ

สงเสริมการแสวงหาความรูโดยไมบิดเบือน ปดบัง หวังสิ่งตอบแทนและเกิดผลดีตองานในหนาท่ีและไดรับการ

ยกยอง โดยมีผลงานปรากฏอยางตอเนื่อง 

ตัวบงช้ี ๕.๒ การเอาใจใสชวยเหลือผูเขารับการสอน ฝก ศึกษาและผูรับบริการเต็ม

ความสามารถอยางสมํ่าเสมอ เทาเทียมกัน หมายถึง การมีพฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรมท่ีแสดงถึงการเอาใจ

ใสชวยเหลือผูเขารับการสอน ฝก ศึกษาและผูรับบริการเต็มความสามารถอยางสมํ่าเสมอเทาเทียมกัน โดยระบุ

ชื่อกิจกรรมดังกลาวดวย 

ตัวบงช้ี ๕.๓ การศึกษา คนควา ริเริ่ม สรางสรรคความรูใหม นวัตกรรม ในการพัฒนา          

งานในหนาท่ี หมายถึง การศึกษา คนควา ริเริ่ม สรางสรรคความรูใหม ๆ นวัตกรรมในการพัฒนางานในหนาท่ี

จนสําเร็จและเปนตัวอยางได 

ตัวบงช้ี ๕.๔ การประพฤติตนตามจรรยาบรรณขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน หมายถึง 

การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของขาราชการทหารท ี ทําหนาท่ีสอน การไดรับการยกยอง ชมเชยจาก

สถานศึกษาหรือหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

ตัวบงช้ี ๕.๕ การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ และมุงประโยชนสวนรวม หมายถึง พฤติกรรม          
ท่ีแสดงถึงการใหการชวยเหลือหรือใหความรวมมือแกสวนรวมอยางทุมเทและเสียสละจนสําเร็จเกิดประโยชน
ตอสวนรวมและไดรับการยกยอง 

 

 



๗๖ 
 

กรอบการประเมินดานที่ ๑ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณขาราชการทหารที่ทําหนาที่สอน 

ตอนท่ี ๑ การมีวินัย 

รายการ ตัวบงช้ี เกณฑการใหคะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหลงขอมูล 

๑. การมีวินัย 

    (๒๐ คะแนน) 

 

 

 

 

๑.๑ การมีวินัยในตนเอง ยอมรับ 
     และถือปฏิบัติตามกฎ กติกา   
     มารยาท ขนบธรรมเนียม  
     และแบบแผนอันดีงามของ 
     สังคม   
     (๔ คะแนน) 

ระดับ ๑ มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ 
            กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม และ 
            แบบแผนอันดีงามของสังคม 
ระดับ ๒ ปฏิบัติไดตามระดับ ๑ และเปนแบบอยางท่ีดี 
ระดับ ๓ ปฏิบัติไดตามระดับ ๒ และมีสวนรวมในการ 
           เสริมสรางพัฒนาผูอ่ืนในดานนี้ 
ระดับ ๔ ปฏิบัติไดตามระดับ ๓ และเปน ผูนําในการ 
            เสริมสรางพัฒนาผูอ่ืนในดานนี ้                           
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล 
เชน 
- คํารับรองของผูบังคับบัญชาหรือคณะกรรมการ 
  สถานศึกษาวาผูขอรับการประเมินควบคุม 
  พฤติกรรมของตนเองไดในระดับใด 
- หลักฐานท่ีแสดงถึงการมีวินัยในตนเอง ยอมรับ 
  และถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ขนบ- 
  ธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของสังคม 
  เชน แผนงาน/โครงการ/คําสั่งแตงตั้ง ฯลฯ 
- เอกสาร หลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

๑.๒ การรักษาและเสริมสรางวินัย 
     ในตําแหนงหนาท่ีราชการ 
     การปฏิบัติตามกฎหมาย  
     ระเบียบ แบบแผนของทาง 
     ราชการ 
     (๔ คะแนน) 

 

ระดับ ๑  ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย 
ระดับ ๒  รักษาและเสริมสรางวินัยในตําแหนง หนาท่ี

ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ แบบ
แผนของทางราชการ 

ระดับ ๓  ปฏิบั ติ ได ตามระดับ  ๒ และมีส วนร วม
เสริมสรางวินัยแกผูอ่ืน 

ระดับ ๔  ปฏิบัติไดตามระดับ ๓ และมีผลงานเปนท่ี
ปรากฏเปนแบบอยางท่ีดี 

 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล 
เชน 
- คํารับรองของผูบังคับบัญชา หรือ คณะกรรมการ 
  สถานศึกษา  
- ประวัติการรับราชการ หลักฐานการมีสวนรวมใน 
   การเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ 
   จรรยาบรรณครูทหาร 
- เอกสาร หลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 

 
 

 



๗๗ 
 

 

รายการ ตัวบงช้ี เกณฑการใหคะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหลงขอมูล 

๑. การมีวินัย (ตอ) 

    (๒๐ คะแนน) 

 

๑.๓ การตรงตอเวลา การอุทิศเวลา 

     ใหแกทางราชการและผูเขารับ 

     การสอน ฝก ศึกษา 

     อยางตอเนื่อง 

     (๔ คะแนน) 

 

 

 

ระดับ ๑   ปฏิบัติงานตามปกติ 

ระดับ ๒   ตรงตอเวลา และปฏิบัติงานตามท่ีไดรับ 

              มอบหมาย 

ระดับ ๓   ตรงตอเวลา และปฏิบัติงานตามท่ีไดรับ 

             มอบหมายไดสําเร็จ และอุทิศเวลา 

ระดับ ๔   ตรงตอเวลา ปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

             ไดสําเร็จ และอุทิศเวลาอยางตอเนื่อง 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล เชน 

- คํารับรองของผูบังคับบัญชาหรือคณะกรรมการ 

  สถานศึกษา  

- หลักฐานการปฏิบัติราชการ/การปฏิบัติงาน/  

การเขารวมประชุมฯ 

- หลักฐานท่ีแสดงถึงการอุทิศเวลาหรือการไดรับ

มอบหมายภารกิจท่ีตองอุทิศเวลา และผลงานจาก

การอุทิศเวลา เชน การสอนซอมเสริม 

  การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การจัดหรือรวม

กิจกรรมในวันหยุด 

- เอกสาร หลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

๑.๔ ความซ่ือสัตย สุจริต 

     ในการปฏิบัติหนาท่ี 

     การรักษาผลประโยชน 

     ของทางราชการ 

     และไมมีผลประโยชนทับซอน 

     (๔ คะแนน) 

 

 

ระดับ ๑  ไมเคยถูกลงโทษ 

ระดับ ๒  ปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต 

ระดับ ๓  ปฏิบัติไดตามระดับ ๒ และ 

             รักษาผลประโยชนของทางราชการ 

ระดับ ๔  ปฏิบัติไดตามระดับ ๓ และ 

            ไมมีผลประโยชนทับซอนและไดรับการ 

            ยกยองชมเชย 

 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล 

เชน 

- คํารับรองของผูบังคับบัญชา หรือ 

  คณะกรรมการสถานศึกษา  

- ประวัติการถูกลงโทษทางวินัยในดานนี้ 

- หลักฐานท่ีแสดงถึงความซ่ือสัตย สุจริต 

  การรักษาผลประโยชนของทางราชการ 

  และไมมีผลประโยชนทับซอน 

- เอกสาร หลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของ  

 



๗๘ 
 

รายการ ตัวบงช้ี เกณฑการใหคะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหลงขอมูล 

๑. การมีวินัย (ตอ) 

    (๒๐ คะแนน) 

 

๑.๕ การรักษาความสามัคคี  
      มีน้ําใจ  เอ้ือเฟอเผื่อแผตอ 
      เพ่ือนรวมงาน องคกร และ 
      ชุมชน  
      (๔ คะแนน) 
 

ระดับ ๑ สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
ระดับ ๒ ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางราบรื่นและ 
           ประสบความสําเร็จ 
ระดับ ๓ มีน้ําใจ เสียสละ ทํางานรวมกับผูอ่ืน 
           ไดอยางราบรื่นและประสบความสําเร็จ 
ระดับ ๔ ปฏิบัติไดตามระดับ ๓ จนไดรับการยอมรับ 
            จากหนวยงาน หรือองคกรท่ีเก่ียวของ 
            
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล 
เชน 
- คํารับรองของผูบังคับบัญชา หรือ 
  คณะกรรมการสถานศึกษา  
- เอกสารหลักฐาน เชน คําสั่ง/หนังสือเชิญ/ 
  หนังสือขอบคุณ/รางวัล/เกียรติบัตร/ 
  วุฒิบัตร ฯลฯ 
- ภาพถายในการรวมกิจกรรม เชน การทํางาน 
  รวมกันในชุมชน ฯลฯ 
- เอกสาร หลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

ตอนท่ี ๒ การประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 

๒. การประพฤต ิ
    ปฏิบัติตนเปน 
    แบบอยางท่ีด ี
    (๒๐ คะแนน) 

 

 

๒.๑ ความอุตสาหะ ขยัน อดทน 
     มุงม่ันและรับผิดชอบตอ 
     ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
     โดยยึดหลัก ประหยัด คุมคา 
     มีประสิทธิภาพ  
     (๔ คะแนน) 
 
 
 

ระดับ ๑  ปฏิบัติงานไดไมบกพรอง 
ระดับ ๒  ปฏิบัติงานประสบความสําเร็จมีหลักฐาน 
            ท่ีปรากฎ เปนท่ียอมรับ 
ระดับ ๓  ปฏิบัติงานประสบความสําเร็จ เปนท่ียอมรับ 
            และมีผลงานปรากฎชัดเจน             
ระดับ ๔  ปฏิบัติงานประสบความสําเร็จเปนท่ียอมรับ 
            และมีผลงานปรากฎชัดเจนและนําไปเปน 
            ตนแบบพัฒนาผูอ่ืนได            
             
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล เชน 
- คํารับรองของผูบังคับบัญชา ผูรวมงาน หรือ 
  คณะกรรมการสถานศึกษา 
- เอกสารหลกัฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงผลการ 
  ปฏิบัติงานท่ีเปนผลมาจากความอุตสาหะ ขยนั 
   อดทน มุงม่ันและรับผิดชอบตอผลสัมฤทธิ์ 
   ของงาน เชน ชิ้นงาน วุฒิบัตร หนังสือรับรอง 
   และคําสั่งตาง ๆ ฯลฯ 
- เอกสาร หลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

 

 
 

 



๗๙ 
 

 

รายการ ตัวบงช้ี เกณฑการใหคะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหลงขอมูล 

๒. การประพฤต ิ
    ปฏิบัติตนเปน 
    แบบอยางท่ีด(ีตอ) 
   (๒๐ คะแนน) 

 

 

๒.๒ การยึดม่ันในคุณธรรม 
จริยธรรม มีความศรัทธา และ
ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
(๔ คะแนน) 

ระดับ ๑ ยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธา 
            และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
ระดับ ๒ ปฏิบัติไดตามระดับ ๑ และเปนแบบอยางท่ีดี 
ระดับ ๓ ปฏิบัติไดตามระดับ ๒ และไดรับการยกยอง  
            ชมเชย 
ระดับ ๔ ปฏิบัติไดตามระดับ ๓ และมีสวนรวม 
            เสริมสรางพัฒนาผูอ่ืน 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล เชน 
- คํารับรองของผูบังคับบัญชา หรือคณะกรรมการ 
  สถานศึกษา  
- ประวัติการถูกลงโทษทางวินัยในดานนี้ 
- หลักฐานท่ีแสดงถึงการเปนผูยึดม่ันในคุณธรรม 
  จริยธรรม มีความศรัทธาและปฏิบัติตนตาม 
  ศาสนา และมีสวนรวมเสริมสรางพัฒนาผูอ่ืน 
  เชน โครงการ/กิจกรรม/คําสั่งแตงตั้ง/ 
  หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ ยกยอง ชมเชย ฯลฯ 
- ภาพถาย การเขารวมกิจกรรม/โครงการ ฯลฯ 
- เอกสาร หลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

๒.๓ การยึดม่ันในหลักนิติธรรม 
     ยืนหยัด กระทําในสิ่งท่ีถูกตอง 
     เปนธรรมและชอบดวย 
     กฎหมาย 
     (๔ คะแนน) 

ระดับ ๑ ปฏิบัติราชการโดยไมเคยมีกรณีถูก  ลงโทษ 
          หรือวากลาวตักเตือนในดานนี้ 
ระดับ ๒ ยึดม่ันปฏิบัติหนาท่ีตามหลักนิติธรรม 
ระดับ ๓ ปฏิบัติไดตามระดับ ๒ และไดรับการยกยอง 
          ชมเชย 
ระดับ ๔ ปฏิบัติไดตามระดับ ๓ และมีการรณรงค 
           และเสริมสรางผูอ่ืนในดานนี้ 
 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล เชน 
- คํารับรองของผูบังคับบัญชา หรือ คณะกรรมการ 
  สถานศึกษา ท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติตน โดยยึดใน 
  หลักนิติธรรม ยืนหยัดกระทําในสิ่งท่ีถูกตองเปน 
  ธรรมและชอบดวยกฎหมาย 
- เอกสารหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงการเปนผูยึดม่ัน 
  ในหลักนิติธรรมยืนหยัดกระทําในสิ่งท่ีถูกตองเปน 
   ธรรม และชอบดวยกฎหมาย เชน คําสั่ง/หนังสือ 
   เชิญ/หนังสือขอบคุณ/รางวัล/เกียรติบัตร/ 
   วุฒิบัตร ฯลฯ 
- เอกสาร หลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 

 



๘๐ 
 

รายการ ตัวบงช้ี เกณฑการใหคะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหลงขอมูล 

๒. การประพฤต ิ
    ปฏิบัติตนเปน 
    แบบอยางท่ีด(ีตอ) 
   (๒๐ คะแนน) 

 

 

๒.๔ การยึดม่ันในการปกครอง 
     ระบอบประชาธิปไตย อันมี 
     พระมหากษัตริยทรงเปน 
     ประมุขและวางตัวเปนกลาง 
     ทางการเมือง 
     (๔ คะแนน) 
 

 

 

ระดับ ๑ ใชสิทธิและหนาท่ีตามระบอบประชาธิปไตย 

ระดับ ๒ ปฏิบัติไดตามระดับ ๑ และสงเสริม  

            สนับสนนุ กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการ 

            เลือกตั้ง 

ระดับ ๓ ปฏิบัติไดตามระดับ ๒ และวางตัวเปนกลาง 

           ทางการเมือง 

ระดับ ๔ ปฏิบัติไดตามระดับ ๓ และการวางรากฐาน 

            ระบอบประชาธิปไตย 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล เชน 
- คํารับรองของผูบังคับบัญชา หรือ 
  คณะกรรมการสถานศึกษา  
- เอกสารหลักฐาน เชน คําสั่ง/หนังสือเชิญ/ 
  หนังสือขอบคุณ/กิจกรรม/โครงการ/รางวัล/ 
  เกียรติบัตร/วุฒิบัตรฯ/รายงานการใชสิทธิ ฯลฯ 
- ภาพถายในการรวมกิจกรรมการสงเสริม 
  การปกครองระบอบประชาธิปไตย ฯลฯ 
- เอกสาร หลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของ  

๒.๕ การมีสวนรวมอนุรักษ 
     วัฒนธรรมไทย 
     และสิ่งแวดลอม 
     (๔ คะแนน) 
 

 

 

 

 

จํานวนกิจกรรมท่ีมีสวนรวมอนุรักษวัฒนธรรมไทย
และสิ่งแวดลอม 
ระดับ ๑ จํานวน ๓-๔ กิจกรรม 
ระดับ ๒ จํานวน ๕-๖ กิจกรรม 
ระดับ ๓ จํานวน ๗-๘ กิจกรรม 
ระดับ ๔ จํานวนมากกวา ๘ กิจกรรม 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล เชน 
- คํารับรองของผูบังคับบัญชา หรือ 
  คณะกรรมการสถานศึกษา  
- เอกสารหลักฐาน เชน ภาพถายในการรวม 
  กิจกรรม/หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ/รางวัล/ 
  เกียรติบัตร/วุฒิบัตร ฯลฯ 
- ตัวอยางกิจกรรม เชน การประหยัดพลังงาน 
  การอนุรักษสิ่งแวดลอม การอนุรักษ 
  วัฒนธรรมไทย กิจกรรมรีไซเคิล ฯลฯ 
- เอกสาร หลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

 

 

 
 

 



๘๑ 
 

 

รายการ ตัวบงช้ี เกณฑการใหคะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหลงขอมูล 

ตอนท่ี ๓ การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
๓. การดํารงชีวิต 
   อยางเหมาะสม 
   (๒๐ คะแนน) 
 

