


1  คูมือการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 

ตําแหนงครู สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คํานํา

  คูมือการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงต้ังพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงครู 
สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เลมนี้จัดทําข้ึนเพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติ และอํานวย     
ความสะดวกในการขอกําหนดระดับตําแหนงและแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงครู     
ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเช่ียวชาญ และระดับเช่ียวชาญพิเศษ  โดยคูมือเลมนี้มีเนื้อหา
เกี่ยวกับหลักเกณฑและข้ันตอนการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงต้ังฯ ประกอบดวย แบบประเมินดานท่ี 1 
ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรณยาบรรณวิชาชีพ ดานที่ 2 ดานความรู  ความสามารถ ดานท่ี 3     
ดานผลการปฏิบัติงาน แบบรายงานดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรณยาบรรณวิชาชีพ     
ดานที่ 2 ดานความรู ความสามารถ ดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

  กองบริหารงานบคุคล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หวังเปนอยางย่ิงวา
คูมือเลมนี้จะเปนประโยชนตอบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพ่ือใชเปนแนวทางในการขอกําหนดตําแหนงที่สูงข้ึน 
ตอไป 

 
กองบริหารงานบุคคล 
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จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

1. ตองมีความซื่อสัตยทางวิชาชีพ ไมนําผลงานของผูอื่นมาเปนผลงานของตน และไมลอกเลียนผลงานของผูอื่น 
รวมทั้งไมนําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพรในวารสารวิชาการหรือวิชาชีพมากกวาหนึ่งฉบับ       
ในลักษณะที่จะทําใหเขาใจผิดวาเปนผลงานใหม 

2. ตองไมคํานึงถึงผลประโยชนทางวิชาชีพจนละเลยหรือละเมิดสิทธิสวนบุคคลของผูอื่นและสิทธิมนุษยชน 

3. ตองคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของดวย 
 
 

ผลงานท่ีนําเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา 

1. ตองมิใชผลงานที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษา เวนแตเปนกระบวนการผลิต 

2. ตองมิใชผลงานเดิมที่เคยใชในการประเมินแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึนมาแลว เวนแตเปน
กระบวนการผลิต 

3. กรณีที่เปนผลงานรวมตองระบุการมีสวนรวมและมีคํารับรองจากผูมีสวนรวม 

4. ผลงานทางวิชาชีพตองไดมาจากการศึกษาโดยใชหลักวิชาชีพเปนเกณฑ ไมมีอคติมาเกี่ยวของ และเสนอผลงาน
ตามความเปนจริง ไมจงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษา วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย โดยหวังผลประโยชนสวนตัว 
หรือตองการสรางความเสียหายแกผูอื่น และเสนอผลงานตามความเปนจริงไมขยายขอคนพบโดยปราศจาก    
การตรวจสอบยืนยันในทางวิชาชีพ 

5. ตองใหเกียรติและอางถึงบุคคลหรือแหลงที่มาของขอมูลที่นํามาใชในผลงานทางวิชาชีพของตนเองและ       
แสดงหลักฐานของการคนควา 

จริยธรรมเเละจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

ผลงานที่นําเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา
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  1. หลักเกณฑและวิธีการการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งใหพนักงานมหาวิทยาลัย   
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ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 รวมท้ังแบบเสนอขอรับการประเมิน 
แบบรายงานดานที่ 1 และแบบรายงานดานที่ 3 

  2. การประเมินดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ประกอบดวย 
คําช้ีแจงการประเมิน กรอบการประเมิน แบบประเมิน แบบสรุปผลการประเมิน และแบบรายงานที่เกี่ยวของ 

  3. การประเมินดานที่ 2 ดานความรู  ความสามารถ ประกอบดวย คําช้ีแจงการประเมิน       
กรอบการประเมิน แบบประเมิน แบบสรุปผลการประเมิน และแบบรายงานที่เกี่ยวของ 

  4. การประเมินดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติ งาน ประกอบดวย คํา ช้ีแจงการประเมิน           
กรอบการประเมิน แบบประเมิน แบบสรุปผลการประเมิน และแบบรายงานที่เกี่ยวของ 

  5. แบบสรุปผลการประเมิน ดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ , 
ดานที่ 2 ดานความรู ความสามารถ และดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน 
  6. การเขียนแบบรายงาน ดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ,  
ดานที่ 2 ดานความรู ความสามารถ และดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน 

คําชี้เเจง
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1. บันทึกขอความขอประเมินขอกําหนดตําแหนงครูใหสูงข้ึน    จํานวน  1  ฉบับ 
2. แบบประเมินดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ   จํานวน  3  ชุด 
3. แบบประเมินดานที่ 2 ดานความรู ความสามารถ      จํานวน  3  ชุด 
4. แบบประเมินดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน       จํานวน  3  ชุด 
5. แบบสรุปผลการประเมิน ดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  จํานวน  1  ชุด 
6. แบบสรุปผลการประเมิน ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ     จํานวน  1   ชุด 
7. แบบสรุปผลการประเมิน ดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน      จํานวน  1  ชุด 
8. แบบรายงานดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (สธ. มรพส. 01)  จํานวน  3  ชุด 
9. แบบรายงานดานที่ 2 ดานความรู ความสามารถ (สธ. มรพส. 02)     จํานวน  3  ชุด 
10. แบบรายงานดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน (สธ. มรพส. 03)     จํานวน  3  ชุด 

เอกสารประกอบการประเมิน
ขอกําหนดตําเเหนงครูใหสูงขึ้น
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1. ผูประสงคขอรับการประเมิน ใหยื่นคําขอตอผูบังคับบัญชาช้ันตน เพื่อตรวจสอบและรับรอง แลวเสนอ      
กองบริหารงานบุคคลเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน 

2. โรงเรียนสาธิตฯ และคณะครุศาสตรรับเรื่องขอกําหนดตําแหนงครูใหสูงข้ึน 

3. กองบริหารงานบุคคลตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของผูประสงคขอรับการประเมิน 

4. มหาวิทยาลัยลงทะเบียนรับเรื่อง 

5. กองบริหารงานบุคคลขอรายช่ือคณะกรรมการเพื่อทําหนาที่ประเมิน จากผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตฯ 

6. กองบริหารงานบุคคลดําเนินการจัดทําวาระการประชุมเสนอรายช่ือคณะกรรมการ เสนอตอที่ประชุม ก.บ.ม.  
เพื่อเห็นชอบ 

7. กองบริหารงานบุคคลดําเนินการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือทําหนาที่ประเมิน 

8. กองบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการ จัดประชุมและประเมินคุณภาพผลงาน ณ โรงเรียนสาธิตฯ 

 *กรณีที่คณะกรรมการใหแกไขผลงาน และขอประเมินอีกครั้ง ผูขอกําหนดตําแหนงตองดําเนินการแกไข
ผลงาน และแจงใหมหาวิทยาลัยรับทราบ โดยสงผลงานใหคณะกรรมการประเมินอีกครั้ง* 

9. กองบริหารงานบุคคล  โดยฝายเลขานุการรวบรวมและสรุปผลประเมินจากคณะกรรมการ และเสนอ      
ผลการประเมินใหประธานและกรรมการทราบ 

10. กองบริหารงานบุคคลนําผลประเมินเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. เพื่อพิจารณา 

11. กองบริหารงานบุคคลนําเรื่องเขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
12. กองบริหารงานบุคคลดําเนินการออกคําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครูใหสูงข้ึน 

13. ดําเนินการจัดสงสําเนาคําสั่งแตงตั้งไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ และผูเขารับการประเมินทราบ 

14. ในกรณีที่ไมไดรับอนุมัติใหดํารงตําแหนง ผูขอรับการประเมินมีสิทธ์ิขอให ก.บ.ม. พิจารณาทบทวนไดไมเกิน
สองครั้ง โดยในคําทบทวนน้ันตองแสดงขอเท็จจริง ขออาง และเหตุผลที่สนับสนุน คําขอและจะตองยื่นเรื่อง
ทบทวนใน 90 วัน นับแตวันที่รับทราบมติ (ตามขอบังคับฯ ขอ 20) 

ขั้นตอนการกําหนดระดับตําเเหนงเเละการเเตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชการ
ตําเเหนงครู : สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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1. คุณสมบัติของผูขอกําหนดตําแหนงครูใหสูงขึ้น ดังน้ี 

ตําแหนงครูชํานาญการ 

   ตองดํารงตําแหนงครูปฏิบัติการ มาแลวไมนอยกวา 6 ป สําหรับวุฒิปริญญาตรี หรือ           
ไมนอยกวา 4 ป สําหรับวุฒิปริญญาโท หรือไมนอยกวา 2 ป สําหรับวุฒิปริญญาเอก 

   มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ดานการเรียนการสอนและการพัฒนาผูเรียนยอยหลัง        
2 ปการศึกษาติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอกําหนดตําแหนง 

   มีภาระงานสอนไมต่ํากวาภาระงานข้ันตํ่าที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 ตําแหนงครูชํานาญการพิเศษ 

   ตองดํารงตําแหนงครูชํานาญการ และปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 4 ป 
   มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ดานการเรียนการสอนและการพัฒนาผูเรียนยอนหลัง      
2 ปการศึกษาติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอกําหนดระดับตําแหนง 

   มีภาระงานสอนไมต่ํากวาภาระงานข้ันตํ่าที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

  ตําแหนงครูเชี่ยวชาญ 

   ตองดํารงตําแหนงครูชํานาญการพิเศษ และปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 
3 ป 
   มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ดานการเรียนการสอนและการพัฒนาผูเรียนยอนหลัง      
2 ปการศึกษาติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอกําหนดระดับตําแหนง 

   มีภาระงานสอนไมต่ํากวาภาระงานข้ันตํ่าที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 ตําแหนงครูเชี่ยวชาญพิเศษ 

   ตองดํารงตําแหนงครูเช่ียวชาญ และปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 
   มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ดานการเรียนการสอนและการพัฒนาผูเรียนยอนหลัง      
2 ปการศึกษาติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอกําหนดระดับตําแหนง 

   มีภาระงานสอนไมต่ํากวาภาระงานข้ันตํ่าทีม่หาวิทยาลัยกาํหนด

หลักเกณฑและวิธีการ
การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งใหพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

ตําแหนงครู  : สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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2. แนวทางการขอกําหนดระดับตําแหนง 

 การขอรับการประเมินเพื่อกําหนดตําแหนงใหสูงข้ึนกระทําได 2 วิธี คือ วิธีปกติและวิธีพิเศษ ดังนี้ 
  (1) วิธีปกติ ผูไดรับการแตงต้ังตองมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