๓.๑ การดํารงชีวิตตามแนวทาง 
     หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     (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 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน 
แหลงขอมูล เชน 
- คํารับรองของผูบังคับบัญชา หรือ 
  คณะกรรมการสถานศึกษา 
- เอกสารหลักฐาน/ประจกัษพยาน / 
  ภาพถาย สําเนาบัญชีเงินฝาก เชน  
  การจัดทําบัญชี  ครัวเรือน การปลูกพืชผัก 
  สวนครัว การแตงกาย การประหยัด  
  มัธยัสถ การอดออม ไมมีรายจาย 
  ั ี  ั   
   

 

 

 

๓.๒ การละเวนอบายมุขและ 
     สิ่งเสพติด (๔ คะแนน) 

ระดับ ๑ มีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการเปนผูละเวน 
            อบายมุข และสิ่งเสพติด  
ระดับ ๒ ปฏิบัติไดตามระดับ ๑ และมีสวน 
             รวมในการรณรงคและเสริมสรางผูอ่ืน 
             ในดานนี้ 
ระดับ ๓ ปฏิบัติไดตามระดับ ๒ และเปนผูนํา 
           ในการรณรงคและเสริมสรางผูอ่ืนใน  
           ดานนี ้
ระดับ ๔ ปฏิบัติไดตามระดับ ๓ อยางตอเนื่อง 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน 
แหลงขอมูล เชน 
- คํารับรองของผูบังคับบัญชา หรือ 
  คณะกรรมการสถานศึกษา  
- เอกสารหลักฐานท่ีแสดงถึงพฤติกรรม 
  การเปนผูละเวนอบายมุขและสิ่งเสพติด 
  และเปนผูมีสวนรวมหรือเปนผูนํารณรงค 
  เสริมสรางผูอ่ืนในดานนี้ 
- เอกสาร หลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของสัมภาษณ 

 

 



๘๒ 
 

รายการ ตัวบงช้ี เกณฑการใหคะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหลงขอมูล 

๓. การดํารงชีวิต 
   อยางเหมาะสม (ตอ) 
   (๒๐ คะแนน) 
 

๓.๓ การใชหรือใหขอมูลขาวสาร 
     สวนบุคคลและของทางราชการ 
     ใหเปนไปดวยความถูกตอง 
     (๔ คะแนน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ ๑   ใชหรือใหขอมูลไดอยางถูกตอง
ระดับ ๒   ปฏิบัติไดตามระดับ ๑ และ 
             เกิดประโยชนตอทางราชการ 
 ระดับ ๓  ปฏิบัติไดตามระดับ ๒ และ                                                                        
             สามารถใหคําแนะนําผูอ่ืน 
ระดับ ๔  ปฏิบัติไดตามระดับ ๓ จนไดผลงาน 
            เปนท่ีประจักษอยางตอเนื่อง 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล 
เชน 
- คํารับรองของผูบังคับบัญชา หรือคณะกรรมการ   
  สถานศึกษา  
- เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นวามีการใชหรือให 
  ขอมูลขาวสารเก่ียวกับผูเขารับการสอน ฝก  ศึกษา   
  หรือผูรับบริการและขอมลูขาวสารของทางราชการ 
  อยางถูกตอง เชน การรักษาความลบัของทาง   
   ราชการ การรักษาความลบัของศิษย การไมใชขอมูล 
   เอ้ือประโยชนแกตนเองและผูอ่ืน การเผยแพรขอมูล 
    โดยไมบิดเบือน มีการติดประกาศประกวดราคาให 
    ทนุการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะ/ตําแหนงการสอบ  
    แขงขัน การคัดเลือกเปนตน ใหทราบลวงหนาทั่ว 
    กันตามที่กฎหมายกําหนด 
   
 
  

 

๓.๔ การดํารงตนเปนแบบอยางท่ีดี 
     เหมาะสมกับสถานภาพและ 
     ตําแหนงหนาท่ี (๔ คะแนน) 

ระดับ ๑ ดํารงตนเหมาะสมกับสถานภาพและ 
           ตําแหนงหนาท่ี 
ระดับ ๒ ดํารงตนเปนแบบอยางท่ีดี เหมาะสม 
           กับสถานภาพและตําแหนงหนาท่ี 
ระดับ ๓ ปฏิบัติไดตามระดับ ๒ และมีสวน 
            รวมเสริมสรางพัฒนาผูอ่ืนในดานนี้ 
ระดับ ๔ ปฏิบัติไดตามระดับ ๓ และไดรับการ 
            ยกยอง ชมเชย  

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล 
เชน 
- คํารับรองของผูบังคับบัญชาหรือคณะกรรมการ 
  สถานศึกษา  
- เอกสารหลักฐาน เชน คําสั่งแตงตั้ง/หนังสือเชิญ/ 
  หนังสือขอบคุณ ยกยอง ชมเชย/รางวัล/เกียรติ 
   บัตร/วุฒิบัตร ฯลฯ 
- ภาพถายในการรวมกิจกรรม 
- ภาพ ขาวทางสื่อสารมวลชน ฯลฯ 

  ั ื่ ี่ ี่    

 
 

 



๘๓ 
 

 

รายการ ตัวบงช้ี เกณฑการใหคะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหลงขอมูล 

๓. การดํารงชีวิต 
   อยางเหมาะสม (ตอ) 
   (๒๐ คะแนน) 
 

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 
           ผูอ่ืนในดานนี ้

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล เชน 
- คํารับรองของผูบังคับบัญชา หรือ 
  คณะกรรมการสถานศึกษา  
- เอกสารหลักฐาน เชน คําสั่งแตงตั้ง/ 
  หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ ยกยอง ชมเชย/ 
  รางวัล/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร ฯลฯ 
- ภาพถายในการรวมกิจกรรม 
- ภาพ ขาวทางสื่อสารมวลชน ฯลฯ 
- เอกสาร หลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

 

ตอนท่ี ๔ ความรักและศรัทธาในการเปนขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน 
๔. ความรักและศรัทธา 
   ในการเปนขาราชการทหาร 
   ท่ีทําหนาท่ีสอน 
   (๒๐ คะแนน) 
 

๔.๑ การเปนสมาชิกท่ีดี  
     สนับสนุน หรือรวม 
     กิจกรรมทางวิชาการ  
     อยางสรางสรรค 
     (๔ คะแนน) 
 

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

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล เชน 
- คํารับรองของผูบังคับบัญชา หรือ 
  คณะกรรมการสถานศึกษา  
- เอกสารหลักฐาน/หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ/ 
  รางวัล/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร ฯลฯ 
- ภาพถายในการรวมกิจกรรม ฯลฯ 
- เอกสาร หลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

 



๘๔ 
 

รายการ ตัวบงช้ี เกณฑการใหคะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหลงขอมูล 

๔. ความรักและศรัทธา 
   ในการเปนขาราชการทหาร 
   ท่ีทําหนาท่ีสอน (ตอ) 
   (๒๐ คะแนน) 
 

๔.๒ การศึกษา คนควา ริเริ่ม 
     สรางสรรคความรูใหม 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 จนสาํเร็จ 
ระดับ ๔ ปฏิบัติไดตามระดับ ๔ และ 
            เปนตัวอยางได 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล  
เชน 
- คํารับรองของผูบังคับบัญชา หรือ 
  คณะกรรมการสถานศึกษา  
- เอกสารหลักฐานการมีสวนรวมศึกษา คนควา 
  ริเริ่ม สรางสรรคความรูใหม นวัตกรรม 
  ในการพัฒนางาน/ชิ้นงาน/หนังสือ 
  ยกยอง ชมเชย/รางวัล/เกียรติบัตร ฯลฯ 
- ภาพถายในการรวมกิจกรรม ฯลฯ 
- เอกสาร หลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

๔.๓ การมีบทบาทเปนผูนํา 
     ทางวิชาการ 
     (๔ คะแนน) 
 

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

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล  
เชน 
- คํารับรองของผูบังคับบัญชา หรือ 
  คณะกรรมการสถานศึกษา  
- เอกสารหลักฐาน ภาพถายในการรวมกิจกรรม/ 
  หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ ยกยอง ชมเชย/ 
  รางวัล/วุฒิบัตร/เกียรติบัตร ฯลฯ 
- เอกสาร หลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

 
 

 



๘๕ 
 

 

รายการ ตัวบงช้ี เกณฑการใหคะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหลงขอมูล 

๔. ความรักและศรัทธา 
   ในการเปนขาราชการทหาร 
   ท่ีทําหนาท่ีสอน (ตอ) 
   (๒๐ คะแนน) 
 

๔.๔ การรักษาชื่อเสียง  
      ปกปองศักดิ์ศรขีอง 
       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 
           และเสริมสรางผูอ่ืนในดานนี้  

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล เชน 
- คํารับรองของผูบังคับบัญชา หรือ 
  คณะกรรมการสถานศึกษา  
- เอกสารหลักฐาน/หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ/ 
  รางวัล/เกียรติบัตร ฯลฯ 
- ภาพถายในการรวมกิจกรรม ฯลฯ 
- เอกสาร หลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

๔.๕ การเสริมสรางปลูก 
      จิตสํานึกท่ีดีแกผูเขารับ 
       การสอน 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 ปลูก
จิตสํานึก 
            ท่ีดีแกผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา  
             ชุมชน สังคม 
ระดับ ๓ ปฏิบัติไดตามระดับ ๒ และมีผลงานเปน 
            ท่ีปรากฎ            
ระดับ ๔ ปฏิบัติไดตามระดับ ๓ และไดรับการ 
            ยกยอง ชมเชย  
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล เชน 
- คํารับรองของผูบังคับบัญชา หรือ 
  คณะกรรมการสถานศึกษา  
- เอกสารหลักฐาน เชน คําสั่งแตงตั้ง/ 
  หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ/รางวัล/ 
  เกียรติบัตร/วุฒิบัตร ฯลฯ 
- ภาพถายในการรวมกิจกรรม 
- ภาพ ขาวทางสื่อสารมวลชน 
- เอกสาร หลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 



๘๖ 
 

 

รายการ ตัวบงช้ี เกณฑการใหคะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหลงขอมูล 

ตอนท่ี ๕ ความรับผิดชอบในการเปนขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน 
๕. ความรับผิดชอบ 
   ในการเปนขาราชการ 
   ทหารท่ีทําหนาท่ีสอน 
   (๒๐ คะแนน) 
 

๕.๑ การเอาใจใส ถายทอดความรู 
     หรือสงเสริมการแสวงหาความรู 
     โดยไมบิดเบือน ปดบัง 
     หวังสิ่งตอบแทน  
     (๔ คะแนน) 
 

ระดับ ๑ เอาใจใส ถายทอดความรูหรือสงเสริม 
           การแสวงหาความรู โดยไมบิดเบือน 
           ปดบัง หวังสิ่งตอบแทน 
ระดับ ๒ ปฏิบัติไดตามระดับ ๑ และเกิดผลดี 
           ตองานในหนาท่ี 
ระดับ ๓ ปฏิบัติไดตามระดับ ๒ และไดรับการ 
           ยกยอง 
ระดับ ๔ ปฏิบัติไดตามระดับ ๓ และมี 
            ผลงานปรากฏอยางตอเนื่อง 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล เชน 
- คํารับรองของผูบังคับบัญชา หรือ 
- เอกสารหลักฐานเก่ียวกับพฤติกรรม/โครงการ/ 
  กิจกรรม ท่ีแสดงใหเห็นถึงการเอาใจใส 
  ถายทอดความรู หรือสงเสริมการแสวงหาความรู 
  โดยไมบิดเบือน ปดบัง หวังสิ่งตอบแทน/ 
  หนังสือขอบคุณ/รางวัล/เกียรติบัตร/ 
  วุฒิบัตร ฯลฯ 
- เอกสาร หลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

๕.๒ การเอาใจใสชวยเหลือผูเขารับ 
     การสอน ฝก ศึกษา 
     และผูรับบริการทางวิชาการ  
     เต็มความสามารถ 
     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 
 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล เชน 
- คํารับรองของผูบังคับบัญชา หรือ 
  คณะกรรมการสถานศึกษา  
- บันทึกการดําเนินการ/โครงการ/กิจกรรม เชน 
  การสอนซอมเสริม/การตรวจเยี่ยมบาน/ 
  การใหความชวยเหลือตามบทบาทหนาท่ี ฯลฯ 
- เอกสาร หลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

 
 

 

 



๘๗ 
 

 

 

รายการ ตัวบงช้ี เกณฑการใหคะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหลงขอมูล 

๕. ความรับผิดชอบ 
   ในการเปนขาราชการ 
   ทหารท่ีทําหนาท่ีสอน (ตอ) 
   (๒๐ คะแนน) 
 

๕.๓ การศึกษา คนควา ริเริ่ม 
     สรางสรรคความรูใหม 
     นวัตกรรมในการพัฒนางาน 
     ในหนาท่ี (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 ๓ และ 
           เปนตัวอยางได 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล เชน 
- คํารับรองของผูบังคับบัญชา หรือ 
  คณะกรรมการสถานศึกษา  
- เอกสารหลักฐานการมีสวนรวมศึกษา คนควา 
  ริเริ่ม สรางสรรคความรูใหม นวัตกรรม 
  ในการพัฒนางานในหนาท่ี/ชิ้นงาน/ 
  หนังสือยกยอง ชมเชย/รางวัล/เกียรติบัตร ฯลฯ 
- ภาพถายในการรวมกิจกรรม ฯลฯ 
- เอกสาร หลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

๕.๔  การประพฤติตนตาม    
      จรรยาบรรณขาราชการทหาร 
      ท่ีทําหนาท่ีสอน 
     (๔ คะแนน) 
 

ระดับ ๑ ไมเคยถูกตักเตือนกรณีประพฤตผิิด 
           จรรยาบรรณขาราชการทหารท่ี 
           ทําหนาท่ีสอน 
ระดับ ๒ ประพฤติตนตามจรรยาบรรณ 
            ขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน 
ระดับ ๓ ไดรับการยกยอง ชมเชย จาก 
           สถาบนัการศึกษา 
ระดับ ๔ ไดรับการยกยองชมเชยจากหนวยงาน 
           อ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล เชน 
- คํารับรองของผูบังคับบัญชา หรือคณะกรรมการ 
  สถานศึกษา  
- เอกสารหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงการไดรับ    
  การยกยองจากหนวยงานท้ังในและนอกสังกัด  
  กห. /หลักฐานการถูกลงโทษกรณีประพฤติ    
  ผิดจรรยาบรรณ ฯลฯ 
- เอกสาร หลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 

 

 



๘๘ 
 

 

รายการ ตัวบงช้ี เกณฑการใหคะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหลงขอมูล 

๕. ความรับผิดชอบ 
   ในการเปนขาราชการ 
   ทหารท่ีทําหนาท่ีสอน (ตอ) 
   (๒๐ คะแนน) 
 

๕.๕ การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ 
     และมุงประโยชนสวนรวม 
     (๔ คะแนน) 
 

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

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล เชน 
- คํารับรองของผูบังคับบัญชา หรือ 
  คณะกรรมการสถานศึกษา  
- เอกสารหลักฐาน เชน คําสั่ง/หนังสือเชิญ/ 
  หนังสือขอบคุณ/รางวัล/เกียรติบัตร/ 
  วุฒิบัตร ฯลฯ 
- ภาพถายในการรวมกิจกรรม เชน การปลูกปา 
  เปนอาสาสมัครในงานสาธารณะ ฯลฯ 
- เอกสาร หลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
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การประเมินดานท่ี ๒ ดานความรูความสามารถ  

 

 คําช้ีแจงการประเมินดานที่ ๒ 

   - องคประกอบการประเมิน 

   - เกณฑการใหคะแนน 

   - เกณฑการตัดสิน 

   - เกณฑการประเมิน 

 คําอธิบายตัวบงช้ีการประเมินดานที่ ๒ 

   - สวนท่ี ๑ การเปนผูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 

        ๑) หลักสูตร 

        ๒) แผนการจัดการเรียนรู/การสอน/การฝก 

        ๓) ส่ือ/นวัตกรรม 

        ๔) แฟมสะสมผลงาน 

   - สวนท่ี ๒ การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะในสาขาหรือกลุมสาระท่ี 

                                รับผิดชอบหรือในงานท่ีรับผิดชอบ 

        ๑) การศึกษาคนควาหาความรูดวยวิธีการตาง ๆ 

        ๒) การประมวลความรูเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ และ 

                                     การนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน  

 กรอบการประเมินดานที่ ๒ 

   - สวนท่ี ๑ การเปนผูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 

   - สวนท่ี ๒ การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะในสาขาหรือกลุมสาระท่ี 

       รับผิดชอบ หรือในงานท่ีรับผิดชอบ 
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คําช้ีแจงการประเมินดานท่ี ๒  ดานความรูความสามารถ  
_______________ 

 การประเมินดานท่ี ๒ ดานความรู ความสามารถ มีองคประกอบการประเมิน เกณฑการใหคะแนน            

เกณฑการตัดสิน และวิธีการประเมิน ดังนี้ 

๑. องคประกอบการประเมิน 
การประเมินดานท่ี ๒ ดานความรู ความสามารถ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ประกอบดวย  ๒  สวน ดังนี้ 
สวนท่ี ๑ การเปนผูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน  มีรายการ

ประเมิน ๔ รายการ จํานวน ๔ ตัวบงชี้ ดังนี้ 
๑) หลักสูตร (๑๐ คะแนน) มีจํานวน ๑ ตัวบงชี้ 
๒)  แผนการจัดการเรียนรู/การสอน/การฝก (๓๐ คะแนน) มีจํานวน ๑ ตัวบงชี้ 
๓)  สื่อ/นวัตกรรม (๑๐ คะแนน) มีจํานวน ๑ ตัวบงชี้ 
๔)  แฟมสะสมผลงาน (๑๐ คะแนน) มีจํานวน ๑ ตัวบงชี้ 

สวนท่ี ๒  การพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและทักษะในสาขาหรือกลุมสาระท่ีรับผิดชอบหรือใน
งานท่ีรับผิดชอบ คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน มีจํานวน ๑ ตัวบงชี้ คือ การศึกษาคนควาหาความรูดวยวิธีการตาง ๆ 
(๔๐ คะแนน) 

๒.  เกณฑการใหคะแนน 
กําหนดเกณฑการใหคะแนนเปนระดับคุณภาพ ๔ ระดับ คือ ระดับ ๔  ระดับ ๓  ระดับ ๒ และระดับ ๑ 

ในแตละระดับคุณภาพกําหนดคาคะแนน ดังนี้ 

ระดับคุณภาพ 
คาคะแนนท่ีได 

(คะแนนเต็ม ๕) (คะแนนเต็ม ๑๐) (คะแนนเต็ม ๑๕) (คะแนนเต็ม ๒๐) (คะแนนเต็ม ๓๐) 
๔ ๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๕.๐๐ ๒๐.๐๐ ๓๐.๐๐ 
๓ ๓.๗๕ ๗.๕๐ ๑๑.๒๕ ๑๕.๐๐ ๒๒.๕๐ 
๒ ๒.๕๐ ๕.๐๐ ๗.๕๐ ๑๐.๐๐ ๑๕.๐๐ 
๑ ๑.๒๕ ๒.๕๐ ๓.๗๕ ๕.๐๐ ๗.๕๐ 

๓.  เกณฑการตัดสิน 
๓.๑ ผูท่ีผานการประเมินดานท่ี ๒ ตองไดคะแนนจากกรรมการท้ังสามคนเฉลี่ย ดังนี้ 

๑)  วิทยฐานะชํานาญการตน ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๕๕ 
๒)  วิทยฐานะชํานาญการ ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๖๕ 
๓)  วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๗๐ 
๔)  วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๗๕ 
๕)  วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๘๐ 
 
 

๓.๒ กรณีท่ีผลการประเมินไมผานตามเกณฑ ขอ ๓.๑ และคณะกรรมการชุดท่ี ๑ มีความเห็นวา 
ผลการประเมินอยูในวิสัยท่ีสามารถพัฒนาได ท้ังนี้ตองมีผลการประเมินจากกรรมการท้ังสามคนเฉลี่ย ดังนี้ 

๑)  วิทยฐานะชํานาญการตน ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๕๐ 

 



๙๑ 
 

 

๒)  วิทยฐานะชํานาญการ ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๖๐ 
๓)  วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๖๕ 
๔)  วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๗๐ 
๕)  วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๗๕ 

๔.  วิธีการประเมิน 
๔.๑ ใหกรรมการผูประเมินใชแบบบันทึกและแบบสรุปการประเมินดานท่ี ๒ (วฐ.บ.๒. และ        

วฐ.ส.๒.๑) ควบคูกับกรอบการประเมินดานท่ี ๒ และคําอธิบายตัวบงชี้การประเมินดานท่ี ๒ 
๔.๒ ใหกรรมการแตละคนตรวจสอบขอมูลของบุคคลและ/หรือหนวยงาน และเอกสารหลักฐาน 

แหลงขอมูล ท่ีแสดงรองรอยวาผูขอรับการประเมินเปนผูมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 

รวมท้ังใชวิธีการประเมินในรูปแบบตาง ๆ ท่ีเหมาะสม เชน การสังเกต การสัมภาษณ หรือสอบถามขอมูล       

จากผูขอรับการประเมิน ผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน ผูรับบริการ และผูท่ีเก่ียวของกอนตัดสินใจใหคะแนน   

โดยวงกลมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพท่ีสอดคลองกับหลักฐาน รองรอย และใหบันทึกขอมูลสารสนเทศ

หลักฐาน ในแบบบันทึกการประเมินดานท่ี ๒ (วฐ.บ.๒) แลวนําระดับคุณภาพท่ีไดในแตละตัวบงชี้บันทึก 

และคิดคาคะแนนลงในสรุปผลการประเมินดานท่ี ๒ (วฐ.ส.๒,๑) พรอมท้ังบันทึกขอสังเกต ซ่ึงเปนจุดเดน  

จุดท่ีควรพัฒนา และขอคิดเห็นในเรื่องท่ีประเมินของผูรับการประเมินไวดวย 

ท้ังนี้การประเมินดานท่ี ๒ ใหคณะกรรมการประเมินจากเอกสาร หลักฐาน รวมท้ังการปฏิบัติงาน

จริง ณ สถานศึกษา 

๔.๓ ใหคณะกรรมการ ท้ังสามคน สรุปคะแนนการประเมินลงในแบบ (วฐ.ส.๒.๒)ทุกครั้งท่ีมี 

การประเมิน คือ ครั้งท่ี ๑ และ/หรือ ครั้งท่ี ๒ (หลังจากการพัฒนาครั้งท่ี ๑) และ/หรือ ครั้งท่ี ๓ (หลังจากการ
พัฒนาครั้งท่ี ๒) แลวแตกรณี 

ท้ังนี้ ใหคณะกรรมการประเมินบันทึกขอสังเกตซ่ึงเปนจุดเดน จุดท่ีควรพัฒนาและขอคิดเห็น 

ในเรื่องท่ีประเมินของผูขอรับการประเมินทุกครั้งท่ีมีการประเมินไวดวย 

หมายเหตุ  - แบบสรุปผลการประเมินดานท่ี ๑ และดานท่ี ๒ (วฐ. ๑-๒) ใชสําหรับกรมยุทธศึกษาเหลาทัพ  

หรือสถาบันวิชาการปองกันประเทศ เม่ือการประเมินดานท่ี ๑ และดานท่ี ๒ มีผลสิ้นสุดแลว 

_____________________________________________ 
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คําอธิบายตัวบงช้ีดานท่ี ๒ ดานความรูความสามารถ  
---------------------------------- 

การประเมินดานท่ี ๒ ดานความรูความสามารถของขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน มีคะแนนเต็ม 
๑๐๐ คะแนน ประกอบดวย ๒ สวน คือ สวนท่ี ๑ การเปนผูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน  ๖๐  
คะแนน  มีจํานวน ๔ ตัวบงชี้ และสวนท่ี ๒ การพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและทักษะในสาขาหรือกลุม
สาระท่ีรับผิดชอบหรือในงานท่ีรับผิดชอบ ๔๐ คะแนน มีจํานวน ๓ ตัวบงชี้ ดังนี้ 

สวนท่ี ๑ การเปนผูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน (๖๐ คะแนน) 
๑. หลักสูตร หมายถึง มวลประสบการณท่ีผูสอนจัดทําข้ึนเพ่ือใชในการจัดการเรียนรูในสาระ/

รายวิชา/สาขาท่ีเสนอขอโดยมีการวิเคราะหมาตรฐานและตัวชี้วัด สมรรถนะคุณลักษณะอันพึงประสงค 
กระบวนการเรียนรู แนวทางการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดและการประเมินผล ท่ีกําหนดไวใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ หรือหลักสูตรอ่ืนตามท่ีหนวยงานกําหนด 

ตัวบงช้ีท่ี ๑  ความสามารถในการจัดทําหลักสูตรอยางเปนระบบ หมายถึง ความสามารถในการ
วิเคราะหหลักสูตร พัฒนาหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช การประเมินหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร 

๒. แผนการจัดการเรียนรู/การสอน/การฝก 
ตัวบงช้ีท่ี ๒ แผนการจัดการเรียนรู/การสอน/การฝก  หมายถึง ความสามารถในการจัดทํา

แผนการเรียนรู/การสอน/การฝก ท่ีสอดคลองกับหลักสูตร ผูเขารับการสอน ฝก ศึกษาและบริบทของชุมชน     
มีองคประกอบของแผนครบถวนสอดคลองกันและถูกตองตามหลักวิชาการ มีการออกแบบการเรียนรู/การ
สอน/การฝกท่ีหลากหลายและถูกตอง มีการวัดและประเมินผลสอดคลองกับจุดประสงคและกระบวนการ
จัดการเรียนรู/การสอน/การฝก  โดยใชวิธีการท่ีหลากหลาย มีการบันทึกผลการจดัการเรียนรู/การสอน/การฝก 
และการนํามาพัฒนาการจัดการเรียนรู 

๓.  ส่ือ/นวัตกรรม ส่ือ หมายถึง สิ่งท่ีใชประกอบการจัดการเรียนรู/การสอน/การฝก เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน โดยอาจเปนวัสดุ อุปกรณ วิธีการในการจัดการเรียนรู/การสอน/ 
การฝก ท่ีผูสอน เลือก จัดหา หรือจัดทําข้ึนใช  สวนนวัตกรรม หมายถึง สิ่งท่ีผูสอนจัดทําข้ึนใหม โดยใชความคิด
ริเริ่มสรางสรรคของตนเอง ตอยอดความคิดจากสื่อเดิมใหเกิดประโยชนยิ่งข้ึน นอกจากนี้ นวัตกรรมอาจเปน
กระบวนการ เทคนิค วิธีการท่ีผูสอนคิดข้ึนเพ่ือใชจัดการเรียนรู/การสอน/การฝก ใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดหรือจุดมุงหมายของหลักสูตรอ่ืน 

ตัวบงช้ี ท่ี ๓ ความสามารถในการเลือก/ออกแบบ การผลิต/จัดหา การนําไปใช การ
ประเมินผลและการพัฒนาส่ือ/นวัตกรรมท่ีสอดคลองกับกระบวนการจัดการเรียนรู/การสอน/การฝก 
หมายถึง ความสามารถในการเลือก ผลิต ใช และพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมท่ีถูกตองตามหลักวิชาการ สอดคลองกับ
กระบวนการจัดการเรียนรู/การสอน/การฝก 
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๔.  แฟมสะสมผลงาน 

ตัวบงช้ีท่ี ๔ แฟมสะสมผลงานท่ีเกี่ยวกับผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา สถานศึกษา ชุมชน และ

ตนเอง หมายถึง แฟมสะสมผลงานท่ีผูสอนไดคัดเลือกผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานในหนาท่ี และงานท่ีไดรับ
มอบหมายของผูสอนท่ีเก่ียวของกับผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา สถานศึกษา ชุมชน และตนเองโดยเปนผลงาน
ดีเดนหรือผลงานท่ีแสดงพัฒนาการของการปฏิบัติงานในแตละกลุม 

สวนท่ี ๒  การพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและทักษะในสาขาหรือกลุมสาระท่ีรับผิดชอบ หรือในงาน 
ท่ีรับผิดชอบ (๔๐ คะแนน) 

๑.  การศึกษาคนควาหาความรูดวยวิธีการตาง ๆ 
ตัวบงช้ีท่ี ๑ การศึกษาคนควาหาความรูดวยวิธีการตาง ๆ ท่ีทําใหเกิดความรูและทักษะ

เพ่ิมข้ึน หมายถึง การศึกษาคนควาหาความรู ดวยการเขาประชุมทางวิชาการ การอบรม สัมมนา การศึกษาตอ  
และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการท่ีทําใหเกิดความรูและทักษะเพ่ิมข้ึน 

๒.  การประมวลความรูเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ และการนําไปใชในการจัดการ
เรียนการสอน 

ตัวบงช้ีท่ี ๒ การประมวลความรูเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ และการนําไปใช 
ในการจัดการเรียนการสอน หมายถึง การเลือก การสรุป การจัดระบบความรูเก่ียวกับการพัฒนาวิชาการและ
วิชาชีพ และจัดทําเปนเอกสารทางวิชาการเพ่ือนําไปใชในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 

______________________________ 
 
 

 



๙๔ 
 

๙๔ 

กรอบการประเมินดานที่ ๒ ดานความรูความสามารถ 

ดานท่ี ๒ ดานความรูความสามารถ (๑๐๐ คะแนน) 

รายการ ตัวบงช้ี เกณฑการใหคะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหลงขอมูล 

สวนท่ี ๑ การเปนผูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน (๖๐ คะแนน) 

๑. หลักสูตร 
    (๑๐ คะแนน) 

 

ความสามารถในการจัดทํา
หลักสูตรอยางเปนระบบ โดยมี
การดําเนินงาน ดังนี้ 
๑. การวิเคราะหหลักสูตร 
๒. การพัฒนาหลักสูตร 
๓. การนําหลักสูตรไปใช 
๔. การประเมินหลักสูตร 
๕. การปรับปรุงหลักสูตร 

 

มีความสามารถในการจัดทําหลักสูตรอยางเปนระบบ
โดยมีการดําเนินงานถูกตองตามหลักวิชาการ 
ระดับ ๑ จํานวน ๓ รายการ 
ระดับ ๒ จํานวน ๔ รายการ 
ระดับ ๓ ครบท้ัง ๕ รายการ 
ระดับ ๔ ครบท้ัง ๕ รายการ และเปนแบบอยางท่ีดีได 

ตรวจสอบจากเอกสาร 
หลักฐาน แหลงขอมูล เชน 
- ผลการวิเคราะหบริบทของชุมชน 
- ตารางวิเคราะหหลักสูตร 
- คําอธิบายรายวิชา 
- โครงสรางรายวิชา/หนวยการเรียนรู 
- แนวทางการนําหลักสูตรไปใช 
- การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
- คําสั่ง บันทึก รายงานการประชุม 
- เอกสาร หลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

 

 

 

 

 

 

 



๙๕ 
 

๙๕ 

รายการ ตัวบงช้ี เกณฑการใหคะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหลงขอมูล 

๒. แผนการจัดการ 
    เรียนรู/การสอน/ 
    การฝก 
    (๓๐ คะแนน) 
 

แผนการจัดการเรียนรู/การสอน/
การฝก ท่ีสามารถนําไปสูการปฏิบัติ 
โดยมีคุณภาพ ดังนี้ 
๑. มีความสอดคลองกับหลักสูตร 
๒. มีความสอดคลองกับผูเขารับ 
    การสอน ฝก ศึกษาและบริบท 
    ของชุมชน 
๓. มีองคประกอบของแผนครบถวน 
  สอดคลองกันและถูกตองตามหลัก 
  วิชาการ 
๔. มีการออกแบบการเรียนรู/ 
  การสอน/การฝก ท่ีหลากหลาย 
  และถูกตอง 
๕. มีการวัดและประเมินผล 
  สอดคลองกับจุดประสงคการ 
  เรียนรูและกระบวนการจัดการ 
  เรียนรู/การสอน/การฝก โดยใช 
  วิธีการท่ีหลากหลาย 
๖. มีการบันทึกผลการจัดการเรียนรู 
  และนําผลจากการบันทึกมา 
  พัฒนาการจัดการเรียนรู/ 
  การสอน/การฝก 

มีแผนการจัดการเรียนรู /การสอน/การฝก โดยมีคุณภาพ 
ถูกตองตามหลักวิชาการ  
ระดับ ๑ จํานวน ๔  รายการ  
ระดับ ๒ จํานวน ๕ รายการ  
ระดับ ๓ ครบท้ัง ๖ รายการ  
ระดับ ๔ ครบท้ัง  ๖ รายการ และเปนแบบอยางท่ีดีได 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน 
แหลงขอมูล เชน 
- แผนการจัดการเรียนรู/การสอน/การฝก 
   สอดคลองกับหลักสูตร 
- ผลการวิเคราะหผูเขารับการสอน ฝก ศึกษาและ 
  บริบทของชุมชน 
- เครื่องมือการวัดและประเมินผล 
- การบนัทึกผลการจัดการเรียนรู/การสอน/ 
  การฝก และการนําผลจากการบันทึกมาใชในการ 
  พัฒนา 
- เอกสาร หลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

 

 



๙๖ 
 

๙๖ 

รายการ ตัวบงช้ี เกณฑการใหคะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหลงขอมูล 

๓. ส่ือ/นวัตกรรม 
   (๑๐ คะแนน) 
 
 
 
 

ความสามารถในการเลือก/
ออกแบบการผลิต/จัดหา 
การนําไปใชการประเมินผลและ 
การพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมท่ี
สอดคลองกับกระบวนการจัดการ
เรียนรู/การสอน/การฝก โดยมี
การดําเนินงาน ดังนี้ 
๑. การเลือก/ออกแบบ 
๒. การผลิต/จัดหา 
๓. การนําไปใช 
๔. การประเมินผล 
๕. การพัฒนา 
 