  (2) วิธีพิเศษ ไดแก การแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงที่มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงแตกตางไปจาก
ที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 ซึ่งผูประสงคขอรับการประเมินใหยื่นคําขอตอผูบังคับบัญชาช้ันตน เพ่ือตรวจสอบและรับรองแลวเสนอ
กองบริหารงานบุคคลเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัยตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงที่มหาวิทยาลัยกําหนดกอนการประเมินบุคคลเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน และเอกสาร
หลักฐาน กรณีเกษียณอายุราชการใหยืน่คําขอกอนเกษียณอายุไมนอยกวา 6 เดือน 

3. ขั้นตอนการขอกําหนดระดับตําแหนง ตองประเมินตามองคประกอบ ดังน้ี 

 ดานท่ี 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พิจารณาจากขอมูลของบุคคลและหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ และเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
   สวนที่ 1 ประวัติการรับราชการ 

   สวนที่ 2 คํารับรองของผูบังคับบัญชา 

   สวนที่ 3 เอกสารหลักฐานที่แสดงการมีสวนรวมในการสรางเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม   
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 ดานท่ี 2 ดานความรูความสามารถ พิจารณาจากเอกสารหลักฐานในการพัฒนางานในหนาที่  และ      
การพัฒนาตนเอง ดังนี้ 
  (1) การเปนผูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน พิจารณาจากหลักสูตร แผนการจัดการ
เรียนรู สื่อ/นวัตกรรม แฟมสะสมผลงาน การจัดช้ันเรียนและสิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรู 
  (2) การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะในสาขาหรือกลุมสาระท่ีรับผิดชอบ หรือ     
ในงานท่ีรับผิดชอบ เชน วุฒิบัตร เกียรติบัตร หรือใบรับรองการผานการทดสอบความรูจากหนวยงานหรือสถาบัน
ทางวิชาการท่ีใหการรับรอง 

 ดานท่ี 3 ดานผลการปฏิบัติงาน ดังนี ้
  (1) ตําแหนงครูชํานาญการ พิจารณาจากผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนจากผลสัมฤทธ์ิทาง    
การเรียน และหรือผลการทดสอบจากหนวยงานที่แสดงใหเห็นวาผูเรียนมีการพัฒนาดานการเรียนรูและพัฒนาการ
ดานอ่ืนๆ โดยคํานึงถึงปริมาณ คุณภาพ และสภาพของงานดาน และอาจพิจารณาจากการปฏิบัติงานจริงดวยก็ได 
  (2) ตําแหนงครูชํานาญการพิเศษ ตองมีผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 2 สวน คือ 

   (1) ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน พิจารณาจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และหรือผลการ
ทดสอบจากหนวยงานที่แสดงใหเห็นวาผูเรียนมีการพัฒนาดานการเรียนรูและพัฒนาการดานอื่นๆ โดยคํานึงถึง
ปริมาณ คุณภาพ และสภาพของงานดวย และอาจพิจารณาจากการปฏิบัติงานจริงดวยก็ได 
   (2) ผลงานทางวิชาการ ซึ่งเปนรายงานการศึกษา คนควา หรือผลการวิจัยในช้ันเรียนที่มี
จุดมุงหมายในการแกปญหาดานการเรียนของผูเรียน และสอดคลองกับแผนการจัดการเรียนรู มีการศึกษาแนวคิด 
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ทฤษฎี และองคความรูตางๆ เพื่อแกปญหาและนําไปสูการสรุปองคความรูเพื่อพัฒนาผูเรียนจํานวนไมนอยกวา ๑ 
รายการ ทั้งนี้ การประเมินผลงานทางวิชาการใหพิจารณาจากผลงานทางวิชาการท่ีผูขอรับการประเมินเสนอ และ
อาจใหผูขอรับการประเมินนําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได 
  (3) ตําแหนงครูเชี่ยวชาญ ตองมีผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 2 สวน คือ 

   (1) ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน พิจารณาจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และหรือผลการ
ทดสอบจากหนวยงานที่แสดงใหเห็นวาผูเรียนมีการพัฒนาดานการเรียนรูและพัฒนาการดานอื่นๆ โดยคํานึงถึง
ปริมาณ คุณภาพ และสภาพของงานดวย และอาจพิจารณาจากการปฏิบัติงานจริงดวยก็ได 
   (2) ผลงานทางวิชาการ ซึ่งเปนรายงานการศึกษา คนควา หรือผลการวิจัยในช้ันเรียนที่มี
จุดมุงหมายในการแกปญหาดานการเรียนของผูเรียน และสอดคลองกับแผนการจัดการเรียนรู มีการศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎี และองคความรูตางๆ เพื่อแกปญหาและนําไปสูการสรุปองคความรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนจํานวนไมนอยกวา     
2 รายการ โดยตองเปนงานวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอยางนอย 1 รายการ ทั้งนี้การประเมินผล
งานทางวิชาการใหพิจารณาจากผลงานทางวิชาการที่ผูขอรับการประเมินเสนอ และอาจใหผูขอรั บการประเมิน
นําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได 
  (4) ตําแหนงครูเชี่ยวชาญพิเศษ ตองมีผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 2 สวน คือ 

   (1) ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน พิจารณาจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และหรือผลการ
ทดสอบจากหนวยงานที่แสดงใหเห็นวาผูเรียนมีการพัฒนาดานการเรียนรูและพัฒนาการดานอื่นๆ โดยคํานึงถึง
ปริมาณ คุณภาพ และสภาพของงานดวย และอาจพิจารณาจากการปฏิบัติงานจริงดวยก็ได 
   (2) ผลงานทางวิชาการ ซึ่งเปนรายงานการศึกษา คนควา หรือผลการวิจัยเพ่ือสราง   
องคความรูใหม ดานการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาดานการเรียนของผูเรียน และสอดคลองกับแผนการ
จัดการเรียนรู มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และองคความรูตางๆ เพื่อแกปญหาและนําไปสูการสรุปองคความรูเพื่ อ
พัฒนาผูเรียนจํานวนไมนอยกวา 2 รายการ โดยตองโดยตองเปนงานวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
อยางนอย 1 รายการ ทั้งนี้ การประเมินผลงานทางวิชาการใหพิจารณาจากผลงานทางวิชาการที่ผูขอรับ           
การประเมินเสนอ และอาจใหผูขอรับการประเมินนําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได 

   การประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 ใหคณะกรรมการประเมินจากเอกสารหลักฐานรวมท้ัง   
การปฏิบัติ งานจริง ณ สถานศึกษา สวนดานท่ี 3 ใหประเมินจากเอกสารหลักฐานท่ีผูขอรับการประเมินเสนอ   
โดยอาจประเมินจากการปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา หรืออาจใหผูขอรับการประเมินนําเสนอ และตอบขอ      
สักถามดวยก็ได 
    ทั้งน้ี ใหคณะกรรมการบันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่ประเมินของ      
ผูขอรับการประเมินไวในแบบประเมินดวย 

   การประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2 และดานที่ 3 ใหมีคณะกรรมการประเมิน 3 คน ประเมิน  
พรอมกันทั้ง 3 ดาน และใหดําเนินการภายใน 90 วัน นับแตวันที่มหาวิทยาลัยรับเรื่อง 
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4. เกณฑการตัดสิน 

ผูที่ผานเกณฑการประเมิน ครชูํานาญการ ตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้ 
  (1) ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตองไดคะแนนจากกรรมการท้ัง 3 คน  
เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 65 

  (2) ดานความรูความสามารถ ตองไดคะแนนจากกรรมการท้ัง 3 คน เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 65 
  (3) ดานผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนจากกรรมการท้ัง 3 คน เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 65 

 ผูที่ผานเกณฑการประเมิน ครูชํานาญการพิเศษ ตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้ 
  (1) ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตองไดคะแนนจากกรรมการท้ัง 3 คน  
เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 70 

  (2) ดานความรูความสามารถ ตองไดคะแนนจากกรรมการท้ัง 3 คน เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 70 

  (3) ดานผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน ดังนี้ 
   (3.1) ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 65 

   (3.2) ผลงานทางวิชาการ ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 65 

   (3.3) คะแนนเฉลี่ย (3.1) และ (3.2) ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70 

 ผูที่ผานเกณฑการประเมิน ครเูชี่ยวชาญ ตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี ้
  (1) ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตองไดคะแนนจากกรรมการท้ัง 3 คน  
เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 75 

  (2) ดานความรูความสามารถ ตองไดคะแนนจากกรรมการท้ัง 3 คน เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 75 

  (3) ดานผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน ดังนี้ 
   (3.1) ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70 

   (3.2) ผลงานทางวิชาการ ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70 

   (3.3) คะแนนเฉลี่ย (3.1) และ (3.2) ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 75 

 ผูที่ผานเกณฑการประเมิน ครเูชี่ยวชาญพิเศษ ตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้ 
  (1) ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตองไดคะแนนจากกรรมการท้ัง 3 คน  
เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 80 

  (2) ดานความรูความสามารถ ตองไดคะแนนจากกรรมการท้ัง 3 คน เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 80 

  (3) ดานผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน ดังนี้ 
   (3.1) ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 75 

   (3.2) ผลงานทางวิชาการ ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 75 

   (3.3) คะแนนเฉลี่ย (3.1) และ (3.2) ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 80 

หมายเหตุ : กรณีคณะกรรมการประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2 และดานที่ 3 มีความเห็นวาผลการประเมินอยูในวิสัยท่ี
สามารถพัฒนาใหผานเกณฑได ใหพัฒนาไดไมเกิน 2 ครั้ง ครั้งละไมเกิน 3 เดือน 
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5. การแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน 

  ใหอธิการบดีโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. แตงตั้งคณะกรรมการจํานวน 2 ชุด เพ่ือทําหนาที่ประเมิน 
ดังน้ี  
  (5.1) กรรมการประเมินดานจริยธรรม และดานความรูความสามารถ เพื่อทําหนาที่ประเมิน        
ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และดานความสามารถ 

  (5.2) กรรมการประเมินดานผลการปฏิบัติงาน เพื่อทําหนาที่ประเมินดานผลการปฏิบัติงาน 

  คณะกรรมการมีองคประกอบดังนี้ 
   ครูชํานาญการ 

   (1) รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย เปนประธานกรรมการ 

   (2) ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต เปนกรรมการ 

   (3) ผูทรงคุณวุฒิที่ ก.บ.ม. ใหความเห็นชอบ จํานวน 2 ราย เปนกรรมการ 

   (4) ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล เปนเลขานุการ 

   (5) บุคลากรของกองบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวของ เปนผูชวยเลขานุการ 

   ครูชํานาญการพิเศษ 

   (1) รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย เปนประธานกรรมการ 

   (2) ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต เปนกรรมการ 

   (3) ผูทรงคุณวุฒิที่ ก.บ.ม. ใหความเห็นชอบ จํานวน 1 ราย เปนกรรมการ 

   (4) ผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการท่ี ก.บ.ม. ใหความเห็นชอบ 
จํานวน 3 ราย เปนกรรมการ 