มีความสามารถในการเลือก/ออกแบบ ผลิต/ จัดหา 
นําไปใช ประเมินผล และพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม โดย
สอดคลองกับกระบวนการจัดการเรยีนรู/การสอน/การ
ฝก ถูกตองตามหลักวิชาการ  
ระดับ ๑  จํานวน ๓ รายการ 
ระดับ ๒  จํานวน ๔ รายการ 
ระดับ ๓  ครบท้ัง ๕ รายการ 
ระดับ ๔ ครบท้ัง ๕ รายการ และเปนแบบอยางท่ีดีได 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน 
แหลงขอมูล เชน 
- ผลการวิเคราะหเพ่ือเลือก/ออกแบบสื่อ/   
  นวัตกรรม 
- แผนการผลิต/จัดหาสื่อ/นวตักรรม 
- สื่อ/นวัตกรรมท่ีผลิต 
- การใชสื่อ/นวัตกรรม 
- เครื่องมือและผลการประเมินการใชสื่อ/ 
  นวัตกรรมและการพัฒนา 
- แผนการจัดการเรียนรู/การสอน/การฝก 
- เอกสาร หลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

๔. แฟมสะสมผลงาน 
    (๑๐ คะแนน) 
 
 
 

ผลงานในแฟมสะสมผลงาน 
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 ดานและเปนแบบอยางท่ีดีได 
 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน 
แหลงขอมูล เชน 
- แฟมสะสมผลงานและการสรุปคุณคาของผลงาน
ในดานตาง ๆ 
- เอกสาร หลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 

 

 



๙๗ 
 

๙๗ 

รายการ ตัวบงช้ี เกณฑการใหคะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหลงขอมูล 

สวนท่ี ๒ การพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและทักษะในสาขาหรือกลุมสาระท่ีรับผิดชอบหรือในงานท่ีรับผิดชอบ (๔๐ คะแนน) 

๑. การศึกษาคนควา 
    หาความรูดวย 
    วิธีการตาง ๆ  

(๔๐ คะแนน) 
 

การศึกษาคนควาหาความรูดวย
วิธีการตางๆ ท่ีทําใหเกิดความรู
และทักษะเพ่ิมข้ึนดังนี้ 
- การประชุมทางวิชาการ        
การอบรม  การสัมมนา           
การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู
ทางวิชาการ  การศึกษาดูงาน 
หรือการศึกษาตอพรอมท้ังสรุป
สาระความรูท่ีไดรับและเสนอแนะ
แนวทางการนําไปใชในการจัดการ
เรียนการสอนหรืองานท่ี
รับผิดชอบ 
 

เขารวมการประชุมทางวิชาการ/การอบรม/  การ
สัมมนา/การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการ 
การศึกษาดูงาน  
ระดับ ๑ รวมแลวไมนอยกวา ๒๐ ชั่วโมงตอป  
ระดับ ๒ รวมแลวไมนอยกวา ๒๕ ชั่วโมงตอป  
ระดับ ๓  รวมแลวไมนอยกวา ๓๐ ชั่วโมงตอป 
ระดับ ๔  รวมแลวไมนอยกวา ๓๕ ชั่วโมงตอป  หรือ 
            การศึกษาตอ ๑ หลักสูตร  
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน 
แหลงขอมูล เชน 
- ใบรับรองการผานการทดสอบความรูจาก 
  สถาบันทางวิชาการในสังกัด กห หรือ 
  หนวยงานนอก กห. 
- วุฒิบัตร/เกียรติบัตร/ใบรับรอง/โล/รางวัล 
  หลักฐานการศึกษาตอ 
- หนังสือเชิญ คําสั่ง หนังสือขอบคุณ ฯลฯ 
- ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการ 
- เอกสาร หลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 

 



๙๘ 
 

การประเมินดานท่ี ๓ ดานผลการปฏิบัติงาน 
  

 คําช้ีแจงการประเมินดานที่ ๓ 

   - องคประกอบการประเมิน 

       ๑) วิทยฐานะครูชํานาญการตนและครูชํานาญการ 

    ๒) วิทยฐานะครูชํานาญการตนและครูชํานาญการพิเศษชึ้นไป 

   - เกณฑการใหคะแนน 

       ๑) วิทยฐานะครูชํานาญการตนและครูชํานาญการ 

    ๒) วิทยฐานะครูชํานาญการตนและครูชํานาญการพิเศษชึ้นไป 

   -  เกณฑการตัดสิน 

       ๑) วิทยฐานะครูชํานาญการตนและครูชํานาญการ 

    ๒) วิทยฐานะครูชํานาญการตนและครูชํานาญการพิเศษชึ้นไป 

   - เกณฑการประเมิน 

         ๑) วิทยฐานะครูชํานาญการตนและครูชํานาญการ 

         ๒) วิทยฐานะครูชํานาญการตนและครูชํานาญการพิเศษชึ้นไป 

 คําอธิบายตัวบงช้ีการประเมินดานที่ ๓ 

   - สวนท่ี ๑ ผลการพัฒนาคุณภาพผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา 

   - สวนท่ี ๒ รายงานการสังเคราะหผลการแกปญหาและพัฒนาผูเขารับการสอน ฝก 

                                 ศึกษา หรือ ผลงานทางวิชาการ 

 กรอบการประเมินดานที่ ๓ 

   - สวนท่ี ๑ ผลการพัฒนาคุณภาพผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา 

   - สวนท่ี ๒ ผลงาน 

                             ๑) วิทยฐานะครูชํานาญการตนและครูชํานาญการ : การประเมิน 

     รายงานการสังเคราะหผลการแกปญหาและพัฒนาผูเรียน 

          ๒) วิทยฐานะครูชํานาญการตนและครูชํานาญการพิเศษชึ้นไป :  

                               ผลงานทางวิชาการ 

       
 

 

 

 



๙๙ 
 

คําช้ีแจงการประเมินดานท่ี ๓ ดานผลการปฏบัิติงาน 
------------------------------ 

การประเมินดานท่ี ๓ ดานผลการปฏิบัติงาน มีองคประกอบการประเมิน เกณฑการใหคะแนน เกณฑ           
การตัดสิน และวิธีการประเมิน ดังนี้ 

๑. องคประกอบการประเมิน 
วิทยฐานะครูชํานาญการตนและครูชํานาญการ  
การประเมินดานท่ี ๓ ดานผลการปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  ประกอบดวย ๒ สวน ดังนี้ 
สวนท่ี ๑  ผลการพัฒนาคุณภาพผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน  มีรายการ

ประเมิน ๓ รายการ จํานวน ๖ ตัวบงชี ้ดังนี้ 
๑)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (๓๐ คะแนน) มีจํานวน ๓ ตัวบงชี้ 
๒)  ผลการพัฒนาผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา ดานอ่ืน ๆ (๒๐ คะแนน) มีจํานวน ๒ ตัวบงชี้ 
๓)  ปริมาณงาน (๑๐ คะแนน) มีจํานวน ๑ ตัวบงชี ้

สวนท่ี ๒  รายงานการสังเคราะหผลการแกปญหาและพัฒนาผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา คะแนนเต็ม 
๔๐ คะแนน มีจํานวน ๔ ตัวบงชี้ ดังนี้ 

๑)  การระบุปญหาและการกําหนดขอบเขตของปญหา (๕ คะแนน) 
๒)  รูปแบบ เทคนิค วิธีการแกปญหาและการพัฒนา (๑๕ คะแนน) 
๓)  การนํารูปแบบ เทคนิค วิธีการแกปญหา และพัฒนา ไปใชแกปญหา และพัฒนา และ 
     ผลท่ีเกิดข้ึน (๑๕ คะแนน) 
๔)  ขอเสนอเชิงนโยบายในการแกปญหาและพัฒนาในอนาคต (๕ คะแนน)  

วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษข้ึนไป  
การประเมินดานท่ี ๓ ดานผลการปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  ประกอบดวย ๒ สวน ดังนี้ 
สวนท่ี ๑  ผลการพัฒนาคุณภาพผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน มีรายการ

ประเมิน ๓ รายการ จํานวน ๖ ตัวบงชี้ ดังนี้ 
๑)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (๓๐ คะแนน) มีจํานวน ๓ ตัวบงชี้ 
๒)  ผลการพัฒนาผูเขารบัการสอน ฝก ศึกษา ดานอ่ืน ๆ (๒๐ คะแนน) มีจํานวน ๒ ตัวบงชี ้
๓)  ปริมาณงาน (๑๐ คะแนน) มีจํานวน ๑ ตัวบงชี ้

สวนท่ี ๒  ผลงานทางวิชาการ คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน มีรายการประเมิน ๒ รายการ จํานวน ๖ ตัวบงชี้ ดังนี้ 
๑) คุณภาพของผลงานทางวิชาการ (๒๐ คะแนน) มีจํานวน ๔ ตัวบงชี้ 

- ความถูกตองตามหลักวิชาการ (๗ คะแนน) 
- ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ (๖ คะแนน) 
- ความคิดริเริ่มสรางสรรค (๔ คะแนน) 
- การจัดทํา การพิมพและรูปเลม (๓ คะแนน) 

๒) ประโยชนของผลงานทางวิชาการ (๒๐ คะแนน) มีจํานวน ๒ ตัวบงชี ้ 
- ประโยชนตอผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา คร ูบุคลากรทางการศึกษา การจัดการ   
  ศึกษา หนวยงานการศึกษาและชุมชน (๑๐ คะแนน) 
- ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการและการเผยแพรในวงวิชาการ  (๑๐ คะแนน) 
 
 

 

 



๑๐๐ 
 

๒. เกณฑการใหคะแนน 
การประเมินดานท่ี ๓ สวนท่ี ๑ ผลการพัฒนาคุณภาพผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา กําหนดใหมี

เกณฑการประเมินเปนระดับคุณภาพ ๔ ระดับ คือ ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ และระดับ ๑ ในแตละระดับ
คุณภาพ กําหนดคาคะแนน ดังนี้ 

ระดับคุณภาพ 
คะแนนท่ีได 

(คะแนนเต็ม ๕) (คะแนนเต็ม ๑๐) (คะแนนเต็ม ๑๕) (คะแนนเต็ม ๒๐) 
๔ ๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๕.๐๐ ๒๐.๐๐ 
๓ ๓.๗๕ ๗.๕๐ ๑๑.๒๕ ๑๕.๐๐ 
๒ ๒.๕๐ ๕.๐๐ ๗.๕๐ ๑๐.๐๐ 
๑ ๑.๒๕ ๒.๕๐ ๓.๗๕ ๕.๐๐ 

 
๓. เกณฑการตัดสิน 
วิทยฐานะครูชํานาญการตนและครูชํานาญการ  
๓.๑  การประเมินดานท่ี ๓ ดานผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย สวนท่ี ๑ ผลการพัฒนาคุณภาพ 

ผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา และสวนท่ี ๒ รายงานการสังเคราะหผลการแกปญหาและพัฒนาผูเขารับการสอน ฝก 
ศึกษา ผูท่ีผานเกณฑการประเมิน ตองไดคะแนน รวมท้ัง ๒ ดาน จากกรรมการแตละคน ไมต่ํากวารอยละ ๕๕ 
สําหรับวิทยฐานะครูชํานาญการตน ไมต่ํากวารอยละ ๖๕ สําหรับวิทยฐานะครูชํานาญการ 

๓.๒  การปรับปรุงดานท่ี ๓ 
กรณีท่ีผลการประเมินไมผานตามเกณฑ ขอ ๓.๑ และคณะกรรมการมีความเห็น วาผลการปฏิบัติงาน 

อยู ในวิสัย ท่ีสามารถปรับปรุงได การปรับปรุงขอมูลตองเปนกรณีท่ีผูขอรับการประเมินชี้แจงขอมูล              
ตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (วฐ.ร.๓.๑) ยังไมชัดเจน สามารถใหผูขอรับการประเมิน  อธิบายหรือชี้แจง
ขอมูลเพ่ิมเติมใหชัดเจนไดเทานั้น ไมสามารถปรับปรุงขอมูลเก่ียวกับผลการพัฒนาคุณภาพผูเขารับการสอน ฝก 
ศึกษา เชน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการประเมินและหรือการทดสอบของวิชาท่ีสอนในระดับเขตหรือ
ระดับประเทศ และผลการพัฒนาผูเขารับการสอน ฝก ศึกษาดานอ่ืน ๆ เปนตน 

การปรับปรุงดานท่ี ๓ จะดําเนินการพรอมกันท้ังดานท่ี ๑ และ ๒ ซ่ึงสามารถปรับปรุงไดไมเกิน  
๒ ครั้ง โดยครั้งท่ี ๑ ใหปรับปรุงภายในเวลา ๑ เดือน เม่ือปรับปรุงแลวหากคณะกรรมการประเมินพิจารณาแลว
เห็นวาผูขอรับการประเมินยังปรับปรุงไมครบถวนตามขอสังเกตอาจใหปรับปรุงไดอีกครั้งหนึ่งภายในเวลา  
๑ เดือน 

วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษข้ึนไป  
๓.๑ การประเมินดานท่ี ๓ ดานผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย สวนท่ี ๑ ผลการพัฒนาคุณภาพ 

ผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา และสวนท่ี ๒ ผลงานทางวิชาการ ผูท่ีผานเกณฑการประเมิน ตองไดคะแนนจาก
กรรมการแตละคน ดังนี้ 

 

วิทยฐานะ 
ผลการประเมินดานท่ี ๓ 

สวนท่ี ๑ สวนท่ี ๒ คะแนนรวมเฉล่ียท้ัง ๒ สวน 
ชํานาญการพิเศษ ไมต่ํากวารอยละ ๖๕ ไมต่ํากวารอยละ ๖๕ ไมต่ํากวารอยละ ๗๐ 
เชี่ยวชาญ ไมต่ํากวารอยละ ๗๐ ไมต่ํากวารอยละ ๗๐ ไมต่ํากวารอยละ ๗๕ 
เชี่ยวชาญพิเศษ ไมต่ํากวารอยละ ๗๕ ไมต่ํากวารอยละ ๗๕ ไมต่ํากวารอยละ ๘๐ 

 

 



๑๐๑ 
 

๓.๒  การปรับปรุงดานท่ี ๓ 
กรณีท่ีผลการประเมินไมผานตามเกณฑ ขอ ๓.๑ และคณะกรรมการชุดท่ี ๒ มีความเห็นวา 

ผลการปฏิบัติงานอยูในวิสัยท่ีสามารถปรับปรุงได โดยตองมีผลการประเมินจากกรรมการไมนอยกวา ๒ คน  
ผานเกณฑท้ังในสวนท่ี ๑ สวนท่ี ๒ และคะแนนรวมเฉลี่ยตองมีลักษณะและเง่ือนไข ดังนี้ 

การปรับปรุงสวนท่ี ๑ ผลการพัฒนาคุณภาพผูเขารับการสอน ฝก ศึกษาตองเปนกรณีท่ีผูขอรับ
การประเมินชี้แจงขอมูลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (วฐ.ร.๓.๒) ยังไมชัดเจน สามารถใหผูขอรับการ
ประเมินอธิบายหรือชี้แจงขอมูลเพ่ิมเติมใหชัดเจนไดเทานั้น ไมสามารถใหปรับปรุงขอมูลเก่ียวกับผลการการ
พัฒนาคุณภาพผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา เชน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการประเมินและหรือการทดสอบ
ของวิชาท่ีสอนในระดับเขตหรือระดับประเทศ และผลการพัฒนาผูเขารับการสอน ฝก ศึกษาดานอ่ืนๆ เปนตน 

การปรับปรุงสวนท่ี ๒ ผลงานทางวิชาการตองอยูในวิสัยท่ีสามารถปรับปรุงได 
การปรับปรุงดานท่ี ๓ สามารถปรับปรุงไดไมเกิน ๒ ครั้ง โดยครั้งท่ี ๑ ใหปรับปรุงภายในเวลา  

๖ เดือน เม่ือปรับปรุงแลวหากคณะกรรมการประเมินพิจารณาแลวเห็นวาผูขอรับการประเมินยังปรับปรุง 
ไมครบถวนตามขอสังเกตอาจใหปรับปรุงไดอีกครั้งภายในเวลา ๓ เดือน 

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

วฐ.ป.๓.๒) ควบคูกับกรอบการประเมินดานท่ี ๓ และคําอธิบายตัวบงชี้การประเมินดานท่ี ๓ 
    ๔.๒ ใหกรรมการพิจารณาขอมูลสวนท่ี ๑ คือ ผลการพัฒนาคุณภาพผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา

จากเอกสารหลักฐานท่ีผูขอรับการประเมินรายงานตามแบบ (วฐ.ร.๓.๑ หรือ วฐ.ร.๓.๒) และอาจพิจารณาจาก 
ผลการปฏิบัติงานจริงดวยก็ได  

กรณีวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษข้ึนไป ในการประเมินสวนท่ี ๒ พิจารณาจากเอกสารผลงาน 
ทางวิชาการ ตามจํานวนและประเภทท่ีคณะอนุกรรมการบริหารขาราชการท่ีทําหนาท่ีสอนใน กห. กําหนด 
ไวในหลักเกณฑฯ ของแตละวิทยฐานะและตามคําอธิบายตัวบงชี้การประเมินดานท่ี ๓ ท้ังนี้การประเมินในสวนท่ี ๒  
นี้อาจใหผูขอรับประเมินตอบขอซักถามดวยก็ได 

 ๔.๓ การประเมินดานท่ี ๓ สวนท่ี ๑ (ผลการพัฒนาคุณภาพผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา) ให
กรรมการแตละคนตรวจสอบเอกสารหลักฐาน แหลงขอมูลท่ีแสดงถึงรองรอยคุณภาพตามท่ีปรากฏในแบบ
รายงานผลการปฏิบัติงาน  (วฐ.ร.๓.๑ หรือ วฐ.ร.๓.๒) แลวใหคะแนนในแตละตัวบงชี้ โดยวงกลมรอบตัวเลข
ตามระดับ  คุณภาพ และบันทึกหลักฐานรองรอยท่ีสอดคลองกับระดับคุณภาพนั้น โดยใชแบบบันทึกการ
ประเมินดานท่ี ๓ (วฐ.บ.๓.๑ หรือ  วฐ.บ.๓.๒) แลวจึงนําคะแนนท่ีไดแตละขอและขอสังเกตมาบันทึกลงในแบบ
ประเมินดานท่ี ๓ (วฐ.ป ๓.๑ หรือ วฐ.ป.๓.๒) ใหชัดเจน 

 ๔.๔ การประเมินดานท่ี ๓ สวนท่ี ๒  
วิทยฐานะครูชํานาญการ  
การประเมินดานท่ี ๓ สวนท่ี ๒ รายงานการสังเคราะหผลการแกปญหาและพัฒนาผูเขารับ

การสอน ฝก ศึกษา ใหกรรมการแตละคนประเมินรายงานการสังเคราะหผลการแกปญหาและพัฒนาผูเขารับ
การสอน ฝก ศึกษาตามกรอบการประเมินรายงานการสังเคราะหผลการแกปญหาและพัฒนาผูเขารับการสอน 
ฝก ศึกษาท่ีกําหนด แลวจึงใหคะแนนในแตละรายการ พรอมท้ังบันทึกขอสังเกตเก่ียวกับรายงานการสังเคราะห
ผลการแกปญหาและพัฒนาผูเขารับการสอน ฝก ศึกษาในแบบประเมินดานท่ี ๓  (วฐ.ป. ๓.๑)  

 
 

 

 



๑๐๒ 
 

วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษข้ึนไป  
 การประเมินดานท่ี ๓ สวนท่ี ๒ ผลงานทางวิชาการ ใหกรรมการแตละคนประเมินผลงาน 

ทางวิชาการตามกรอบการประเมินผลงานทางวิชาการท่ีกําหนด แลวจึงใหคะแนนในแตละรายการ พรอมท้ัง
บันทึกขอสังเกตเก่ียวกับผลงานทางวิชาการในแบบประเมินดานท่ี ๓ (วฐ.ป.๓.๒.)  

 
หมายเหตุ   

๑.  แบบสรุปผลการประเมินดานท่ี ๑ ดานท่ี ๒ และดานท่ี ๓ (วฐ.ส.๓.๑ หรือ วฐ.๓.ส..๒) ใชสําหรับ
คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งจากกรมยุทธศึกษาเหลาทัพ หรือสถาบันวิชาการปองกันประเทศ เสนอกรมยุทธ
ศึกษาเหลาทัพ หรือสถาบันวิชาการปองกันประเทศ  เม่ือการประเมินดานท่ี ๑ ดานท่ี ๒ และดานท่ี ๓ มีผลส้ินสุดแลว 

๒. แบบสรุปผลการประเมินดานท่ี ๑ ดานท่ี ๒ และดานท่ี ๓ (วฐ.ส.๑-๓) ใชสําหรับกรมยุทธศึกษาเหลาทัพ
หรือสถาบันวิชาการปองกันประเทศ เม่ือการประเมินดานท่ี ๑ ดานท่ี ๒ และดานท่ี ๓ มีผลส้ินสุดแลว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๑๐๓ 
 

คําอธิบายตัวบงช้ีการประเมินดานท่ี ๓  ดานผลการปฏิบัติงาน 
------------------------------- 

การประเมินดานท่ี ๓ ดานผลการปฏิบัติงานของขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน มีคะแนนเต็ม ๑๐๐ 
คะแนน ประกอบดวย ๒ สวน คือ สวนท่ี ๑ ผลการพัฒนาคุณภาพผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา ๖๐ คะแนน  มี
จํานวน ๖ ตัวบงชี้ และสวนท่ี ๒ ผลงานทางวิชาการ ๔๐ คะแนน ดังนี้ 
 สวนท่ี ๑ ผลการพัฒนาคุณภาพผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา (๖๐ คะแนน) 

๑.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พิจารณาตามตัวบงชี้ ดังนี้ 
ตัวบงช้ี ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน หมายถึง คาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนโดยเปรียบเทียบกอนเรียนและหลังเรียน 
ตัวบงช้ี ๑.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาท่ีสอน หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวชิาท่ี

สอนของผูเขารับการสอน ฝก ศึกษาในปปจจุบันสําหรับครูทหาร หรือคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 
ผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา เปรียบเทียบปปจจุบันกับปท่ีผานมาสําหรับครูวิชาการ 

ตัวบงช้ี ๑.๓ ผลการประเมินและหรือการทดสอบของวิชาท่ีสอน/กลุมสาระการเรียนรูในระดับ
เขต/ประเทศ หมายถึง ความกาวหนาของการทดสอบในวิชาท่ีผูสอนรับผิดชอบ การจัดการเรียนการสอน 

๒.  ผลการพัฒนาผูเขารับการสอน ฝก ศึกษาดานอ่ืน ๆ พิจารณาตามตัวบงชี้ ดังนี้ 
ตัวบงช้ี ๒.๑ ผลการพัฒนาผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา ดานสุขภาพ รางกาย สติปญญา 

อารมณและสังคม หมายถึง ผลจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเขารับการสอน ฝก ศึกษาท่ีเกิดจากการ
จัดการเรียนรูกิจกรรมประจําวัน/กิจกรรมพัฒนาผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา ดานสุขภาพ รางกาย สติปญญา 
อารมณและสังคมตามหลักสูตร และตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

ตัวบงช้ี ๒.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค หมายถึง ผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงคตามหลักสูตร หรือคะแนนความประพฤติ/คุณลักษณะทางทหาร/คุณลักษณะสวนบุคคลท่ี
สถานศึกษากําหนดในรายวิชาท่ีเสนอขอผลงาน 

๓.  ปริมาณงาน หมายถึง จํานวนชั่วโมงท่ีปฏิบัติการสอน จํานวนสาขาวิชา/หมวดวิชากลุมสาระ    
การเรียนรู/รายวิชาท่ีรับผิดชอบและจํานวนผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา รับผิดชอบ 
 สวนท่ี ๒  
 วิทยฐานะครูชํานาญการตนและครูชํานาญการ 

 รายงานการสังเคราะหผลการแกปญหาและพัฒนาผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา (๔๐ คะแนน) 
หมายถึง การรายงานการแกปญหาและพัฒนาผูเขารับการสอน ฝก ศึกษาอยางเปนระบบ ตั้งแต

การระบุปญหาท่ีมีลักษณะเหมือนกันหรือใกลเคียงกันมากกวา ๑ ปญหา และนํามากําหนดขอบเขตในการ
แกปญหาและพัฒนา จัดทํา รูปแบบ เทคนิค วิธีการแกปญหาและพัฒนา แลวนําไปใชแกปญหาและพัฒนา 
สรุปผลท่ีเกิดข้ึนจากการแกปญหาและพัฒนา พรอมท้ังและนําเสนอวิธีการในเชิงนโยบายวาจะนําไปใชปรับปรุง
แกปญหา และพัฒนาผูเขารับการสอน ฝก ศึกษาในอนาคตอยางไร 

พิจารณาจาก 
๑. การระบุปญหาและการกําหนดขอบเขตของปญหา 
๒.  รูปแบบ เทคนิค วิธีการแกปญหาและพัฒนา 
๓. การนํารูปแบบ เทคนิค วิธีการแกปญหาและพัฒนา ไปใชแกปญหาและพัฒนา และผลท่ีเกิดข้ึน 
๔. ขอเสนอเชิงนโยบายในการแกปญหาและพัฒนาในอนาคต 
 

 

 



๑๐๔ 
 

 วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษข้ึนไป 
  ผลงานทางวิชาการ (๔๐ คะแนน) 

หมายถึง รายงานการศึกษา คนควา หรือผลการวิจัยในชั้นเรียน หรือผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอ่ืน ท่ีมีจุดมุงหมายในการแกปญหาดานการเรียนของผูเขารับการสอน ฝก ศึกษาและสอดคลองกับ
แผนการจัดการเรียนรู มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและองคความรูตาง ๆ เพ่ือแกไขปญหาและนําไปสูการสรุป
องคความรูเพ่ือพัฒนาผูเขารับการสอน ฝก ศึกษาโดยมีลักษณะ ดังนี้ 

๑. ตรงกับสาขาวิชาท่ีขอใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
๒. เปนผลงานท่ีเก่ียวกับการพัฒนาการเรียนการสอนในสาขาวิชา/หมวดวิชา/กลุมสาระ 

การเรียนรู/วิชาตาง ๆ และใชประโยชนในการเรียนการสอน 
๓. เกิดจากการปฏิบัติงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบทางดานการสอน 

ประเภทผลงานทางวิชาการ 
ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอขอ ตองแสดงถึงความรูความสามารถ ความชํานาญและความ

เชี่ยวชาญของผูขอใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ แบงตามลักษณะของผลงานทางวิชาการเปน  ๓ ประเภท ดังนี้ 
๑. ผลงาน งานแตงเรียบเรียง งานแปลหนังสือ หรือบทความทางวิชาการ ซ่ึงเปนผลงานท่ีไดรับ

การเผยแพรมาแลว และผลงานดังกลาวสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๒.  ผลงานวิจัย ซ่ึงเปนงานวิจัยท่ีไดรับการเผยแพรมาแลว และผลงานดังกลาวสามารถนําไปใชให

เกิดประโยชนตอการพัฒนาการจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๓.  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน เชน 

๓.๑  การประเมินงาน หรือการประเมินโครงการท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
๓.๒  สื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา เชน ผลงานดานการจัดทําสื่อการเรียนการสอนผลงาน 

ดานการคิดพัฒนารูปแบบนวัตกรรมท่ีนํามาใชในการปฏิบัติงาน ทําใหเกิดประสิทธิภาพสูงข้ึน ซ่ึงอาจจัดทําเปน
เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส สิ่งประดิษฐตาง ๆ รวมท้ังเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู อันเปนประโยชน 
ตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๓.๓  เอกสารประกอบการปฏิบัติหนาท่ี เปนเอกสารท่ีสามารถใชประกอบในการปฏิบัติหนาท่ี
ดานการเรียนการสอน ซ่ึงสงผลตอการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานในหนาท่ีใหสูงข้ึน สําหรับแผนการ
จัดการเรียนรู/การสอน/การฝก ใหใชเปนเอกสารประกอบการประเมินดานท่ี ๒ ดานความรูความสามารถ
เทานั้น มิใหนํามาเสนอเปนผลงานทางวิชาการ 

๓.๔ กรณีผลงานทางวิชาการท่ีผูขอรับการประเมินมิไดจัดทําแตผูเดียวแตไดรวมจัดทํากับผูอ่ืน
ในรูปคณะทํางานหรือกลุม ใหชี้แจงใหชัดเจนวาผูขอรับการประเมินมีสวนรวมในการจัดทําในสวนใด ตอนใด 
หนาใดบาง คิดเปนรอยละเทาไรของผลงานทางวิชาการแตละเลม และใหผูรวมจัดทําทุกคนรับรองพรอมท้ัง
ระบุวาผูรวมจัดทําแตละรายไดทําสวนใดบาง 

๓.๕ ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอขอรับการประเมินตองไมเปนผลงานทางวิชาการท่ีใชเปนสวนหนึ่ง 
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรใด ๆ หรือผลงานทางวิชาการท่ีเคยใชเพ่ือเลื่อนตําแหนง 
หรือเพ่ือใหมีวิทยฐานะ หรือเลื่อนวิทยฐานะมาแลว 

 
 
 
 
 

 

 



๑๐๕ 
 

ลักษณะสําคัญของผลงานทางวิชาการ 
ประกอบดวยดานคุณภาพและประโยชนของผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

๑. ดานคุณภาพของผลงานทางวิชาการ 
๑.๑ ความถูกตองตามหลักวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการตองมีความถูกตองตามหลักวิชาการและรูปแบบของผลงานประเภท 
นั้นๆ เชน งานวิจัยจัดทําถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัย รายงานการประเมินโครงการจัดทําถูกตองตามวิธีการและ
รูปแบบของการประเมินโครงการ หรือ รายงานการพัฒนานวัตกรรม จัดทําถูกตองตามวิธีการและรูปแบบของการ
พัฒนานวัตกรรม เปนตน 

๑.๒  ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ 
ผลงานทางวิชาการตองมีเนื้อหาสาระสมบูรณ ครบถวนถูกตองตามหลักวิชาการทันสมัย  

มีการคนควาอางอิงถูกตองเชื่อถือได การเรียบเรียงถูกตองตามหลักภาษา และจัดหัวขอเปนระบบเดียวกัน ฯลฯ 
๑.๓ ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

ผลงานทางวิชาการตองแสดงใหเห็นถึงการคิดวิเคราะห สังเคราะห พัฒนาและการประยุกตใช 
โดยไมคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผูอ่ืนโดยมิชอบ 

๑.๔ การจัดทํา การพิมพและรูปเลม 
ผลงานทางวิชาการตองมีการจัดทําอยางประณีต การพิมพถูกตองตามหลักวิชาการ  

และสวยงาม เชน การพิมพหัวขอ การยอหนา การพิมพตาราง การพิมพเชิงอรรถ บรรณานุกรม การจัดทํา
รูปเลมถูกตอง มีปกหนา ปกใน คํานํา สารบัญ เนื้อหา บรรณานุกรม ภาคผนวก ปกหลัง เปนตน 

๒.  ประโยชนของผลงานทางวิชาการ 
๒.๑ ประโยชนตอผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา การจัดการศึกษา 

หนวยงานการศึกษา และชุมชน พิจารณาจากผลท่ีปรากฏตอผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา การจัดการศึกษาหนวยงานการศึกษา และชุมชนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๒.๒ ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการและการเผยแพรในวงวิชาการ พิจารณาจาก
ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถเปนแบบอยางใชเปนแหลงอางอิง หรือเปนแบบ 
ในการปฏิบัติไดเปนอยางดี มีการนําผลงานไปเผยแพรดวยวิธีการตาง ๆ เชน จัดพิมพรายงานประจําป      
เอกสาร วารสาร การนําเสนอตอท่ีประชุม สัมมนา การจัดนิทรรศการ การเผยแพร ทางวิทยุ โทรทัศน หรือ website 
เปนตน 
 

 
 

 

 



 ๑๐๖ 
 
๑๐๘ 

 

กรอบการประเมินดานที่ ๓ ดานผลการปฏิบัติงาน 
ดานท่ี ๓ ดานผลการปฏิบัติงาน (๑๐๐ คะแนน) 

รายการ ตัวบงช้ี เกณฑการใหคะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหลงขอมูล 

สวนท่ี ๑ ผลการพัฒนาคุณภาพผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา (๖๐ คะแนน) 

๑. ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน   
(๓๐ คะแนน) 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กอนเรียนและหลังเรียน  
(๑๕ คะแนน)   

คาทีเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน  
สูงกวากอนเรียน  
ระดับ ๑  ต่ํากวารอยละ ๑๐ ของคะแนนกอนเรียน 
ระดับ ๒  ไมนอยกวารอยละ ๑๐ แตไมถึงรอยละ ๑๕ ของ

คะแนนกอนเรียน 
ระดับ ๓  ไมนอยกวารอยละ๑๕ แตไมถึง 

รอยละ ๒๐ ของคะแนนกอนเรียน 
ระดับ ๔  รอยละ ๒๐ ของคะแนนกอนเรียน 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐานแหลงขอมูล เชน 
- แบบสรุปผลการเรียนรูตามเกณฑของหนวยงาน 
- ผลการวิเคราะหคาทีเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ 
   เรียน กอนเรียนและหลังเรียน 
- แบบสรุปผลการเรียนรูตามระเบียนวัดผล 
- ตารางวิเคราะหจุดประสงคและเนื้อหา 
  ของแบบทดสอบ (TOS) 
- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- เอกสาร หลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