   (5) ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล เปนเลขานุการ 

   (6) บุคลากรของกองบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวของ เปนผูชวยเลขานุการ 

   กรรมการตาม (1) – (3) ทําหนาที่ตาม (5.1) และกรรมการตาม (4) ทําหนาที่ตาม      
ขอ (5.2) 

   ครูเชี่ยวชาญ   
   (1) รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย เปนประธานกรรมการ 

   (2) ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต เปนกรรมการ 

   (3) ผูทรงคุณวุฒิที่ ก.บ.ม. ใหความเห็นชอบ จํานวน 1 ราย เปนกรรมการ 

   (4) ผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการท่ี ก.บ.ม. ใหความเห็นชอบ 
จํานวน 3 ราย เปนกรรมการ 

   (5) ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล เปนเลขานุการ 

   (6) บุคลากรของกองบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวของ เปนผูชวยเลขานุการ 

   กรรมการตาม (1) – (3) ทําหนาที่ตาม (5.1) และกรรมการตาม (4) ทําหนาที่ตาม      
ขอ (5.2) 
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   ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 

   (1) อธิการบดี เปนประธานกรรมการ 

   (2) รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย เปนประธานกรรมการ 

   (3) ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต เปนกรรมการ 

   (4) ผูทรงคุณวุฒิที่ ก.บ.ม. ใหความเห็นชอบ จํานวน 2 ราย เปนกรรมการ 

   (5) ผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนที่ประเมินผลงานทางวิชาการท่ี  ก.บ.ม. ใหความเห็นชอบ 
จํานวน 3 ราย เปนกรรมการ 

   (6) ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล เปนเลขานุการ 

   (7) บุคลากรของกองบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวของ เปนผูชวยเลขานุการ 

   กรรมการตาม (1) – (4) ทําหนาที่ตาม (5.1) และกรรมการตาม (5) ทําหนาท่ีตาม      
ขอ (5.2) 

  ใหคณะกรรมการตามขอ 5.1 และ 5.2 รายงานผลการประเมินตอ ก.บ.ม. เพ่ือพิจารณาใหความ
เห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป 

  แบบคําขอรับการประเมิน แบบรายงานดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ     
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน แบบประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน แนวทางในการประเมินผลงาน คําจํากัดความ
ของผลงาน และอ่ืนๆ ใหเปนไปตามที่ ก.บ.ม. กําหนด 

6. การแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
  การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน ใหแตงตั้งโดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 
   ไมกอนวันที่มหาวิทยาลัยรับเรื่องการขอกําหนดตําแหนง 

   กรณีมีการแกไขใหแตงตั้งไมกอนวันที่กองบริหารงานบุคคลรับผลงานท่ีไดแกไขปรับปรุงฉบับ
สมบูรณแลว 

 6.1) เม่ือมีการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงสูงข้ึนแลว ใหมีการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามลักษณะ หนาที่และความรับผิดชอบ หนาที่และความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุงยากของงาน
ของตําแหนงที่ไดรับการแตงตั้งดวย 

 6.2) ในกรณีที่ไมไดรับอนุมัติใหดํารงตําแหนง ผูขอรบัการประเมินมีสิทธิขอให ก.บ.ม. พิจารณาทบทวนได
ไมเกินสองครั้ง โดยในคําขอทบทวนน้ันตองแสดงขอเท็จจริง ขออาง และเหตุผลท่ีสนับสนุนคําขอ และจะตองย่ืน
เรื่องขอทบทวนภายในเกาสิบวันนับแตวันที่รับทราบมติ 
 เมื่อ ก.บ.ม. ไดรับเรื่องคําขอใหทบทวนแลว ใหสงคําขอน้ันแกคณะกรรมการเพื่อแตงต้ังบุคคลใหดํารง
ตําแหนงสูงข้ึน หากคณะกรรมการมีความเห็นประการใดใหเสนอตอ ก.บ.ม. พิจารณา ผลการพิจารณาของ ก.บ.ม. 
ใหเปนที่สุด  
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 6.3) เม่ือคณะกรรมการไดรับเรื่องการขอทบทวนตามขอ 6.2) แลว ใหดําเนินการดังตอไปน้ี 

  1. การพิจารณาทบทวนครั้งท่ีหน่ึง 

    กรณีที่เห็นวาคําขอทบทวนขาดขอเท็จจริง ขออาง และไมมีเหตุผลทางวิชาการท่ี
สนับสนุนคําขอ ใหมีมติไมรับพิจารณา 

    กรณีที่เห็นวาคําขอทบทวนมีขอเท็จจริง ขออาง และเหตุผลทางวิชาการท่ีสนับสนุน 
คําขอ ใหมีมติรับไวพิจารณา โดยใหมอบคณะกรรมการชุดเดิมพิจารณา 

  2. การพิจารณาทบทวนครั้งท่ีสอง 

    กรณีเห็นวาคําขอทบทวนขาดขอเท็จจริง ขออาง และไมมีเหตุผลทางวิชาการที่
สนับสนุนคําขอเพ่ิมเติมจากครั้งที่หนึ่ง ใหมีมติไมรับพิจารณา 

    กรณีที่เห็นวาคําขอทบทวนมีขอเท็จจริง ขออาง และเหตุผลทางวิชาการท่ีสนับสนุน  
คําขอเพ่ิมเติมจากครั้งที่หนึ่ง ใหมีมติรับไวพิจารณา และใหแตงตั้งคณะกรรมการโดยผูทรงคุณวุฒิตองเปนชุดใหม
เพื่อพิจารณา 

    เมื่อคณะกรรมการชุดใหมไดพิจารณาคําขอทบทวนแลว ใหมหาวิทยาลัยนําผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการชุดใหมและชุดเดิมเสนอตอ ก.บ.ม. พิจารณาตอไป 

 6.4) ให ก.บ.ม. พิจารณากําหนดมาตรการในการปองกันและลงโทษผูขอกําหนดตําแหนงอันสอใหเห็นวา
เปนผูที่กระทําผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณอันเกี่ยวของกับผลงานทางวิชาชีพและเปนผูที่มีความประพฤติ  
ไมเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน ดังตอไป 

  1. กรณีที่ตรวจสอบพบวาผูขอกําหนดตําแหนงระบุการมีสวนรวมในผลงานไมตรงกับความเปน
จริงหรือมีพฤติกรรมสอวามีการลอกเลียนผลงานของผูอื่นหรือนําผลงานของผูอื่นไปใชในการเสนอขอกําหนด
ตําแหนงโดยอางวาเปนผลงานของตนเอง ให ก.บ.ม. มีมติใหงดการพิจารณาการขอตําแหนงในครั้งนั้นและ
ดําเนินการทางวินัยตามขอเท็จจริงและความรายแรงแหงการกระทําผิดเปนกรณีๆ ไป และหามผูกระทําผิดนั้น 
เสนอขอตําแหนง มีกําหนดเวลาไมนอยกวาหาปนับต้ังแตวันที่ ก.บ.ม. มีมติ 
  2. กรณีที่ไดรับการพิจารณาอนุมัติใหดํารงตําแหนงไปแลว หากภายหลังตรวจสอบพบหรือทราบ
วาผลงานท่ีใชในการเสนอขอตําแหนงครั้งนั้น เปนการลอกเลียนผลงานของผูอื่นหรือนําเอาผลงานของผูอื่นไปใช 
โดยอางวาเปนผลงานของตนเอง ให ก.บ.ม. เสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพือ่มีมติถอดถอนตําแหนงระดับชํานาญการ 
ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเช่ียวชาญ และระดับเช่ียวชาญพิเศษ และใหมหาวิทยาลัยดําเนินการทางวินัยตาม
ขอเท็จจริงและความรายแรงแหงการกระทําผิดเปนกรณีๆ ไป และหามผูกระทําผิดนั้นเสนอขอตําแหนงมี
กําหนดเวลาไมนอยกวาหาปนับตั้งแตวันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติใหถอดถอน 
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แบบประเมินดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
ของ................................................................................................................................... 
ตําแหนงปจจบุัน.....................................โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลูสงคราม 
ตําแหนงที่ขอรับการประเมิน.......................................................................... .................. 
 
คําชี้แจง ใหผูประเมินพจิารณาเอกสารแบบราย ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
หลักฐานประกอบ แลวใหคะแนนประเมิน โดยทําเครื่องหมาย / ลงในชองของแตละตัวบงช้ี ดังนี้  

 5 หมายถึง  ผูเสนอขอกําหนดตําแหนง มีพฤติกรรมดานดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
    และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามตัวบงช้ีอยูในระดับมากที่สุด 

 4 หมายถึง  ผูเสนอขอกําหนดตําแหนง มีพฤติกรรมดานดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
    และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามตัวบงช้ีอยูในระดับมาก 

3 หมายถึง  ผูเสนอขอกําหนดตําแหนง มีพฤติกรรมดานดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
   และจรรยาบรรณวิชาชีพตามตัวบงช้ีอยูในระดับปานกลาง 

2 หมายถึง  ผูเสนอขอกําหนดตําแหนง มีพฤติกรรมดานดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
   และจรรยาบรรณวิชาชีพตามตัวบงช้ีอยูในระดับนอย 

 1 หมายถึง  ผูเสนอขอกําหนดตําแหนง มีพฤติกรรมดานดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
    และจรรยาบรรณวิชาชีพตามตัวบงช้ีอยูในระดับนอยที่สุด 
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ประเด็น ตัวบงชี้ 
คะแนนประเมิน ความเห็นเพ่ิมเติม 

จากผูประเมิน 5 4 3 2 1 
1. การมีวินัย 
(20 คะแนน) 

1.1 การมีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏบิัตติาม
กฎ กติกา มารยาทขนบธรรมเนียม และแบบแผน
อันดีงามของสังคม 

      

1.2 การรักษาและเสริมสรางวินัยในตําแหนงหนาที่
ราชการการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ 

     

1.3 การตรงตอเวลา การอุทิศเวลาใหแกทาง
ราชการและผูเรียนอยางตอเน่ือง 

     

1.4 การรักษาความสามัคคี มีนํ้าใจ เอ้ือเฟอเผื่อแผ
ตอเพื่อนรวมงาน  โรงเรียน มหาวิทยาลยั และ
ชุมชน 

     

รวม      
คะแนนที่ได (20 คะแนน)  

2. การประพฤติ
ปฏิบั ติตนเป น
แบบอยางที่ดี 
(20 คะแนน) 

2.1  ความอุตสาหะ  ขยัน อดทน มุ ง ม่ันและ
รับผิดชอบตอผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยยึดหลัก 
ประหยัด คุมคา มีประสิทธิภาพ 

      

2.2 การยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม  
มีความศรัทธา และปฏิบัติตน ตามหลักศาสนา 

     

2.3 การยึดม่ันในการปกครอง  
ระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย  
ทรงเปนประมุข 