๑.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
วิชาท่ีสอน         

       (๑๕ คะแนน)   
 
 

ครูทหาร  รอยละของผูเขารับการสอน ฝก ศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนในวิชาท่ีสอนอยูในระดับดีข้ึนไปไมนอยกวา 
ระดับ ๑  รอยละ ๕๐ แตไมถึงรอยละ ๕๕ 
ระดับ ๒  รอยละ ๕๕ แตไมถึงรอยละ ๖๐ 
ระดับ ๓    รอยละ ๖๐ แตไมถึงรอยละ ๖๕  
ระดับ ๔    รอยละ ๖๕  
ครูวิชาการ คาทีเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนปปจจุบัน 
สูงกวาผูเรียนปท่ีผานมาไมนอยกวา 

ระดับ ๑     ต่ํากวารอยละ ๔  
ระดับ ๒     รอยละ ๔ แตไมถึงรอยละ ๗ 
ระดับ ๓     รอยละ ๗ แตไมถึงรอยละ ๑๐ 
ระดับ ๔     รอยละ ๑๐ 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล เชน 
- แบบสรุปผลการเรียนรูตามเกณฑของหนวยงาน 
- เอกสาร หลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 
 
 
 
 
 

 

 



 ๑๐๗ 
 
๑๐๘ 

 

รายการ ตัวบงช้ี เกณฑการใหคะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหลงขอมูล 

๒. ผลการพัฒนา 
    ผูเขารับการสอน  
    ฝก ศึกษา 
    ดานอ่ืนๆ 
 (๒๐ คะแนน) 
 

๒.๒  คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 ของผูเขารับการสอน ฝก 

ศึกษา 
 (๒๐ คะแนน) 
       

ผูเขารับการสอน ฝก ศึกษาต่ํา มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคตามหลักสูตรและตามท่ีสถานศึกษากําหนดใน
ระดับดีข้ึนไปในรายวิชาท่ีเสนอขอผลงาน 
ระดับ ๑  ต่ํากวารอยละ ๗๐  
ระดับ ๒  รอยละ ๗๐ ข้ึนไป แตไมถึงรอยละ ๗๕  
ระดับ ๓  ผูรอยละ ๗๕ ข้ึนไป แตไมถึงรอยละ ๘๐  
ระดับ ๔  ผูรอยละ ๘๐ ข้ึนไป  

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล 
เชน 
- รายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง 
     ประสงคตามหลักสูตร และตามท่ีสถานศึกษา 
     กําหนด 
-  เอกสาร หลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

๓. ปริมาณงาน 
 (๑๐ คะแนน) 
 

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 กลุมสาระการเรียนรู 
   กลุมประสบการณ/สาขาวชิา/รายวิชาหรือ 
- จํานวนผูเขารับการสอน ฝก ศึกษาท่ีทําการ

สอน ๔๐ – ๔๙ คน 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล 
เชน 
- คําสั่งของสถานศึกษาท่ีมอบหมายใหปฏิบัติงาน 
- ตารางสอนท่ีสถานศึกษาใหการรับรอง 
- แผนการจัดการเรียนรู/การสอน/การฝก 
- เอกสาร หลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

 

 

 

 



 ๑๐๘ 
 
๑๐๘ 

 

รายการ ตัวบงช้ี เกณฑการใหคะแนน วิธีการ / เครื่องมือ / แหลงขอมูล 

๓. ปริมาณงาน (ตอ) 
 (๑๐ คะแนน) 
 

ปริมาณงาน 
 (๑๐ คะแนน) 
 

ระดับ ๓  มีปริมาณงาน รายการใดรายการหนึ่ง ดังนี้ 
- มีภาระงานสอนข้ันต่ําตามท่ีสวนราชการ 
  กําหนดและเพ่ิมอีกรอยละ ๒๐ หรือ 
- ทําการสอนไมนอยกวา ๓ กลุมสาระการเรียนรู 
   กลุมประสบการณ/สาขาวชิา/รายวิชาหรือ 
- จํานวนผูเขารับการสอน ฝก ศึกษาท่ีทําการ

สอน ๕๐ - ๕๙ คน 
ระดับ ๔  มีปริมาณงาน รายการใดรายการหนึ่ง ดังนี้ 

 - มีภาระงานสอนข้ันต่ําตามท่ีสวนราชการ
กําหนดและเพ่ิมอีกรอยละ ๓๐ หรือ 

 - ทําการสอนไมนอยกวา ๔กลุมสาระการเรียนรู/
กลุมประสบการณ/สาขาวิชา/รายวิชา หรือ 

 - จํานวนผูเขารับการสอน ฝก ศึกษาท่ีทําการ
สอน ๖๐ คนข้ึนไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



๑๐๙ 
 

สวนท่ี ๔  

แบบเสนอขอ แบบรายงานการประเมินวิทยฐานะ(สําหรับครูอาจารย) 
 

 

 
       

 แบบเสนอขอหนังสือรับรองมาตรฐานการเปนผูสอน 

 แบบเสนอขอรับการประเมินของขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนในการ 

ขอใหมีวิทยฐานะหรือเล่ือนวิทยฐานะ 

 วฐ.ร.๑ แบบรายงานดานท่ี ๑ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ 

จรรยาบรรณ ขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน             

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

 วฐ.ร.๓ แบบรายงานดานท่ี ๓  ดานผลการปฏิบัติงาน 
 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๐ 
 

แบบเสนอขอหนังสือรับรองมาตรฐานการเปนผูสอน 
________________________ 

๑. ขอมูลผูขอหนังสือรับรองมาตรฐานการเปนผูสอนและผูชวยสอน 
ชื่อ................................................................... นามสกุล............................................................................... 
อายุ..................ป  อายุราชการ..................ป..............เดอืน  ปจจุบันดํารงตําแหนง .................................... 
สถานศึกษา/หนวยงาน .................................................................................................................................  
รับเงินเดือนระดับ ........................ชั้น....................จํานวน....................................บาท 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

๑.  ระดับต่ํากวาปริญญาตรี สาขา ...............................................วิชาเอก ................................................ 
 จากสถาบันการศึกษา .......................................................................................................................... 
๒.  ระดับปริญญาตรี สาขา ..........................................................วิชาเอก ................................................ 
 จากสถาบันการศึกษา .......................................................................................................................... 
๓.  ระดับปริญญาโท สาขา ..........................................................วิชาเอก ................................................ 
 จากสถาบันการศึกษา .......................................................................................................................... 
๔.  ระดับปริญญาเอกสาขา .........................................................วชิาเอก ................................................ 
 จากสถาบันการศึกษา .......................................................................................................................... 

คุณวุฒิทางการศึกษาทางทหาร 
หลักสูตร จัดโดย ระยะเวลา 

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

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

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

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

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

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

๒.  ประสบการณการสอนในสถาบันการศึกษาสังกัด กห. 

ลําดับ ประสบการณการสอน ระยะเวลา 

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

 

 



๑๑๑ 
 

ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนถูกตอง และเปนความจริง 
 

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

การตรวจสอบและรับรองของหัวหนาสถานศึกษา 
o ไดตรวจสอบแลว  รับรองวาขอมูลถูกตอง และเปนความจริง 
o เปนผูมีความประพฤติเรียบรอย และไมเคยทําผิดวินัย 

 

 (ลงชื่อ).....................................................หัวหนาสถานศึกษา 
 (.....................................................) 

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

 

การตรวจสอบและรับรองของหนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการ 
ไดตรวจสอบแลว  
o มีคุณสมบัติตามมาตรฐานการเปนผูสอน คือ 

o มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ 
o ผานการปฏิบัติการสอนในสถาบันการศึกษา สังกัด กห. เปนเวลาไมนอยกวา

หนึ่งป 
o คุณสมบัติไมครบตามท่ีกําหนด 

 

(ลงชื่อ).....................................................ผูตรวจสอบคุณสมบัต ิ

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

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๒ 
 

แบบเสนอขอรับการประเมิน 
ของขาราชการทหารที่ทําหนาที่สอนในการขอใหมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

________________________ 

วิทยฐานะท่ีขอ..........................................................         ครูทหาร        ครูวิชาการ 
สาขาวิชา/หมวดวิชา/กลุมสาระ/วิชา......................................................... 

๑. ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
ชื่อ...................................................................... นามสกุล............................................................................ 
อายุ..............ป อายุราชการ.............ป...............เดือน  ตําแหนง ........................................................        
ปจจุบันมีวิทยฐานะระดับ...................................................................ระยะเวลา............ป............เดือน 
สถานศึกษา/หนวยงาน ................................................................................................................................  
รับเงินเดือนระดับ ........................ชั้น....................จํานวน....................................บาท 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

๑.  ระดับต่ํากวาปริญญาตรี สาขา ...............................................วิชาเอก ................................................ 
 จากสถาบันการศึกษา .......................................................................................................................... 
๒.  ระดับปริญญาตรี สาขา ..........................................................วิชาเอก ................................................ 
 จากสถาบันการศึกษา .......................................................................................................................... 
๓.  ระดับปริญญาโท สาขา ..........................................................วิชาเอก ................................................ 
 จากสถาบันการศึกษา .......................................................................................................................... 
๔.  ระดับปริญญาเอกสาขา .........................................................วชิาเอก ................................................ 
 จากสถาบันการศึกษา .......................................................................................................................... 

คุณวุฒิทางการศึกษาทางทหาร 
หลักสูตร จัดโดย ระยะเวลา 

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

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

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

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

๒.๑  บรรจุเขารับราชการเม่ือ วันท่ี.......เดือน..............พ.ศ......... รวมระยะเวลารับราชการ...............ป..............เดือน 
๒.๒  การปฏิบัติหนาท่ีครูทหาร/ครูวิชาการ กอนดํารงตําแหนงปจจุบัน รวมเปนระยะเวลา...............ป..............เดือน 

ดังนี้  

ลําดับ ดํารงตําแหนง ชวยราชการ อ่ืนๆ หลักฐาน ระยะเวลา 

      

      

      

      

      



๑๑๓ 
 

๒.๓  ปจจุบันดํารงตําแหนงประเภทวิทยฐานะ ตําแหนง.................................เม่ือวันท่ี.......เดือน.......พ.ศ....... 
      รวมระยะเวลา .........ป..........เดือน 
๒.๔ รวมระยะเวลาปฏิบัติงานตามหนาท่ีรับผิดชอบดานการเรียนการสอนฯ (๒.๒ และ ๒.๓) ......ป......เดือน 

๓. รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในปท่ีขอรับการประเมิน (ระบุรายการท่ีปฏิบัติจริง) 
๓.๑ การปฏิบัติการสอน  
๓.๒  จํานวนชั่วโมงท่ีสอน/สัปดาห หรือจํานวนชั่วโมงท่ีสอน/ป 
๓.๓ ปฏิบัติหนาท่ีครู/ ครูผูชวย 
๓.๔ กิจกรรมพัฒนาผูเขารับการสอน ฝก ศึกษาท่ีรับผิดชอบ 
๓.๕ หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายเปนพิเศษ 

๔. รายงานดานท่ี ๑ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน 
ใหผูขอรับการประเมินรายงานโดยใชแบบรายงานดานท่ี ๑ วฐ.ร.๑ จํานวน ๔ ชุด พรอมท้ังรวบรวม

เอกสารหลักฐานอางอิง จํานวน ๑ ชุด ไวท่ีสถานท่ีปฏิบัติงานเพ่ือรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ 

๕.  รายงานดานท่ี ๒ ดานความรู ความสามารถ 
ใหผูขอรับการประเมิน รวบรวมเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการพัฒนางานในหนาท่ี และการพัฒนาตนเอง

ตามหลักเกณฑท่ี ยศ.เหลาทัพ/สปท. กําหนด  และรวบรวมหลักฐานเอกสารเก่ียวของ เชน แผนการจัด 
การเรียนรู/การสอน/การฝก  สื่อ/นวัตกรรม แฟมสะสมผลงานวุฒิบัตร เกียรติบัตรผานการอบรม เปนตน  
โดยเก็บไวท่ีสถานท่ีปฏิบัติงานเพ่ือรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ 

๖. รายงานดานท่ี ๓ ผลการปฏิบัติงาน 
ใหรายงานผลการปฏิบัติงานใหชัดเจน โดยใชแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน วฐ.ร. ๓.๑ หรือ วฐ.ร. 

๓.๒ และจัดทําเปนเอกสาร จํานวน ๔ ชุด พรอมท้ังแนบเอกสารหลักฐานอางอิงเพ่ือประกอบการพิจารณา
ในแตละหัวขอ  ดังนี้ 
๖.๑  ผลการพัฒนาคุณภาพผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการประเมิน และ

หรือการทดสอบของวิชาท่ีสอนในระดับเขต/ประเทศ และผลการพัฒนาผูเรียนดานอ่ืน ๆ 
๖.๒  รายงานการสังเคราะหผลการแกไขปญหาและพัฒนาผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา 
๖.๓  ขอมูลอ่ืน ๆ ไดแก ปริมาณงาน คุณภาพงาน และสภาพของงาน ท่ีผูขอรับการประเมินปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๔ 
 

ผูขอรับการประเมิน 
 ขอรับรองวาขอมูลครบถวน ถูกตอง และเปนความจริง 

 
(ลงชื่อ).....................................................ผูขอรับการประเมิน 

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

 
 กรรมการวิทยฐานะของสถานศึกษา 

ไดตรวจสอบแลว  รับรองวาขอมูลครบถวน ถูกตอง และเปนความจริง 
 

(ลงชื่อ).....................................................ประธานกรรมการวิทยฐานะ 
(.....................................................) 

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

 หัวหนาสถานศึกษา 
ไดตรวจสอบแลว  รับรองวาขอมูลครบถวน ถูกตอง และเปนความจริง 

 
(ลงชื่อ).....................................................หัวหนาสถานศึกษา 

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

 
 หนวยรับผิดชอบงานดานการศึกษาของสวนราชการ 

ไดตรวจสอบแลว 
มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 
ขาดคุณสมบัติ (ระบุ) ................................................ 

 
(ลงชื่อ).....................................................ผูตรวจสอบคุณสมบัต ิ

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

 

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

         จก.ยศ.ทบ. 
วันท่ี ...........เดือน....................พ.ศ. ........... 
 
 



๑๑๕ 
 

วฐ.ร.๑ 

แบบรายงานดานที่ ๑ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 
ขาราชการทหารที่ทําหนาที่สอน 

 ________________________ 
 
๑. วิทยฐานะท่ีขอรับการประเมิน....................................................        ครูทหาร          ครูวิชาการ 

    ยศ.-ชื่อ........................................................... นามสกุล................................................................... 
ตําแหนง ..........................................................................................................................................  
สถานศึกษา/หนวยงาน ...................................................................................................................  
สังกัด ...............................................................................................................................................  
รับเงินเดือนระดับ .............................ข้ัน....................................บาท 

 
๒. ใหรายงานพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความเปนผูมีวินัยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณขาราชการทหาร      

ท่ีทําหนาท่ีสอน และรวบรวมเอกสารหลักฐานอางอิงไวท่ีสถานท่ีปฏิบัติงานเพ่ือรอรับการประเมินจาก

คณะกรรมการ ดังนี้ 
๒.๑ การมีวินัย 

๒.๑.๑ การมีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม และแบบแผน     

 อันดีงามของสังคม   
(ใหอธิบายการมีวินัยในตนเอง การยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาทการเสริมสราง
การพัฒนาดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณขาราชการทหาร          ท่ีทําหนาท่ี

สอน) 
๒.๑.๒ การรักษาและเสริมสราง วินัย ในตําแหนงหนาท่ีราชการ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน

  ของทางราชการยึดม่ันในคุณธรรม จรยิธรรม   

 (ใหอธิบายพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการรักษาและเสริมสรางวินัยในตําแหนงหนาท่ีราชการ 
  การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ การมีสวนรวมเสริมสรางวินัย 
  แกผูอ่ืน และผลงานเปนท่ีปรากฏเปนแบบอยางท่ีดี) 

๒.๑.๓ การตรงตอเวลาและการอุทิศเวลาใหแกทางราชการและผูเขารับการสอน ฝก ศึกษาอยาง   
ตอเนื่อง 
 (ใหอธิบายพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการตรงตอเวลา ปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายไดสําเร็จและ

อุทิศเวลาอยางตอเนื่อง) 
๒.๑.๔ ความซ่ือสัตย สุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี การรักษาผลประโยชนของทางราชการ และไมมี 

ผลประโยชนทับซอน 

 (ใหอธิบายพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความซ่ือสัตยสุจริต การรักษาผลประโยชนของทางราชการ
และไมมีผลประโยชนทับซอน การไดรับการยกยอง ชมเชย) 

 

 



๑๑๖ 
 

๒.๑.๕ การรักษาความสามัคคี มีน้ําใจ เอ้ือเฟอเผื่อแผ ตอเพ่ือนรวมงาน องคกร และชุมชน 
 (ใหอธิบายพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการมีน้ําใจ เสียสละ ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางราบรื่น และ
 ประสบความสําเร็จจนไดรับการยอมรับจากหนวยงานหรือองคกรท่ีเก่ียวของ) 