     

2.4 การมีสวนรวมอนุรักษ วัฒนธรรมไทย 
และสิ่งแวดลอม 

     

รวม      
คะแนนที่ได  (20 คะแนน)  

3.การดํารงชีวิต 
อยางเหมาะสม 
(20 คะแนน) 

3.1 การดํารงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

      

3.2 การละเวนอบายมุขและส่ิงเสพติด      
3.3 การดํารงตนเปนแบบอยางที่ดี เหมาะสมกับ
สถานภาพและตําแหนงหนาที่ 

     

3.4 การประหยัด มัธยัสถ อดออม      
รวม      

คะแนนที่ได (20 คะแนน)  
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ประเด็น ตัวบงชี้ 
คะแนนประเมิน ความเห็นเพ่ิมเติม 

จากผูประเมิน 5 4 3 2 1 
4. ความรักและ
ศรัทธาใน
วิชาชีพ 
(20 คะแนน) 

4.1 การเปนสมาชิกท่ีดี สนับสนุนหรือรวมกิจกรรม
ทางวิชาชีพและทางวิชาการอยางสรางสรรค 

      

4.2 การศึกษา คนควา ริเร่ิม สรางสรรคความรูใหม 
ๆ มาใชพัฒนางานในวิชาชีพ 

     

4.3 การรักษาช่ือเสยีง ปกปองศักดิ์ศรีแหงวิชาชีพ       
4.5 การเสริมสรางจิตสาํนึกท่ีดีในวิชาชีพครู  
แกผูรวมประกอบวิชาชีพ 

     

รวม      
คะแนนที่ได  (20 คะแนน)  

5. ความรับ 
ผิดชอบใน
วิชาชีพ 
(20 คะแนน) 

5.1 การเอาใจใส ถายทอดความรู หรือสงเสริมการ
แสวงหาความรู โดยไมบดิเบือน ปดบัง  
หวังสิ่งตอบแทน 

      

5.2 การเอาใจใสชวยเหลือผูเรียน และผูรับบริการ 
เต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพ อยางสมํ่าเสมอ 
เทาเทียมกัน 

     

5.3 การประพฤตตินตามจรรยาบรรณ 
ของวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

     

5.4 การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ 
และมุงประโยชนสวนรวม 

     

รวม      
คะแนนที่ได  (20 คะแนน)  

 
รวมคะแนนทั้ง 5 ประเด็น  (100 คะแนน) 

 

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

 

 
 

ลงช่ือ………………………………………………….กรรมการประเมิน 
                               (………………………………….……………………….) 

วันที่…………………เดือน………………………พ.ศ............ 
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แบบสรุปผลการประเมิน 
ดานที่ 1 ดานวินัย คณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
  ประเมิน ครัง้ที่ 1 
  ประเมิน ครัง้ที่ 2 (หลงัจากพัฒนาครั้งที่ 1) 
  ประเมิน ครัง้ที่ 3 (หลงัจากพัฒนาครั้งที่ 2) 

 ของ................................................................................................................................................... 
 ตําแหนงปจจบุัน...................................................โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 ตําแหนงที่ขอรับการประเมิน............................................................................................................ 
 

ประเด็นประเมิน คะแนนเต็ม 
คะแนนท่ีได 

กรรมการ 1 กรรมการ 2 กรรมการ 3 
1. การมีวินัย 20    
2. การประพฤติปฏิบัติตนเปน
แบบอยางท่ีด ี

20 
   

3 การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 20    
4 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 20    
5 ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 20    

รวมคะแนน    

คะแนนเฉลี่ยจากกรรมการ 3 ทาน 
 

หมายเหตุ  
ผูท่ีผานเกณฑการประเมินครูชํานาญการ  ตองไดคะแนนจากกรรมการท้ัง 3 คน เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 65  
  
สรุปผลประเมิน   ผานการประเมิน 

  ควรพัฒนา (ระบหุัวขอ) ....................................................................................... 
  ไมผานการประเมิน 
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คณะกรรมการประเมิน  (ณ วันที่ ......................................) 
 

 
ลงช่ือ…………………………………………….ประธานกรรมการ 

                                  (..........................................................) 
      รองอธิการบดีฝายบริหาร 
 
ลงช่ือ……………………………………………กรรมการ   ลงช่ือ……………………………………………กรรมการ 
     (....................................................)           (................................................) 

ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตฯ     ผูทรงคุณวุฒิที่ ก.บ.ม.ใหความเห็นชอบ 
 
ลงช่ือ……………………………………………กรรมการ   ลงช่ือ……………………………………………เลขานุการ 
     (...................................................)          (.................................................) 
   ผูทรงคุณวุฒิที่ ก.บ.ม.ใหความเห็นชอบ       ผูอํานวยการกองบรหิารงานบุคคล 
 
ลงช่ือ……………………………………..……ผูชวยเลขานุการ ลงช่ือ……………….…………………………ผูชวยเลขานุการ 
     (.................................................)          (...............................................) 
       เจาหนาที่กองบริหารงานบุคคล         เจาหนาที่กองบรหิารงานบุคคล 
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โดยมีขอสังเกตเก่ียวกับจุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา ดังน้ี 

จุดเดน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมินดานที่ 2 ดานความรู ความสามารถ 
 

ของ............................................................................................................................................................... 
ตําแหนงปจจบุัน.....................................................................โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ตําแหนงที่ขอรับการประเมิน.............................................................................................................................. 

คําชี้แจง ใหผูประเมินพจิารณาเอกสารแบบรายงานดานความรูความสามารถและหลักฐานประกอบ  
แลวใหคะแนนประเมิน โดยพจิารณาคะแนนท่ีไดแตละตัวบงช้ี และถวงน้ําหนักในการใหคะแนนดังตาราง 

 

ระดับคุณภาพ 
คาคะแนนท่ีได 

คะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนนเต็ม 20 คะแนน คะแนนเต็ม 30 คะแนน 
4 10.00 20.00 30.00 
3 7.50 15.00 22.50 
2 5.00 10.00 15.00 
1 2.50 5.00 7.50 
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ตัวบงช้ี เกณฑการใหคะแนนตามระดับคุณภาพ 
คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีไดรับ 

1.แผนการจดัการเรียนรู 
(30 คะแนน) 

แผนการจั ด การ เ รี ยน รู ที่
สามารถนําไปสูการปฏิบัติ 
โดยมีคุณภาพ ดังน้ี 
- มี ค ว า ม ส อ ด ค ล อ ง กั บ
หลักสูตร 
- มีความสอดคลองกับผูเรียน
และบริบทของชุมชน 
- มีองคประกอบของแผน
ครบถวนสอดคลองกันและ
ถูกตอง ตามหลัก วิชาการ 
- มีการออกแบบการเรียนรูที่
หลากหลายและถูกตอง 
- มีการวัดและประเมินผล
สอดคลองกับจุดประสงคการ
เรียนรูและกระบวนการจุด
การเ รียนรู โดยใชวิธี การที่
หลากหลาย 
- มีการบันทึกผลการจัดการ
เรียนรู และนําผลจากการ
บันทึกมาพัฒนาการจัดการ
เรียนรู 

ระดับ 4 มีแผนการจัดการเรียนรู โดยมีคุณภาพดังน้ี 
- สอดคลองกับหลักสูตร ผูเรียน และบริบทของชุมชน 
- มีองคประกอบของแผนครบถวนสอดคลองกันและถูกตองตามหลักวิชาการ 
- มีการออกแบบการเรียนรูที่หลากหลายและถูกตอง 
- มีการวัดและประเมินผลสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูและ
กระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการที่หลากหลาย 
- มีการบันทึกผลการจัดการเรียนรู และนําผลจากการบันทึกมาพัฒนาการ
จัดการเรียนรูที่ถูกตองตามหลักวิชาการ และเปนแบบอยางที่ดีได 
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ระดับ 3 มีแผนการจัดการเรียนรู มีคุณภาพดังน้ี 
- สอดคลองกับหลักสูตร ผูเรียน และบริบทของชุมชน 
- มีองคประกอบของแผนครบถวนสอดคลองกันและถูกตองตามหลักวิชาการ 
- มีการออกแบบการเรียนรูที่หลากหลายและถูกตอง 
- มีการวัดและประเมินผลสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู และ
กระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการที่หลากหลาย 
- มีการบันทึกผลการจัดการเรียนรู และนําผล 
จากการบันทึกมาพัฒนาการจัดการเรียนรู ที่ถูกตองตามหลักวิชาการ 

 
 

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

 

ระดับ 2 มีแผนการจัดการเรียนรู มีคุณภาพดังน้ี 
- สอดคลองกับหลักสูตร ผูเรียน และบริบทของชุมชน 
- มีองคประกอบของแผนครบถวนสอดคลองกันและถูกตองตามหลักวิชาการ 
- มีการออกแบบการเรียนรูที่หลากหลายและถูกตอง 
- มีการวัดและประเมินผลสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูและ
กระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการที่หลากหลาย 
- มีการบันทึกผลการจัดการเรียนรูและนําผลจากการบันทึกมาพัฒนาการ
จัดการเรียนรูแตมีจุดบกพรองไมสมบูรณตามหลักวิชาการไมเกิน 2 
รายการ 

 
 
 
 
…………. 

ระดับ 1 มีแผนการจัดการเรียนรู มีคุณภาพดังน้ี 
- สอดคลองกับหลักสูตร ผูเรียน และบริบทของชุมชน 
- มีองคประกอบของแผนครบถวนสอดคลองกันและถูกตองตามหลัก
วิชาการ 
- มีการออกแบบการเรียนรูที่หลากหลายและถูกตอง 
- มีการวัดและประเมินผลสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู และ
กระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการที่หลากหลาย 
- มีการบันทึกผลการจัดการเรียนรูและนําผลจากการบันทึกมาพัฒนาการ
จัดการเรียนรูแตมีจุดบกพรองไมสมบูรณตามหลักวิชาการมากกวา 2 
รายการ 

 
 
 
 
…………… 



19  คูมือการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 

ตําแหนงครู สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 

ตัวบงช้ี เกณฑการใหคะแนนตามระดับคุณภาพ 
คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีไดรับ 

2.สื่อ/นวัตกรรม 
 (20 คะแนน) 
ความสามารถในการเลือก/
ออกแบบ การผลิต/จัดหาการ
นําไปใช การประเมินผล และ
การพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมที่
สอดคลองกับกระบวนการ 
จัดกา รเ รี ยนรู  โ ดย มีการ
ดําเนินงาน ดังน้ี 
- การเลือก/ออกแบบ 
- การผลิต/จัดหา 
- การนําไปใช 
- การประเมินผล 
- การพัฒนา 

ระดับ 4 มีความสามารถในการเลือก/ออกแบบ ผลิต /จัดหานําไปใช 
ประเมินผล และพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมโดยสอดคลองกับกระบวนการ
จัดการเรียนรูถูกตองตามหลักวิชาการ และเปนแบบอยางที่ดีได 
ระดับ 3 มีความสามารถในการเลือก/ออกแบบ ผลิต/จัดหา นําไปใช 
ประเมินผล และพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม โดยสอดคลองกับกระบวนการ
จัดการเรียนรูและถูกตองตามหลักวิชาการ 
ระดับ 2 มีความสามารถในการเลือก/ออกแบบ ผลิต/จัดหา นําไปใช 
ประเมินผล และพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม โดยสอดคลองกับกระบวนการ
จัดการเรียนรู แตมีจุดบกพรอง ไมสมบูรณตามหลักวิชาการไมเกิน 2 
รายการ 
ระดับ 1 มีความสามารถในการเลือก/ออกแบบ ผลิต/จัดหานําไปใช 
ประเมินผล และพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมโดยสอดคลองกับกระบวนการ
จัดการเรียนรูแตมีจุดบกพรอง ไมสมบูรณตามหลักวิชาการมากกวา  
2 รายการ 
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3.แฟมสะสมผลงาน 
(10 คะแนน) 
ผลงานในแฟมสะสมผลงาน
คัดสรร 
- ดานผูเรียน 
- ดานสถานศึกษา 
- ดานชุมชน 
- ดานตนเอง 

ระดับ 4 มีแฟมสะสมผลงานคัดสรรที่เก่ียวกับผูเรียนสถานศึกษา ชุมชน 
และตนเองครบถวนทัง้ 4 ดานและเปนแบบอยางที่ดีได 
ระดับ 3 มีแฟมสะสมผลงานคัดสรรที่เก่ียวกับผูเรียนสถานศึกษา ชุมชน
และตนเองครบถวน ทั้ง 4 ดาน 
ระดับ 2 มีแฟมสะสมผลงานคัดสรรที่เก่ียวกับผูเรียนสถานศึกษา ชุมชน 
หรือตนเอง รวม 3 ดาน 
ระดับ 1 มีแฟมสะสมผลงานคัดสรรที่เก่ียวกับผูเรียนสถานศึกษา ชุมชน 
หรือตนเอง รวม 2 ดาน 
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4.การจัดชั้นเรียนและ
สิ่งแวดลอมเพือ่การ
เรียนรู (20 คะแนน) 
การจัดชั้นเรียนแลส่ิงแวดลอม
เพ่ือการเรียนรู 
- ดานกายภาพ 
- ดานเอกสารประจําช้ันเรียน
และสารสนเทศนักเรียนเปน
รายบุคคล 
- ดานวินัยและการปกครอง
ชั้นเรียน 

ระดับ 4 มีการดาํเนินการจัดชั้นเรียนและส่ิงแวดลอมเพื่อการเรียนรู ที่
เห็นรอยรอยหลักฐานชดัเจน ครบถวนทัง้ 3 ดานและเปนแบบอยางที่ดีได 

ระดับ 3 มีการดาํเนินการจัดชั้นเรียนและส่ิงแวดลอมเพื่อการเรียนรูที่เห็น
รอยรอยหลักฐานชัดเจน ครบถวนทั้ง 3 ดาน 

ระดับ 2 มีการดาํเนินการจัดชั้นเรียนและส่ิงแวดลอมเพื่อการเรียนรู ที่
เห็นรอยรอยหลักฐานชดัเจน 2 ดาน  

ระดับ 1 มีการดาํเนินการจัดชั้นเรียนและส่ิงแวดลอมเพื่อการเรียนรู ที่
เห็นรอยรอยหลักฐานชดัเจนนอยกวา 2 ดาน 
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คูมือการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
ตําแหนงครู สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

20   

ตัวบงช้ี เกณฑการใหคะแนนตามระดับคุณภาพ 
คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีไดรับ 

5.การพัฒนาตนเองเพื่อ
เ พิ่ ม พู น ค วาม รู แ ล ะ
ทักษะในกลุมสาระหรือ
งานท่ีรับผิดชอบ 
(20 คะแนน) 
 
การศึกษาคนควาหาความรู
ดวยวิธีการตางๆ ที่ทําใหเกิด
ความรูและทักษะเพิ่มขึ้นดังน้ี 
- การประชุมทางวิชาการ การ
อบรมการสัมมนา การศึกษา
ตอ 
- การศึกษาเอกสารทาง
วิชาการ 
- การศึกษาคนควาจากส่ือ/
วิธีการอ่ืนๆเชน การทดสอบ
ความรูการมีสวนรวมกิจกรรม
ในวิชาชีพการศึกษาดูงาน 
การศึกษาคนควาดวยตนเอง 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรูทาง
วิชาการ 

ระดับ 4 มีการศึกษาคนควาหาความรูดวยการวิธีการตางๆ ที่ทําใหเกิด
ความรูและทักษะเพ่ิมขึ้น ดังน้ี 
- การประชุมทางวิชาการ/ การอบรม/การสัมมนารวมแลวไมนอยกวา  
20 ชั่วโมงตอป หรือการศึกษาตอ 1 หลักสูตร 
- การศึกษาเอกสารทางวิชาการ 4 เร่ืองตอป 
- การศึกษาคนควาจากสื่อ/วิธีการอ่ืนๆ 4 เร่ืองตอป 
- การแลกเปล่ียนเรียนรูทางวิชาการ 4 คร้ังตอป 
ระดับ 3 มีการศึกษาคนควาหาความรูดวยการวิธีการตางๆ ที่ทําใหเกิด
ความรูและทักษะเพ่ิมขึ้น ดังน้ี 
- การประชุมทางวิชาการ/ การอบรม/การสัมมนารวมแลวไมนอยกวา 20 
ชั่วโมงตอป หรือการศึกษาตอ 1 หลักสูตร 
- การศึกษาเอกสารทางวิชาการ 3 เร่ืองตอป 
- การศึกษาคนควาจากสื่อ/วิธีการอ่ืนๆ 3 เร่ืองตอป 
- การแลกเปล่ียนเรียนรูทางวิชาการ 3 คร้ังตอป 
ระดับ 2 มีการศึกษาคนควาหาความรูดวยการวิธีการตางๆ ที่ทําใหเกิด
ความรูและทักษะเพ่ิมขึ้น ดังน้ี 
- การประชุมทางวิชาการ/ การอบรม/การสัมมนารวมแลวไมนอยกวา 20 
ชั่วโมงตอป หรือการศึกษาตอ 1 หลักสูตร 
- การศึกษาเอกสารทางวิชาการ 2 เร่ืองตอป 
- การศึกษาคนควาจากสื่อ/วิธีการอ่ืนๆ 2 เร่ืองตอป 
- การแลกเปลีย่นเรียนรูทางวิชาการ 2 คร้ังตอป 
ระดับ 1 มีการศึกษาคนควาหาความรูดวยการวิธีการตางๆ ที่ทําใหเกิด
ความรูและทักษะเพิ่มขึ้น ดงัน้ี 
- การประชุมทางวิชาการ/การอบรม/การสัมมนารวมแลวไมนอยกวา 20 
ชั่วโมงตอป หรือการศึกษาตอ 1 หลักสูตร 
- การศึกษาเอกสารทางวิชาการ 1 เร่ืองตอป 
- การศึกษาคนควาจากสื่อ/วิธีการอ่ืนๆ 1 เร่ืองตอป 
- การแลกเปลีย่นเรียนรูทางวิชาการ 1 คร้ังตอป 
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ลงช่ือ………………………………………………….กรรมการประเมิน 
                                               (………………………………….……………………….) 

วันที่…………………เดือน………………………พ.ศ.................... 
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ตําแหนงครู สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 

แบบสรปุผลการประเมิน 
ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ 

 
  ประเมิน ครัง้ที่ 1 
  ประเมิน ครัง้ที่ 2 (หลงัจากพัฒนาครั้งที่ 1) 
  ประเมิน ครัง้ที่ 3 (หลงัจากพัฒนาครั้งที่ 2) 

ของ.................................................................................................................................................................... 
ตําแหนงปจจบุัน.....................................................................โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ตําแหนงที่ขอรับการประเมิน................................................................... .......................................................... 

 

ประเด็นประเมิน คะแนนเต็ม 
คะแนนท่ีได 

กรรมการ 1 กรรมการ 2 กรรมการ 3 

1.แผนการจัดการเรียนรู 30    

2. สื่อ/นวัตกรรม 20    

3. แฟมสะสมผลงาน 10    

4. การจัดช้ันเรียนและ
สิ่งแวดลอมเพือ่การเรียนรู 

20 
   

5. การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูน
ความรูและทกัษะในกลุมสาระ
หรืองานทีร่ับผิดชอบ 

20 
   

รวมคะแนน    

คะแนนเฉลี่ยจากกรรมการ ท้ัง 3 ทาน  
 

 หมายเหตุ  
ผูท่ีผานเกณฑการประเมินครูชํานาญการ  ตองไดคะแนนจากกรรมการท้ัง 3 คน เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 65  

 
สรุปผลประเมิน   ผานการประเมิน 

     ควรพัฒนา (ระบหุัวขอ) ....................................................................................... 
     ไมผานการประเมิน 
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คณะกรรมการประเมิน  (ณ............................................) 

 
ลงช่ือ…………………………………………….ประธานกรรมการ 

                                     (………………………………………………) 
          รองอธิการบดีฝายบรหิาร 
 

ลงช่ือ……………………………………………กรรมการ   ลงช่ือ……………………………………………กรรมการ 
     (……………………………………………..)           (………………………………………….) 

  ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตฯ     ผูทรงคุณวุฒิที่ ก.บ.ม.ใหความเห็นชอบ 
 

ลงช่ือ……………………………………………กรรมการ   ลงช่ือ……………………………………………เลขานุการ 
            (…………………………………..…….)           (……..………………………………….) 

   ผูทรงคุณวุฒิที่ ก.บ.ม.ใหความเห็นชอบ       ผูอํานวยการกองบรหิารงานบุคคล 
 

ลงช่ือ……………………………………..……ผูชวยเลขานุการ ลงช่ือ…………………………………..………ผูชวยเลขานุการ 
         (………………………………………….)          (……………………………...…………..) 

       เจาหนาที่กองบริหารงานบุคคล         เจาหนาที่กองบรหิารงานบุคคล 
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โดยมีขอสังเกตเก่ียวกับจุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา ดังน้ี 

จุดเดน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
จุดท่ีควรพัฒนา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมินดานท่ี 3 ดานผลการปฏบิัตงิาน 
 

ของ.................................................................................................................................. 
ตําแหนงปจจบุัน..............................................โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ตําแหนงที่ขอรับการประเมิน....................................................................................................... 