๒.๒. การประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 
  ๒.๒.๑ ความอุตสาหะ ขยัน อดทน มุงม่ันและรับผิดชอบตอผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยยึดหลักประหยัด

  คุมคามีประสิทธิภาพ 
 (ใหอธิบายการปฏิบัติงานท่ีประสบความสําเร็จเปนท่ียอมรับ มีผลงานปรากฏชัดเจนและนําไป
 พัฒนาผูอ่ืนได) 

๒.๒.๒ การยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 (ใหอธิบายพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธาและปฏิบัติตน
 ตามหลักนิติธรรม ไดรับการยกยอง ชมเชย และมีการรณรงค และเสริมสรางผูอ่ืน) 

  ๒.๒.๓ การยึดม่ันในหลักนิติธรรม ยืนหยัด กระทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรมและชอบดวยกฎหมาย 
 (ใหอธิบายพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการยึดม่ันปฏิบัติหนาท่ีตามหลักนิติธรรม ไดรับการยกยอง 

ชมเชย และมีการรณรงค และเสริมสรางผูอ่ืน) 
  ๒.๒.๔ การยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและวางตัว

  เปนกลางทางการเมือง 
 (ใหอธิบายพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการใชสิทธิและหนาท่ีตามระบอบประชาธิปไตยการมีสวนรวม
 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการเลือกตั้ง การวางตัวเปนกลางทางการเมืองและการ
 วางรากฐานระบอบประชาธิปไตย) 

  ๒.๒.๕ การมีสวนรวมอนุรักษวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอม 
 (ใหระบุจํานวนกิจกรรมท่ีไดจัดหรือมีสวนรวมเก่ียวกับการอนุรักษวัฒนธรรมไทย และ 
 สิ่งแวดลอม) 

๒.๓. การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
๒.๓.๑ การดํารงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(ใหอธิบายพฤติกรรม/กิจกรรม ท่ีแสดงถึงการดํารงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง) 

๒.๓.๒ การละเวนอบายมุขและสิ่งเสพติด 
(ใหอธิบายพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการเปนผูละเวนอบายมุขและสิ่งเสพติด และเปนผูนํารณรงค 
เสริมสรางผูอ่ืนอยางตอเนื่อง) 

๒.๓.๓ การใชหรือใหขอมูลขาวสารของสวนบุคคลและของทางราชการใหเปนไปดวยความถูกตอง 
(ใหอธิบายพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการใชหรือใหขอมูลขาวสารสวนบุคคลและสวนราชการได
ถูกตองเหมาะสม และพัฒนาผูอ่ืนในเรื่องดังกลาวได) 

๒.๓.๔ การดํารงตนเปนแบบอยางท่ีดี เหมาะสม กับสถานภาพและตําแหนงหนาท่ี 
(ใหอธิบายพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการดํารงตนเปนแบบอยางท่ีดี เหมาะสมกับสถานภาพและ
ตําแหนงหนาท่ี การไดรับการยกยอง ชมเชย และการมีสวนรวม เสริมสรางพัฒนาผูอ่ืน) 

๒.๓.๕ การประหยัด มัธยัสถ อดออม 
(ใหอธิบายพฤติกรรม/กิจกรรมท่ีแสดงถึงการประหยัด มัธยัสถ อดออม ซ่ึงมีผลตอการดํารงชีวิต
เปนท่ีปรากฏ การไดรับการยกยอง ชมเชย และการมีสวนรวมรณรงค เสริมสรางผูอ่ืน) 



๑๑๗ 
 

๒.๔. ความรักและศรัทธาในการเปนขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน 
๒.๔.๑ การเปนสมาชิกท่ีดี สนับสนุนหรือรวมกิจกรรมทางวิชาการอยางสรางสรรค 

(ใหอธิบายการมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของสถาบันการศึกษา/หนวยงาน การนํามาปรับใชใหเกิด
ประโยชนการไดรับการยกยอง ชมเชย และการมีสวนรวมรณรงค เสริมสรางผูอ่ืนโดยระบุชื่อ
กิจกรรมดังกลาวดวย) 

๒.๔.๒ การศึกษา คนควา ริเริ่ม สรางสรรค ความรูใหม ๆ มาใชพัฒนางาน 
(ใหอธิบายถึงการศึกษา คนควา ริเริ่ม สรางสรรค ความรูใหม ๆ นวัตกรรมในการพัฒนางาน   
จนสําเร็จและเปนตัวอยางได) 

๒.๔.๓ การมีบทบาทเปนผูนําทางวิชาการ 
(ใหอธิบายถึงการมีบทบาทเปนผูนําทางวิชาการในสถาบันการศึกษาหรือหนวยงานอ่ืน 
ท่ีเก่ียวของ การมีสวนรวมในการพัฒนาเสริมสรางผูอ่ืน และมีผลงานปรากฏ) 

๒.๔.๔ การรักษาชื่อเสียงปกปองศักดิ์ศรี และการยกยองเชิดชูเกียรติ 
(ใหอธิบายพฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม ท่ีแสดงถึงการรักษาชื่อเสียง ปกปองศักดิ์ศรี และ 
การยกยองเชิดชูเกียรติท่ีดําเนินการอยางตอเนื่องเกิดผลดีเปนท่ียอมรับ และการมีสวนรวม  
รณรงค เสริมสรางผูอ่ืน) 

๒.๔.๕ การเสริมสรางปลูกจิตสํานึกท่ีดี แกผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา ชุมชน สังคม 
(ใหอธิบายพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการเปนผูนําในการเสริมสรางปลูกจิตสํานึกท่ีดีแกผูเขารับการ
สอน ฝก ศึกษา ชุมชน สังคม ผลงานท่ีปรากฏ และการไดรับการยกยอง ชมเชย) 

๒.๕. ความรับผิดชอบในการเปนขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน 
๒.๕.๑ การเอาใจใส ถายทอดความรู หรือสงเสริมการแสวงหาความรู โดยไมบิดเบือน ปดบัง หวังสิ่งตอบแทน

(ใหอธิบายพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการเอาใจใส ถายทอดความรูหรือสงเสริม การแสวงหาความรู
โดยไมบิดเบือน ปดบัง หวังสิ่งตอบแทน และเกิดผลดีตองานในหนาท่ีและไดรับการยกยอง 
โดยมีผลงานปรากฏอยางตอเนื่อง) 

๒.๕.๒ การเอาใจใสชวยเหลือผูเขารับการสอน ฝก ศึกษาและผูรับบริการเต็มความสามารถอยาง
สมํ่าเสมอ เทาเทียมกัน 
(ใหอธิบายพฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรมท่ีแสดงถึงการเอาใจใสชวยเหลือผูเขารับการสอน ฝก 
ศึกษาและผูรับบริการเต็มความสามารถอยางสมํ่าเสมอ เทาเทียมกัน โดยระบุชื่อกิจกรรม
ดังกลาวดวย) 

๒.๕.๓ การศึกษา คนควา ริเริ่ม สรางสรรคความรูใหม นวัตกรรมในการพัฒนางานในหนาท่ี 
(ใหอธิบายเก่ียวกับการศึกษา คนควา ริเริ่ม สรางสรรคความรูใหม ๆ นวัตกรรมในการพัฒนางาน
ในหนาท่ีจนสําเร็จและเปนตัวอยางได) 

๒.๕.๔ การประพฤติตนตามจรรยาบรรณขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน 
(ใหอธิบายการประพฤติตนตามจรรยาบรรณขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน การไดรับการยกยอง
ชมเชยจากสถานศึกษาหรือหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ) 

๒.๕.๕ การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ และมุงประโยชนสวนรวม 
(ใหอธิบายพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการใหการชวยเหลือ หรือใหความรวมมือแกสวนรวมอยางทุมเท
และเสียสละจนสําเร็จเกิดประโยชนตอสวนรวมและไดรับการยกยอง) 

 



๑๑๘ 
 

ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนถูกตอง และเปนความจริง 
 

(ลงชื่อ).....................................................ผูขอรับการประเมิน 
(.....................................................) 

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

 
 

การตรวจสอบและรับรองของหัวหนาสถานศึกษา/หนวยงานตนสังกัด 
ไดตรวจสอบแลว  รับรองวาขอมูลถูกตอง และเปนความจริง 

 
(ลงชื่อ).....................................................หัวหนาสถานศึกษา/หนวยตนสังกัด 
      (.....................................................) 
ตําแหนง..................................................... 
วันท่ี ...........เดือน....................พ.ศ. ........... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๑๙ 
 

วฐ.ร.๒ (ทบ.) 

แบบรายงานดานที่ ๒ ดานความรูความสามารถ  
 ________________________ 

 
๑. วิทยฐานะท่ีขอรับการประเมิน....................................................        ครูทหาร          ครูวิชาการ 

    ยศ.-ชื่อ........................................................... นามสกุล................................................................... 
ตําแหนง ..........................................................................................................................................  
สถานศึกษา/หนวยงาน ...................................................................................................................  
สังกัด ...............................................................................................................................................  
รับเงินเดือนระดับ .............................ข้ัน....................................บาท 

 
๒. ใหรายงานขอมูลท่ีแสดงถึงการเปนผูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และรวบรวมเอกสาร

หลักฐานอางอิงไวท่ีสถานท่ีปฏิบัติงานเพ่ือรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ ดังนี้ 
๒.๑ สวนท่ี ๑ การเปนผูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 

๒.๑.๑ ความสามารถในการจัดทําหลักสูตรอยางเปนระบบ  

         (ใหเขียนอธิบายความสามารถในการจัดทําหลักสูตรอยางเปนระบบ ถูกตองตามหลักวิชาการ 
ไดแก ๑)การวิเคราะหหลักสูตร ๒) การพัฒนาหลักสูตร ๓) การนําหลักสูตรไปใช ๔) การประเมินหลักสูตร 
และ ๕) การปรับปรุงหลักสูตร โดยสรุปไวดวยวาสามารถดําเนินไดก่ีรายการ) 

๒.๑.๒ ความสามารถในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู/การสอน/การฝก ท่ีสามารถนําไปสูการปฏิบัติ 
อยางมีคุณภาพ  

(ใหเขียนอธิบายความสามารถในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู/การสอน/การฝก ท่ีสามารถ 
นําไปสูการปฏิบัติ อยางมีคุณภาพ ถูกตองตามหลักวิชาการ ไดแก ๑) มีความสอดคลองกับหลักสูตร ๒) มีความ
สอดคลองกับผูเขารับการสอน ฝก ศึกษาและบริบทของชุมชน ๓) มีองคประกอบของแผนครบถวนสอดคลองกัน
และถูกตองตามหลักวิชาการ ๔) มีการออกแบบการเรียนรู/การสอน/การฝก ท่ีหลากหลายและถูกตอง ๕. มีการวัด
และประเมินผลสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูและกระบวนการจัดการเรียนรู/การสอน/การฝก โดยใชวิธีการท่ี
หลากหลาย ๖) มีการบันทึกผลการจัดการเรียนรูและนําผลจากการบันทึกมาพัฒนาการจัดการเรียนรู/การสอน/การ
ฝก โดยสรุปไวดวยวาสามารถดําเนินไดก่ีรายการ) 

๒.๑.๓ ความสามารถในการเลือก/ออกแบบการผลิต/จัดหาการนําไปใชการประเมินผลและการ
พัฒนาส่ือ/นวัตกรรมท่ีสอดคลองกับกระบวนการจัดการเรียนรู/การสอน/การฝก  

(ใหเขียนอธิบายความสามารถในเรื่องสื่อ/นวัตกรรม ไดแก  ๑)การเลือก/ออกแบบ ๒) การผลิต/จัดหา  
๓) การนําไปใช ๔) การประเมินผล และ ๕) การพัฒนาโดยสรุปไวดวยวาสามารถดําเนินไดก่ีรายการ) 

๒.๑.๔ ผลงานในแฟมสะสมผลงาน 

   (ใหอธิบายผลงานดานตางๆ และการเก็บขอมูลท่ีรวบรวมในแฟมสะสมผลงานไดแก ผลงาน
ดานผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา ผลงานดานสถานศึกษา ผลงานดานชุมชน และผลงานดานตนเอง) 
 

  



๑๒๐ 
 

๒.๒. สวนท่ี ๒ การพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและทักษะในสาขาหรือกลุมสาระท่ีรับผิดชอบหรือ
ในงานท่ีรับผิดชอบ 

    (ใหอธิบายการศึกษาคนควาหาความรูดวยวิธีการตาง ๆ ท่ีทําใหเกิดความรูและทักษะเพ่ิมข้ึนดวย 
วิธีการตางๆ ไดแก การประชุมทางวิชาการ การอบรม  การสัมมนา  การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูทาง
วิชาการ  การศึกษาดูงาน หรือการศึกษาตอและอ่ืนๆ ท่ีนําไปสูการพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและทักษะ
ในสาขาหรือกลุมสาระท่ีรับผิดชอบหรือในงานท่ีรับผิดชอบ พรอมท้ังสรุปสาระความรูท่ีไดรับและเสนอแนะแนว
ทางการนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนหรืองานท่ีรับผิดชอบ) 

 
 

ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนถูกตอง และเปนความจริง 
 

(ลงชื่อ).....................................................ผูขอรับการประเมิน 
(.....................................................) 

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

 
 

การตรวจสอบและรับรองของหัวหนาสถานศึกษา/หนวยงานตนสังกัด 
ไดตรวจสอบแลว  รับรองวาขอมูลถูกตอง และเปนความจริง 

 
(ลงชื่อ).....................................................หัวหนาสถานศึกษา/หนวยตนสังกัด 
      (.....................................................) 
ตําแหนง..................................................... 
วันท่ี ...........เดือน....................พ.ศ. ........... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๑ 
 

วฐ.ร.๓.๑ 
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของขาราชการทหารที่ทําหนาที่สอน 

วิทยฐานะครูชํานาญการตนและครูชํานาญการ 
________________________ 

๑. ขอมูลผูขอรับการประเมิน  ครูทหาร  ครูวิชาการ 
ชื่อ........................................................... นามสกุล......................................................................................... 
ตําแหนง .........................................................................................................................................................  
สถานศึกษา/หนวยงาน ..................................................................................................................................  
สังกัด............................................................................................................................................................... 
รับเงินเดือนระดับ .............................ข้ัน....................................บาท 

๒. ผลการปฏิบัติงาน (ดานท่ี๓) 
ใหรายงานขอมูลตามหัวขอท่ีกําหนดและแนบเอกสารหลักฐานอางอิงแตละขอเพ่ือประกอบการพิจารณาดังนี้ 
๒.๑ ผลการพัฒนาคุณภาพผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา 

๒.๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๒.๑.๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาขา/สาขาวิชา/กลุมสาระการเรียนรู ท่ีเสนอขอรับ 

การประเมินของปปจจบุัน 
-  ชื่อวิชาท่ีสอน.............................................................................. 
-  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 กอนเรียนคะแนนทีเฉลี่ย* (Average T score)  ........... 
 หลังเรียนคะแนนทีเฉลี่ย* (Average T score) .......... 

๒.๑.๑.๒ ครูทหาร 
 จํานวนผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา หรือการรับบริการทางวิชาการดานอ่ืนๆ  

        ..............นาย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาท่ีสอนอยูในระดับดีข้ึน.................นาย 
 คิดเปนรอยละ....................... 
 ครูวิชาการ 
 คาทีเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสาขาวิชา/กลุมสาระการเรียนรูท่ีสอน 

 -  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคะแนนทีเฉลี่ย* (Average T score)  
ปท่ีแลว  ....................................... 

 ปปจจุบัน ..................................... 
*ใหคิดคะแนนทีเฉลี่ยตามเอกสารแนบและสงประกอบการพิจารณาดวย 

๒.๑.๒  ผลการพัฒนาผูเขารับการสอน ฝก ศึกษาดานอ่ืนๆ 
ใหรายงานในรอบ ๒ ปท่ีทําการสอนในวิชาท่ีเสนอขอรับการประเมินดังนี้ 
๒.๑.๒.๑ ผูเขารับการสอน ฝก ศึกษาในสาขาวิชา/กลุมสาระการเรียนรูท่ีเสนอขอ จํานวน.....................คน 
๒.๑.๒.๒ ผูเขารับการสอน ฝก ศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร หรือคะแนน

ความประพฤติ/คุณลักษณะทางทหาร/คุณลักษณะสวนบุคคลท่ีสถานศึกษากําหนดในระดับดี จํานวน...........คน
คิดเปนรอยละ.......... 