 
คําชี้แจง ใหผูประเมินพจิารณาเอกสารแบบรายงานดานผลการปฏิบัตงิาน และหลักฐานประกอบ  
แลวใหคะแนนประเมิน โดยพจิารณาคะแนนท่ีไดแตละตัวบงช้ี และถวงน้ําหนักในการใหคะแนนดังตาราง  

 

ระดับคุณภาพ 
คาคะแนนท่ีได 

คะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนนเต็ม 20 คะแนน คะแนนเต็ม 30 คะแนน 
4 10.00 20.00 30.00 
3 7.50 15.00 22.50 
2 5.00 10.00 15.00 
1 2.50 5.00 7.50 
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รายการประเมิน 
/ตัวบงช้ี 

เกณฑการใหคะแนนตามระดับคุณภาพ 
คะแนน
เต็ม 

คะแนนท่ี
ไดรับ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  (30 คะแนน) 

คาทีเฉลี่ย ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
ของวิชาท่ีสอน  

ระดับ 4 คาทีเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู เรียนปปจจุบัน  
สูงกวาของผูเรียนปที่ผานมา ไมนอยกวารอยละ 10 

ระดับ 3 คาทีเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู เรียนปปจจุบัน  
สูงกวาของผูเรียนปที่ผานมา ไมนอยกวารอยละ 7 แตไมถึงรอยละ 10 

ระดับ 2 คาทีเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู เรียนปปจจุบัน  
สูงกวาของผูเรียนปที่ผานมา ไมนอยกวารอยละ 4 แตไมถึงรอยละ 7 

ระดับ 1 คาทีเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู เรียนปปจจุบัน  
สูงกวาของผูเรียนปที่ผานมา ต่ํากวารอยละ 4 

30.00 
 

22.50 

 
15.00 

 

7.50 

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

 
……………. 
 

…………… 
 

…………… 

2. ผลการพัฒนา
ผูเรียน ดานสุขภาพ 
รางกาย สติปญญา 
อารมณ และสังคม 
(30 คะแนน) 
 

ระดับ 4 ผู เรียนรอยละ 80 ข้ึนไป มีผลการพัฒนาดานสุขภาพ 
รางกาย สติปญญา อารมณ และสังคมตามหลักสูตรและตามที่
สถานศึกษากําหนดในระดับดี ในรายวิชาที่เสนอขอผลงาน 

ระดับ 3 ผูเรียนไมนอยกวารอยละ 75 ข้ึนไป แตไมถึงรอยละ 80  
มีผลการพัฒนาการดานสุขภาพ รางกาย สติปญญา อารมณ และ
สังคม ตามหลักสูตรและตามท่ีสถานศึกษากําหนด ในระดับดี  
ในรายวิชาที่เสนอขอผลงาน 

ระดับ 2 ผูเรียนไมนอยกวารอยละ 70 ข้ึนไป แตไมถึงรอยละ75  
มีผลการพัฒนาการดานสุขภาพ รางกาย สติปญญา อารมณ และ
สังคม ตามหลักสูตรและตามท่ีสถานศึกษา กําหนดในระดับดี  
ในรายวิชาที่เสนอขอผลงาน 

ระดับ 1 ผูเรียนต่ํากวารอยละ 70 มีผลการพัฒนาการ ดานสุขภาพ 
รางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม ตามหลักสูตรและตามที่
สถานศึกษากําหนดในระดับดี ในรายวิชาที่เสนอขอผลงาน 

 
30.00 

 
 

22.50 
 
 
 
 

15.00 
 
 
 

7.50 

 
…………… 
 
 
…………… 
 
 
 
 
……………. 
 
 
 
……………. 

3.คุณลกัษณะ 
อันพึงประสงค 
ของผูเรียน 
(20 คะแนน) 
 

ระดับ 4 ผูเรียนรอยละ 80 ข้ึนไป มีคุณลักษณะอันพึงประสงค  
ตามหลักสูตรและตามที่สถานศึกษากําหนดในระดับดีในรายวิชาที่
เสนอขอผลงาน 

ระดับ 3 ผูเรียนไมนอยกวารอยละ 75 ข้ึนไป แตไมถึงรอยละ 80  
มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรและตามท่ีสถานศึกษา
กําหนดในระดับดีในรายวิชาที่เสนอขอผลงาน 

 
20.00 

 
 

15.00 
 
 

 
................. 
 
 
…………… 
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รายการประเมิน 
/ตัวบงช้ี 

เกณฑการใหคะแนนตามระดับคุณภาพ 
คะแนน
เต็ม 

คะแนนท่ี
ไดรับ 

ระดับ 2 ผูเรียนไมนอยกวารอยละ 70 ข้ึนไป แตไมถึงรอยละ75  
มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรและตามท่ีสถานศึกษา
กําหนดในระดับดีในรายวิชาที่เสนอขอผลงาน 

ระดับ 1 ผูเรียนต่ํากวารอยละ 70 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค  
ตามหลักสูตรและตามที่สถานศึกษากําหนดในระดับดีในรายวิชาที่
เสนอขอผลงาน 

 
10.00 

 
 

5.00 

 
………….. 
 
 
………….. 

4.ปริมาณ และ
คณุภาพของงาน 
(20 คะแนน) 

4.1 ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน   (10 คะแนน) 
ระดับ 4  มีปริมาณงาน รายการใดรายการหน่ึง ดังนี ้
- จํานวนช่ัวโมงสอนข้ันตํ่าตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดและเพิม่อีก 6 
ช่ัวโมง หรือ 
- ทําการสอนไมนอยกวา 4 กลุมสาระการเรียนรู/กลุมประสบการณ/
สาขาวิชา/รายวิชา หรือ 
- จํานวนนักเรียนที่ทําการสอน 35 คนข้ึนไป 

ระดับ 3 มีปรมิาณงาน รายการใดรายการหน่ึง ดังนี ้
- จํานวนช่ัวโมงสอนข้ันตํ่าตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดกําหนดและเพ่ิม
อีก 4 ช่ัวโมง หรือ 
- ทําการสอนไมนอยกวา 3 กลุมสาระการเรียนรู/กลุมประสบการณ/
สาขาวิชา/รายวิชา หรือ 
- จํานวนนักเรียนที่ทําการสอน 30-34 คน 

ระดับ 2 มีปรมิาณงาน รายการใดรายการหน่ึง ดังนี ้
- จํานวนช่ัวโมงสอนข้ันตํ่าตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดกําหนดและเพ่ิม
อีก 2 ช่ัวโมง หรือ 
- ทําการสอนไมนอยกวา 2 กลุมสาระการเรียนรู/กลุมประสบการณ/
สาขาวิชา/รายวิชา หรือ 
- จํานวนนักเรียนที่ทําการสอน 25-29 คน 

ระดับ 1 มีปรมิาณงาน รายการใดรายการหน่ึง ดังนี ้
- จํานวนช่ัวโมงสอนข้ันตํ่าตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดกําหนด หรือ 
- ทําการสอนไมต่ํากวา 1 กลุมสาระการเรียนรู/กลุมประสบการณ/
สาขาวิชา/รายวิชา หรือ 
- จํานวนนักเรียนที่ทําการสอนตํ่ากวา 25 คน 

 
 

10.00 
 
 
 

 
 

7.50 
 
 
 
 
 

5.00 
 
 
 
 
 
 

2.50 
 

 

 
 
…………… 
 
 
 
 
 

……………. 

 

 

 

……………. 

 

 

 

…………….. 
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ตําแหนงครู สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รายการประเมิน 
/ตัวบงช้ี 

เกณฑการใหคะแนนตามระดับคุณภาพ 
คะแนน
เต็ม 

คะแนนท่ี
ไดรับ 

 4.2 คุณภาพของผูเรียนท่ีสะทอนจาก  (10 คะแนน)  
- การไดรบัรางวัลของนักเรียน ในรายวิชาที่เสนอขอผลงาน 
- การไดรบัการยกยองเชิดชูของนักเรียน ในรายวิชาที่เสนอขอผลงาน 

ระดับ 4 นักเรียนไดรับรางวัล หรือยกยองเชิดชูเกียรติในรายวิชาที่
เสนอขอผลงาน ยอนหลัง 2 ปการศึกษา  จํานวน 4 รายการข้ึนไป  

ระดับ 3 นักเรียนไดรับรางวัล หรือยกยองเชิดชูเกียรติในรายวิชาที่
เสนอขอผลงาน ยอนหลัง 2 ปการศึกษา  จํานวน 3 รายการ  

ระดับ 2 นักเรียนไดรับรางวัล หรือยกยองเชิดชูเกียรติในรายวิชาที่
เสนอขอผลงาน ยอนหลัง 2 ปการศึกษา  จํานวน 2 รายการ 

ระดับ 1 นักเรียนไดรับรางวัล หรือยกยองเชิดชูเกียรติในรายวิชาที่
เสนอขอผลงาน ยอนหลัง 2 ปการศึกษา  จํานวน 1 รายการ 

 
 
 

10.00 
 

7.50 

 
5.00 

 

2.50 

 
 
 
…………….. 
 

……………. 
 

……….….. 

 
……..…… 

 
 

ลงช่ือ………………………………………………….กรรมการประเมิน 
                                      (………………………………….……………………….) 

วันที่…………………เดือน………………………พ.ศ.................... 
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แบบสรปุผลการประเมิน 
ดานที่ 3 ดานผลการปฏิบตัิงาน  

 
 ประเมิน ครัง้ที่ 1 
 ประเมินครั้งที่ 2 (หลังจากพัฒนาครั้งที่ 1) 
ประเมินครั้งที่ 3 (หลงัจากพัฒนาครัง้ที่ 2) 

 
ของ............................................................................................................................................. 
ตําแหนงปจจบุัน..............................................โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ตําแหนงที่ขอรับการประเมิน.................................................................................................... ... 

 

ประเด็นประเมิน คะแนนเต็ม 
คะแนนท่ีได 

กรรมการ 1 กรรมการ 2 กรรมการ 3 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 30    

2. ผลการพัฒนาผูเรียน ดาน
สุขภาพ รางกาย สตปิญญา 
อารมณ และสังคม 

 
30 

   

3. คุณลักษณะอันพึงประสงค
ของผูเรียน 20 

   

4. ปริมาณและคุณภาพของงาน 20 
   

รวมคะแนน    

คะแนนเฉลี่ย 
 

หมายเหตุ  
ผูท่ีผานเกณฑการประเมินครูชํานาญการ  ตองไดคะแนนจากกรรมการท้ัง 3 คน เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 65  

  
สรุปผลประเมิน   ผานการประเมิน 

   ควรพัฒนา (ระบหุัวขอ) ................................................................. 
   ไมผานการประเมิน 
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คณะกรรมการประเมิน  (ณ..............................................) 
 

 
 ลงช่ือ…………………………………………….ประธานกรรมการ 

                                         (..................................................) 
               รองอธิการบดีฝายบรหิาร 
 

ลงช่ือ……………………………………………กรรมการ   ลงช่ือ……………………………………………กรรมการ 
     (...................................................)           (................................................) 

ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตฯ     ผูทรงคุณวุฒิที่ ก.บ.ม.ใหความเห็นชอบ 
 

ลงช่ือ……………………………………………กรรมการ   ลงช่ือ…………………………………………เลขานุการ 
           (................................................)          (.............................................) 

   ผูทรงคุณวุฒิที่ ก.บ.ม.ใหความเห็นชอบ       ผูอํานวยการกองบรหิารงานบุคคล 
 

ลงช่ือ……………………………………..……ผูชวยเลขานุการ ลงช่ือ………………………………….ผูชวยเลขานุการ 
           (...............................................)          (.......................................) 
         เจาหนาที่กองบริหารงานบุคคล         เจาหนาที่กองบรหิารงานบุคคล 
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โดยมีขอสังเกตเก่ียวกับจุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา ดังน้ี 

 จุดเดน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
จุดท่ีควรพัฒนา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตัวอยางแบบรายงานท้ัง 3 ดาน

แบบรายงานดานท่ี 2 ดานความรูความสามารถ (สธ.มรพส.02)

แบบรายงานดานท่ี 1 ดานวินัย คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (สธ.มรพส.01)

แบบรายงานดานท่ี 3 ดานผลการปฏิบัติงาน (สธ.มรพส.03)
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แบบรายงานดานที่ 1  ดานวินัย  คณุธรรม  จริยธรรม  และจรรณยาบรรณวิชาชีพ 

เอกสารประกอบการประเมินเพือ่แตงตัง้ใหดํารงตําแหนงที่สงูขึ้น 
ตําแหนง  ครูชํานาญการ / ชํานาญการพิเศษ / เชีย่วชาญ / เชี่ยวชาญพเิศษ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

ของ   นายเรียนดี  รักษเรียน                                                                                           . 
ตําแหนงปจจบุัน   ครูปฏิบัติการ                                                                                       . 
ตําแหนงที่ขอรับการประเมิน     ครูชํานาญการ                                                                      . 

ดานท่ี  1  ดานวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

(ก) ประวัติการรับราชการ 
1.1  เริ่มปฏิบัติงานที่โรงเรียนสาธิตฯ  เมื่อวันที่  1  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2548   
รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน  11  ป  11 เดือน  22 วัน 

1.2  ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง  ครูปฏิบัติการ  เมื่อวันที่  9  เดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2557   
รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน  2  ป  10  เดือน  13  วัน 

1.3  ประวัติการสอน  (ยอนหลงั  2  ป) 

ภาคเรียน/ปการศึกษา วิชาท่ีสอน ชั้น ชม./สัปดาห 
ภาคเรียนที่ 1/2559 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ป.1 หองชบา 5 ชั่วโมงตอสัปดาห 

 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ป.1 หองชบา 5 ชั่วโมงตอสัปดาห 
 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ป.1 หองชบา 2 ชั่วโมงตอสัปดาห 
 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ ป.1 หองชบา 2 ชั่วโมงตอสัปดาห 
 รายวิชาเพิ่มเติม (ภาษาสรางสรรค) ป.1 หองชบา 1 ชั่วโมงตอสัปดาห 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ลูกเสือ) ป.1 หองชบา 1 ชั่วโมงตอสัปดาห 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ชุมนุมภาษาไทย) ป.1 หองชบา 1 ชั่วโมงตอสัปดาห 
 กิจกรรมกีฬา (วันพุธ) ป.1 หองชบา 1 ชั่วโมงตอสัปดาห 

รวม 

5 กลุมสาระการเรียนรู 
1 รายวิชาเพิ่มเติม 

3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ยอย) 
ป.1 หองชบา 18 ชั่วโมงตอสัปดาห 

สรุป  รวมจํานวนช่ัวโมงที่สอนทั้งหมด  18  ชั่วโมง/สัปดาห 
รวมจํานวนนักเรียนที่สอนทั้งหมด  38  คน 

 

 

สธ. มรพส.  01 
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ภาคเรียน/ปการศึกษา วิชาท่ีสอน ชั้น ชม./สัปดาห 
ภาคเรียนที่ 1/2558 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ป.1 หองชบา 5 ชั่วโมงตอสัปดาห 

 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ป.1 หองชบา 5 ชั่วโมงตอสัปดาห 
 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ป.1 หองชบา 2 ชั่วโมงตอสัปดาห 
 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ ป.1 หองชบา 2 ชั่วโมงตอสัปดาห 
 รายวิชาเพิ่มเติม (ภาษาสรางสรรค) ป.1 หองชบา 1 ชั่วโมงตอสัปดาห 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ลูกเสือ) ป.1 หองชบา 1 ชั่วโมงตอสัปดาห 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ชุมนุมภาษาไทย) ป.1 หองชบา 1 ชั่วโมงตอสัปดาห 
 กิจกรรมกีฬา (วันพุธ) ป.1 หองชบา 1 ชั่วโมงตอสัปดาห 

รวม 

 5 กลุมสาระการเรียนรู 
 1 รายวิชาเพิ่มเติม 

 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ยอย) 
ป.1 หองชบา 18 ชั่วโมงตอสัปดาห 

สรุป  รวมจํานวนชั่วโมงที่สอนทั้งหมด  18  ชั่วโมง/สัปดาห 
รวมจํานวนนักเรียนที่สอนทั้งหมด  39  คน 

 

ภาคเรียน/ปการศึกษา วิชาท่ีสอน ชั้น ชม./สัปดาห 
ภาคเรียนที่ 2/2558 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ป.1 หองชบา 5 ชั่วโมงตอสัปดาห 

 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ป.1 หองชบา 5 ชั่วโมงตอสัปดาห 
 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ป.1 หองชบา 2 ชั่วโมงตอสัปดาห 
 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ ป.1 หองชบา 2 ชั่วโมงตอสัปดาห 
 รายวิชาเพิ่มเติม (ภาษาสรางสรรค) ป.1 หองชบา 1 ชั่วโมงตอสัปดาห 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ลูกเสือ) ป.1 หองชบา 1 ชั่วโมงตอสัปดาห 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ชุมนุมภาษาไทย) ป.1 หองชบา 1 ชั่วโมงตอสัปดาห 
 กิจกรรมกีฬา (วันพุธ) ป.1 หองชบา 1 ชั่วโมงตอสัปดาห 

รวม 

 5 กลุมสาระการเรียนรู 
 1 รายวิชาเพิ่มเติม 

 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ยอย) 
ป.1 หองชบา 18 ชั่วโมงตอสัปดาห 

สรุป  รวมจํานวนชั่วโมงที่สอนทั้งหมด  18  ชั่วโมง/สัปดาห 
รวมจํานวนนักเรียนที่สอนทั้งหมด  39 คน 
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ภาคเรียน/ปการศึกษา วิชาท่ีสอน ชั้น ชม./สัปดาห 
ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ป.1 หองชบา/ 

หองพุทธรักษา 
10 ชั่วโมงตอสัปดาห 

 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ ป.1 หองชบา/ 
หองพุทธรักษา 

4 ชั่วโมงตอสัปดาห 

 รายวิชาเพิ่มเติม (ภาษาสรางสรรค) ป.1 หองชบา/ 
หองพุทธรักษา 

2 ชั่วโมงตอสัปดาห 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ลูกเสือ) ป.1 หองชบา/ 
หองพุทธรักษา 

1 ชั่วโมงตอสัปดาห 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ชุมนุมภาษาไทย) ป.1 หองชบา/ 
หองพุทธรักษา 

1 ชั่วโมงตอสัปดาห 

 กิจกรรมกีฬา (วันพุธ) ป.1 หองชบา/ 
หองพุทธรักษา 

1 ชั่วโมงตอสัปดาห 

รวม 

 2 กลุมสาระการเรียนรู 
 1 รายวิชาเพิ่มเติม 

 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ยอย) 

ป.1 หองชบา/ 
หองพุทธรักษา 

19 ชั่วโมงตอสัปดาห 

สรุป  รวมจํานวนช่ัวโมงที่สอนทั้งหมด  19  ชั่วโมง/สัปดาห 
รวมจํานวนนักเรียนที่สอนทั้งหมด  68 คน 

 

ภาคเรียน/ปการศึกษา วิชาท่ีสอน ชั้น ชม./สัปดาห 

ภาคเรียนที่ 2/2557 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ป.1 หองชบา/ 

หองพุทธรักษา 
10 ชั่วโมงตอสัปดาห 

 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ ป.1 หองชบา/ 
หองพุทธรักษา 

4 ชั่วโมงตอสัปดาห 

 รายวิชาเพิ่มเติม (ภาษาสรางสรรค) ป.1 หองชบา/ 
หองพุทธรักษา 

2 ชั่วโมงตอสัปดาห 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ลูกเสือ) ป.1 หองชบา/ 
หองพุทธรักษา 

1 ชั่วโมงตอสัปดาห 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ชุมนุมภาษาไทย) ป.1 หองชบา/ 
หองพุทธรักษา 

1 ชั่วโมงตอสัปดาห 

 กิจกรรมกีฬา (วันพุธ) ป.1 หองชบา/ 
หองพุทธรักษา 

1 ชั่วโมงตอสัปดาห 

รวม 

 2 กลุมสาระการเรียนรู 
 1 รายวิชาเพิ่มเติม 

 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ยอย) 

ป.1 หองชบา/ 
หองพุทธรักษา 

19 ชั่วโมงตอสัปดาห 

สรุป  รวมจํานวนช่ัวโมงที่สอนทั้งหมด  19  ชั่วโมง/สัปดาห 
รวมจํานวนนักเรียนที่สอนทั้งหมด  68 คน 
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1.4  การเสริมสรางวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ  (ยอนหลัง  2  ป) 

รายการ 
กิจกรรมการเสริมสรางวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม   

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
หลักฐาน 

(เอกสารหมายเลข) 
1. การมีวินัย 1. การมีวินัย 

   1.1 การมีวินัยในตนเอง ยอมรับและปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท
ขนบธรรมเนียม และแบบแผนอันงบงามของสังคม 

 ขาพเจาไดปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาและปฏิบัติตามกฎกติกาที่
ทางโรงเรียนตั้งไวอยางสมํ่าเสมอ และปฏิบัติหนาที่ราชการในเร่ืองการสอน  
งานพิเศษท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ ใหความเคารพยอมรับ นับถือ 
ผูที่อาวุโสในเร่ืองการแตงกาย ขาพเจาแตงกายดวยความสุภาพเรียบรอย ทําตัวให
เปนแบบอยางที่ดีแกเพื่อนรวมงานและนักเรียน และเปนที่ยอมรับของสังคม  
ใหความชวยเหลือผูอ่ืนเม่ือมีโอกาส ขาพเจาเขารับการพัฒนาตนเองสมํ่าเสมอ  
ไดนําเอาความรูที่ไดมาถายทอดและเผยแพรใหพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
(ครูปฏิบัติการ) และผูอ่ืนไดเรียนรูดวย  การนําความรูที่ไดไปปรับปรุงพัฒนางาน
ตนเองและภารกิจของหนวยงาน 