 



๑๒๒ 
 

๒.๒ รายงานการสังเคราะหผลการแกปญหาและพัฒนาผูเขารับการสอน ฝก ศึกษาตามหัวขอดังนี้ 
๒.๒.๑  ปญหาและขอบเขตของปญหา 
๒.๒.๒ รูปแบบเทคนิควิธีการแกปญหาหรือพัฒนา 
๒.๒.๓ การนํารูปแบบเทคนิควิธีการแกปญหาหรือพัฒนาไปใชในการแกปญหา และพัฒนาและผลท่ีเกิดข้ึน 
๒.๒.๔ ขอเสนอเชิงนโยบายในการแกปญหาและพัฒนาในอนาคต 

๒.๓ ปริมาณงาน (ณ วันท่ียื่นคําขอรับการประเมิน) 
๒.๓.๑  จํานวนชั่วโมงท่ีสอนตอสัปดาห................ชั่วโมง 
๒.๓.๒  จํานวนรายวิชา/สาระการเรยีนรู/ประสบการณ/สาขาวิชาและระดับชั้นท่ีสอน….. 
๒.๓.๓  จํานวนผูเขารับการสอน ฝกศึกษาท่ีสอน....................คน 
๒.๓.๔  ปฏิบัติงานอ่ืน (ถามี) โปรดระบุ............................................................ 

 

ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนถูกตองและเปนความจริง 
 
 (ลงชื่อ).....................................................ผูขอรับการประเมิน 
 (.....................................................) 

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

 

การตรวจสอบและรับรองของหัวหนาสถานศึกษา/หนวยงานตนสังกัด 
 ไดตรวจสอบแลวรับรองวาขอมูลถูกตองและเปนความจริง 
 
 (ลงชื่อ)..............................................หัวหนาสถานศึกษา/หนวยตนสังกัด 
 (.....................................................) 

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



๑๒๓ 
 

วฐ.ร.๓.๒ 
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของขาราชการทหารที่ทําหนาที่สอน 

วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษข้ึนไป 
________________________ 

๑. ขอมูลผูขอรับการประเมิน   ครูทหาร  ครูวิชาการ 
ชื่อ........................................................... นามสกุล......................................................................................... 
ตําแหนง .........................................................................................................................................................  
สถานศึกษา/หนวยงาน ..................................................................................................................................  
สังกัด............................................................................................................................................................... 
รับเงินเดือนระดับ .............................ข้ัน....................................บาท 

๒. ผลการปฏิบัติงาน (ดานท่ี ๓) 
ใหรายงานขอมูลตามหัวขอท่ีกําหนดและแนบเอกสารหลักฐานอางอิงแตละขอเพ่ือประกอบการพิจารณาดังนี้ 
สวนท่ี ๑  ผลการพัฒนาคุณภาพผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา 

๒.๑ ผลการพัฒนาคุณภาพผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา 
๒.๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๒.๑.๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาขา/สาขาวิชา/กลุมสาระการเรียนรู ท่ีเสนอขอรับ 
การประเมินของปปจจุบัน 

-  ชื่อวิชาท่ีสอน.............................................................................. 
-  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 กอนเรียนคะแนนทีเฉลี่ย* (Average T score)  ........... 
 หลังเรียนคะแนนทีเฉลี่ย* (Average T score) .......... 

๒.๑.๑.๒ ครูทหาร 
 จํานวนผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา หรือการรับบริการทางวิชาการดานอ่ืนๆ  

        ..............นาย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาท่ีสอนอยูในระดับดีข้ึน.................นาย 
 คิดเปนรอยละ....................... 
 ครูวิชาการ 
 คาทีเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสาขาวิชา/กลุมสาระการเรียนรูท่ีสอน 

 -  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคะแนนทีเฉลี่ย* (Average T score)  
ปท่ีแลว  ....................................... 

 ปปจจุบัน ..................................... 
*ใหคิดคะแนนทีเฉลี่ยตามเอกสารแนบและสงประกอบการพิจารณาดวย 

๒.๑.๒ ผลการพัฒนาผูเรียนดานอ่ืนๆ 
ใหรายงานในรอบ ๒ ปท่ีทําการสอนในวิชาท่ีเสนอขอรับการประเมินดังนี้ 
๒.๑.๒.๑ ผูเขารับการสอน ฝก ศึกษาในสาขาวิชา/กลุมสาระการเรียนรูท่ีเสนอขอ จํานวน.....................คน 
๒.๑.๒.๒ ผูเขารับการสอน ฝก ศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร หรือคะแนน

ความประพฤติ/คุณลักษณะทางทหาร/คุณลักษณะสวนบคุคลท่ีสถานศึกษากําหนดในระดับดี จํานวน.............คน  
คิดเปนรอยละ............ 



๑๒๔ 
 

๒.๒ รายงานการสังเคราะหผลการแกปญหาและพัฒนาผูเขารับการสอน ฝก ศึกษาตามหัวขอดังนี้ 
๒.๒.๑  ปญหาและขอบเขตของปญหา 
๒.๒.๒  รูปแบบเทคนิควิธีการแกปญหาหรือพัฒนา 
๒.๒.๓  การนํารูปแบบเทคนิควิธีการแกปญหาหรือพัฒนาไปใชในการแกปญหาและพัฒนาและผลท่ีเกิดข้ึน 
๒.๒.๔  ขอเสนอเชิงนโยบายในการแกปญหาและพัฒนาในอนาคต 

๒.๓ ปริมาณงาน (ณ วันท่ียื่นคําขอรับการประเมิน) 
๒.๓.๑  จํานวนชั่วโมงท่ีสอนตอสัปดาห................ชั่วโมง 
๒.๓.๒  จํานวนรายวิชา/สาระการเรยีนรู/ประสบการณ/สาขาวิชาและระดับชั้นท่ีสอน….. 
๒.๓.๓  จํานวนผูเขารับการสอน ฝก ศึกษาท่ีสอน....................คน 
๒.๓.๔  ปฏิบัติงานอ่ืน (ถามี) โปรดระบุ............................................................ 

 
สวนท่ี ๒ ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือขอรับการประเมิน 
๒.๔ เสนอผลงานทางวิชาการ จํานวน.........................เรื่องดังนี้ 

๑. ชื่อผลงาน (งานวิจัย/งานวิจัยและพัฒนา).................................................................................  
๒. ชื่อผลงานทางวิชาการอ่ืน..........................................................................................................  
๓. .................................................................................................................................................  

๒.๕ ลักษณะการจัดทํา 
จัดทําแตผูเดียว จํานวน.....................รายการ ไดแก..........................................  
จัดทํารวมกับผูอ่ืนในรูปคณะทํางานหรือกลุม จํานวน....................รายการ 
ไดแก...............................................................................................................  

๒.๖ การนําผลงานทางวิชาการไปใช 
(ใหอธิบายวาผลงานทางวิชาการท่ีเสนอไดนําไปใชอยางไรเม่ือใด)  

๒.๗ การเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
(ใหอธิบายวาไดนําผลงานทางวิชาการท่ีเสนอไปเผยแพรท่ีใดอยางไรเม่ือใดโดยแนบเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาดวย) 

๓. ผลงานทางวิชาการท่ีเคยไดรับอนุมัติเพ่ือกําหนดตําแหนงและแตงตั้งใหไดรับเงินเดือนในระดับท่ีสูงข้ึนหรือ
ใหมีวทิยฐานะหรือเลื่อนเปนวิทยฐานะท่ีสูงข้ึน 
 มี 
 ชื่อผลงาน............................................................................................................  
 ใชในการขอตําแหนง/วิทยฐานะ.........................................................................  
 เม่ือ (พ.ศ. ) ........................................................................................................  
 ไมมี 
 
 
 
 
 



๑๒๕ 
 

๔. งานวิจัยหรือวิทยานิพนธท่ีเคยเสนอเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรหรือ
เปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม 
 มี 

ชื่อวิทยานิพนธ.....................................................................................................  
 ไมมี 
ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนถูกตองและเปนความจริง 

 
 (ลงชื่อ).....................................................ผูขอรับการประเมิน 
 (.....................................................) 

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

 
 

การตรวจสอบและรับรองของหัวหนาสถานศึกษา/หนวยงานตนสังกัด 
 ไดตรวจสอบแลวรับรองวาขอมูลถูกตองและเปนความจริง 
 
 (ลงชื่อ).................................................หัวหนาสถานศึกษา/หนวยตนสังกัด 
 (.....................................................) 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



126 
 

 

สวนท่ี ๕  

สรุปการสงเอกสาร หลกัฐานเพ่ือขอหนังสือรบัรองมาตรฐานการเปนผูสอน 

และขอรับการประเมินใหมีวิทยฐานะ 
 

 

       

 สรุปการสงเอกสาร หลักฐานเพื่อขอหนังสือรับรองมาตรฐานการเปนผูสอน 

 สรุปการสงเอกสาร หลักฐานเพื่อขอรับการประเมินใหมีวิทยฐานะ 
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สรุปการสงเอกสาร หลกัฐานเพ่ือขอหนังสือรับรองมาตรฐานการเปนผูสอน 
 

ผูท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรฐาน ความรูและประสบการณวิชาชีพสําหรับขาราชการทหารท่ีทํา
หนาท่ีสอน มีความประสงคจะขอรับหนังสือ รับรองมาตรฐานการเปนผูสอนจะตองจัดทําคําขอหนังสือรับรอง
มาตรฐานการเปนผูสอน และเสนอตามสายการบังคับบัญชาถึงกรมยุทธศึกษาทหารบก ซ่ึงมีเอกสารประกอบ 
ดังตอไปนี้    

๑. กรณีท่ีขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนซ่ึงบรรจุในตําแหนงประเภทวิทยฐานะ หรือเคย 

ปฏิบัติหนาท่ีครูทหารหรือครูวิชาการ กอนขอบังคับฯ  มีผลบังคับใช ใหดําเนินการ ดังนี้  
  ๑.๑ ผูท่ีมีระยะเวลาทําการสอนตั้งแต ๑๐ ปข้ึนไป นับถึง วันท่ี ๑๒ พ.ค.๖๑ สงเอกสาร
หลักฐานดังนี ้

๑.๑.๑ แบบคําขอหนังสือรับรองมาตรฐานการเปนผูสอน ท่ีมีคํารับรองความประพฤติ  
จากผูบังคับบัญชา    

๑.๑.๒ สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ 

๑.๑.๓ สําเนาแสดงวุฒิการศึกษา 
๑.๑.๔ รูปถายหนาตรงครึ่งตัว ภาพส ีถายไวไมเกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป   

พรอมเขียนชื่อนามสกุลดานหลัง 
๑.๑.๕ แบบประวัติยอขาราชการท่ีนายทหารกําลังพลลงนามรับรองใชแบบ PDX. ของ ทบ.    
๑.๑.๖ เอกสารและหลักฐาน คําสั่งท่ีแสดงถึงการปฏิบัติหนาท่ีครูทหารหรือครูวิชาการท่ีมี 

ระยะเวลาตั้งแต ๑๐ข้ึนไป นับถึงวันท่ี ๑๒ พ.ค.๖๑ และเอกสารการรับรองโดยหัวหนาสถานศึกษา 

๑.๒ ผู ท่ีมีระยะเวลาทําการสอนไมถึง ๑๐ ป นับถึง วันท่ี ๑๒ พ.ค.๖๑ ใหใชเอกสาร
เชนเดียวกับขอ ๑.๑ เวนเอกสารในขอ ๑.๑.๖ ใหใชเอกสารดังนี้ 

 ๑.๒.๑ ผูท่ีผานอบรมครูทหารบกตามมาตรฐานความรูวิชาชีพครู (๑๐ วัน) ใชสําเนา 

ประกาศนียบัตรสําเร็จการอบรมครูทหารบกตามมาตรฐานความรูวิชาชีพครูของกองทัพบก 
๑.๒.๒ ผูท่ีมีวุฒิปริญญาทางการศึกษาและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ูตามท่ีบัญญัต ิ

ไวในกฎหมายสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหใชสําเนาใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู 
 ๑.๒.๔ ผูท่ีผานการอบรมหลักสูตรครูทหารจากกรมยุทธศึกษาทหารอากาศระยะเวลา 
๑๒ สัปดาห ใหใชประกาศนียบัตรสําเร็จการอบรมครูทหาร 

  

๒. กรณีท่ีขาราชการการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนซ่ึงบรรจุในตําแหนงประเภทวิทยฐานะ หรือ 

ปฏิบัติหนาท่ีครูทหารหรือครูวิชาการ หลังขอบังคับฯ  มีผลบังคับใช ใชเอกสารเชนเดียวกับขอ ๑.๑ เวน
เอกสารขอ ๑.๑.๖ เปนหลักฐานการสําเร็จการศึกษา/อบรมหลักสูตร ตามแนวทางท่ีคณะกรรมการขาราชการ
ทหารกําหนด โดยใชระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา ๑๐ สัปดาห หรือไมนอยกวา ๓๕๐ ชั่วโมง หลักสูตร
การศึกษา ตองประกอบดวยมาตรฐานความรู ๑๑ มาตรฐาน ท้ังนี้ จะตองมีกิจกรรมเสริมในหลักสูตรไมนอย
กวา ๒๐ ชั่วโมง หรืออาจเพ่ิมความรูดานอ่ืน ๆ ใหมีความเหมาะสมกับเอกลักษณของแตละสวนราชการ โดยให
หนวยรับผิดชอบงาน ดานการศึกษาของสวนราชการจัดการศึกษาหลักสูตรดังกลาว   
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สรุปการสงเอกสาร หลักฐานเพ่ือขอรับการประเมินใหมีวิทยฐานะ 

 
การสงเอกสารขอรับการประเมินใหมีวิทยฐานะชํานาญการตนและชํานาญการ ใหผูขอรับการประเมิน

ดําเนินการดังนี้  
            ๑.  ผูประสงคขอรับการประเมินยื่นคําขอไดตลอดป ปละ ๑ ครั้ง โดยจัดทําคําขอพรอมท้ังเอกสารขอรับ
การประเมินท้ัง ๓ ดานเสนอตอผูบังคับบัญชาโดยตรงเพ่ือใหคณะกรรมการวิทยฐานะของสถานศึกษาตรวจสอบ
และรับรอง 
           ๒. ใหหัวหนาสถานศึกษาสงคําขอรับการประเมินใหมีวิทยฐานะของผูขอ เสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น
ถึงกรมยทุธศึกษาทหารบก โดยมีเอกสาร หลักฐานดังนี้    
 ๒.๑ แบบเสนอขอรับการประเมินของขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอนในการขอใหมีวิทยฐานะ
หรือเล่ือนวิทยฐานะ ท่ีกรอกขอมูลครบถวน ถูกตอง เปนความจริงตามแบบเสนอขอรับการประเมิน และลงชื่อ
โดย  ผูขอรับการประเมิน กรรมการวิทยฐานะของสถานศึกษา และหัวหนาสถานศึกษา จํานวน ๑ ชุด    
 ๒.๒ แบบรายงานดานท่ี ๑ ดานวินัย คุณธรรม และจริยธรรมขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน 
(วฐ.ร.๑) ท่ีกรอกขอมูลครบถวน ถูกตอง เปนความจริงตามแบบรายงาน และลงชื่อรับรองโดยผูขอรับการ
ประเมิน และผานการตรวจสอบและรับรองโดยหัวหนาสถานศึกษา จํานวน ๔ ชุด สําหรับเอกสารหลักฐาน
อางอิงใหรวบรวมไว ๑ ชุดเก็บไวท่ีสถานท่ีปฏิบัติงานเพ่ือรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ 

      ๒.๓ แบบรายงานดานท่ี ๒ ดานความรูความสามารถ (วฐ.ร.๒ (ทบ.)) ท่ีกรอกขอมูลครบถวน  
ถูกตอง เปนความจริงตามแบบรายงาน รับรองโดยผูขอรับการประเมิน และผานการตรวจสอบและรับรองโดย
หัวหนาสถานศึกษา จํานวน ๔ ชุด และรวบรวมเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการพัฒนางานในหนาท่ี และการ
พัฒนาตนเองตามหลักเกณฑ ท่ี กรมยุทธศึกษาทหารบกกําหนด และรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวของ  เชน แผนการ
จัดการเรียนรู/     การสอน/ฝก  สื่อ/นวัตกรรม แฟมสะสมผลงานวุฒิบัตร เกียรติบัตรผานการอบรม เปนตน 
โดยเก็บไวท่ีสถานท่ีปฏิบัติงานเพ่ือรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ 

๒.๔ แบบรายงานดานท่ี ๓ ผลการปฏิบัติงานของขาราชการทหารท่ีมําหนาท่ีสอน วิทยฐานะ
ชํานาญการตนและครูชํานาญการ(วฐ.ร.๓.๑) ใหรายงานขอมูลตามหัวขอท่ีกําหนดครบถวน ถูกตอง เปน
ความจริง ท่ีรับรองโดยผูขอรับการประเมิน และผานการตรวจสอบและรับรองโดยหัวหนาสถานศึกษา จํานวน 
๔ ชุด พรอมแนบเอกสารอางอิงเพ่ือประกอบการพิจารณาในแตละหัวขอ จํานวน ๔ ชุด ดังนี้  

     ๑) ผลการพัฒนาคุณภาพผูเขารับการสอน ฝก ศึกษา ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการ
ประเมิน และผลการพัฒนาผูเรียนดานอ่ืน ๆ 

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

 