   1.2 การรักษาและเสริมสรางวินัยในตําแหนงหนาที่ราชการการปฏิบัติ
ตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรม 
 ขาพเจารักษาและเสริมสรางวินัยในตําแหนงหนาที่ราชการการปฏิบัติ  
ตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางมหาวิทยาลัยการยึดม่ันในคุณธรรม 
จริยธรรม ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยจรรยาบรรณและวินัย  ตอตนเองและ
หนวยงานรักษาวินัยตั้งใจปฏิบัติหนาที่ใหเกิดผลดี เพื่อความกาวหนาแกราชการ
ปฏิบัติหนาที่ดวยความอุตสาหะ เอาใจใสระมัดระวังรักษาผลประโยชนของ  
ทางราชการ 
 ตัวอยางการปฏิบัติหนาที่ครูผูสอนขาพเจาไดปฏิบั ติหนาที่ที่ได รับ
มอบหมายอยางเครงครัด การปฏิบัติหนาที่เวรประจําวันอังคาร หรือชวงปด  
ภาคเรียน ขาพเจาไดทําการตรวจตรารอบๆ บริเวณโรงเรียน และอํานวยความ
สะดวกใหกับผูมาติดตอกับทางโรงเรียน นอกจากน้ียังดูแลนักเรียนในเร่ืองการแตง
กายกริยามารยาท และภารกิจเพื่อการออกไปใชในชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข 

   1.3 การตรงตอเวลาและการอุทิศเวลาใหแกทางราชการและผูเรียน
อยางตอเน่ือง 
 ขาพเจาตรงตอเวลาและการอุทิศเวลาใหแกทางราชการ  และผูเรียน  
อยางตอเน่ือง เชน การมาลงเวลาปฏิบัติราชการตรงเวลาทุกวัน การเขาสอน
นักเรียนเขาสอนตรงเวลา นอกจากน้ีขาพเจายังรับใหคําปรึกษาแกนักเรียนที่มี
ปญหาเก่ียวกับการเรียน และครอบครัวในฐานะครูประจําชั้น และสอนเพิ่มเติม
สําหรับนักเรียนที่ไมเขาใจในบทเรียนมาถามโดยใชเวลาตอนพักกลางวัน 

  

แฟมสะสมผลงาน 

คําสัง่โรงเรียน 

ภาพถาย/สัมภาษณ 
ผูบังคับบัญชาและ
เพื่อนรวมงาน 



คูมือการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
ตําแหนงครู สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

36  

 

 

 

รายการ 
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และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
หลักฐาน 

(เอกสารหมายเลข) 
 1.4 การรักษาความสามัคคี มีนํ้าใจ เอื้อเฟอเผื่อแผตอเพ่ือรวมงาน
องคกร และชุมชน 
 ขาพเจาไดเขารวมกิจกรรมและใหความชวยเหลือกับผูรวมงานในโรงเรียน 
ตลอดกิจกรรมที่สําคัญของหนวยงานราชการ องคกรและชุมชนท่ีอยูใกลเคียง  
อยางสมํ่าเสมอ นอกจากน้ันยังชวยเหลือเพื่อนรวมงานในการทําผลงานทางวิชาการ  
การนําความรูที่พัฒนาตนเองมาเผยแพรใหความชวยเหลือคําปรึกษาคําแนะนํา   
แกเพื่อนครูอยางกัลยาณมิตรทุกคร้ังที่มีโอกาสท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียนดวย
ความเต็มใจบริสุทธ์ิใจ 

2. การประพฤติ
ปฏิ บั ติ ตน เป น
แบบอยางที่ดี 

2. การประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
 2.1 ความอุตสาหะ ขยัน อดทน มุงม่ันและรับผิดชอบตอผลสัมฤทธิ์ของ
งาน โดยยึดหลักประหยัด คุมคามีประสิทธิภาพ 
 ขาพเจาไดปฏิบัติหนาที่ราชการทั้งงานในดานการสอนงานตามคําสั่งที่
ไดรับมอบหมายดวยความอุตสาหะ ขยัน อดทน มุงม่ัน และรับผิดชอบงานสอน
อยางเต็มความรูความสามารถ  ดูแลเอาใจใสนักเรียนในดานการเรียนและ  
ความประพฤติใหนักเรียนเปนผูที่มีความรู ความประพฤติที่ดีสามารถอยูในสังคมได
อยางมีความสุข รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายอยางตั้งใจใหเสร็จทันเวลา  
พรอมท้ังประพฤติปฏิบัติตนอยางเรียบงาย  และประหยัดโดยใชทรัพยากรใน
หนวยงานอยางประหยัด และคุมคาชวยลดคาใชจายในโรงเรียนดวยการปดนํ้าปด
ไฟทุกคร้ังที่ไมไดใชงาน รวมถึงการรณรงคและปลูกจิตสํานึกนักเรียนในการชวยกัน
ประหยัดนํ้าประหยัดไฟฟาทุกคร้ังกอนออกจากหองเรียนหรือทํากิจกรรมใดๆ  
ที่ใชนํ้าหรือไฟเสร็จ 
 2.2 การยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรมมีความศรัทธาและปฏิบัติตนตาม
หลักศาสนา 
 ขาพเจาประพฤติปฏิบัติตนอยูในหลักของพุทธศาสนา หลีกเลี่ยงอบายมุข
ทุกชนิด ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีตอเพื่อนรวมงาน และนักเรียนรวมทั้งการเขา
รวมกิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนาการทําบุญตักบาตรปฏิบัติอยางตอเน่ือง   
เปนนิสัย แนะนําตักเตือนเพื่อนรวมงานและนักเรียนใหหลีกเลี่ยงอบายมุขทุกชนิด 
ปฏิบัติตนอยางมีคุณธรรมจริยธรรมตอเพื่อนรวมงานและนักเรียนเสมอ  ยึดหลัก
พุทธศาสนาทําจิตใจใหผองแผว เช่ือม่ันในกฎแหงกรรมทําดีไดดีทําชั่วไดชั่ว 
 2 .3  กา ร ยึด ม่ัน ใ นก ารปกคร องร ะบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 ขาพเจายึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข และวางตัวเปนกลางทางการเมืองทุกคร้ังที่มีการเลือกตั้ง ไมวาจะ
เปนเลือกตั้งตัวแทนคณาจารย สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกวุฒิสภา
ผูแทนราษฎร ขาพเจาจะไปเลือกตั้งทุกคร้ังและขาพเจาอยางสอดแทรกเร่ืองสิทธิ

แฟมสะสมผลงาน 

คําสัง่โรงเรียน 

ภาพถาย/สัมภาษณ 
ผูบังคับบัญชาและ
เพื่อนรวมงาน 



37  คูมือการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 

ตําแหนงครู สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 

 

 

รายการ 
กิจกรรมการเสรมิสรางวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม   

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
หลักฐาน 

(เอกสารหมายเลข) 
การเลือกตั้งขอเสียของการซ้ือสิทธิ์ขายเสียงใหกับนักเรียนในการจัดกิจกรรม  
การเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ  รวมท้ังการมีสวนรวมใน  
การสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการเลือกตั้งในโรงเรียนการเลือกตั้ง
สภานักเรียน โดยวางตัวเปนกลาง และยึดถือระบอบประชาธิปไตย 
 2.4 การมีสวนรวมอนุรักษวัฒนธรรมไทยและส่ิงแวดลอม 
 ขาพเจามีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชนในการอนุรักษ
วัฒนธรรมไทยและส่ิงแวดลอม โดยการเขารวมกิจกรรมการอนุรักษผาไทยทุกวัน
ศุกร กิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอม กิจกรรมแหเทียนเขาพรรษา กิจกรรมวันไหวครู 
วันลอยกระทง กิจกรรมวันพอ วันแมแหงชาติ กิจกรรมอนุรักษพลังงาน และ
กิจกรรมรดนํ้าดําหัวคณาจารยมหาวิทยาลัยที่โรงเรียนจัดขึ้นเพื่อเปนการสงเสริม 
และชวยกันรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย รวมท้ังปลูกจิตสํานึกที่ดีกับ
นักเรียนในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอมในชุมชนและทองถิ่น 

3. การดํารงชีวิต
อยางเหมาะสม 

3. การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
 3.1 การดํารงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ขาพเจามีการดํารงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได
ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกเพื่อนรวมงาน และนักเรียนในการใชชีวิต
อยางพอเพียง ไมใชจายฟุมเฟอยเกินจําเปน และดําเนินชีวิตตามรอยพอหลวง 
(รัชกาลท่ี 9) คืออยูอยางพอเพียง ใชจายอยางประหยัดในสิ่งที่จําเปนตอการดําเนิน
ชีวิต รูจักอดออม ยอมรับในความพอดี  พอใจในส่ิงที่มีอยูรวมทั้งการสงเสริม
สนับสนุนใหความรูนักเรียนรูจักการประหยัดและการออมและการใชชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.2 การละเวนอบายมุขและสิ่งเสพติด 
 ขาพเจาไดประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกเพื่อนรวมงานและ
นักเรียน โดยการปฏิบัติตนอยูในศีลธรรมอันดี ละเวนอบายมุขและสิ่งเสพติดที่เปน
อันตรายตอตนเองและคนท่ีอยูใกลเคียง รวมทั้งการเขารวมกิจกรรมรณรงคตอตาน
ยาเสพติดการสงเสริมและใหความรูเ ก่ียวกับสิ่ง เสพติดทั้ งในโรงเรียนและ  
นอกโรงเรียน 
 3.3 การดํารงตนเปนแบบอยางที่ดีเหมาะสมกับสถานภาพและตําแหนง
หนาที่ 
 ขาพเจาปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนครู เปนแบบอยางที่ดีแกเพื่อน
รวมงานและนักเรียน โดยประพฤติปฏิบัติและวางตนใหเหมาะสมทั้งกาย วาจาใจ 
เชน การแตงกายเหมาะสมกับกาลเทศะ การมีกิริยาวาจาที่สุภาพออนนอมถอมตน 
และยังประพฤติปฏิบัติตนเปนพุทธศาสนิกชนที่ดีของศาสนา มีความซ่ือสัตยสุจริต 
เอ้ือเฟอเผื่อแผและเสียสละ เห็นแกประโยชนสวนรวมยิ่งกวาประโยชนสวนตน  
มีวินัยในตนเอง ตรงตอเวลา 

แฟมสะสมผลงาน 

ภาพถาย/สัมภาษณ 
ผูบังคับบัญชาและ
เพื่อนรวมงาน 

สมุดบญัชีเงินฝาก
ธนาคาร 



คูมือการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
ตําแหนงครู สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

38  

 

 

 

รายการ 
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และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
หลักฐาน 

(เอกสารหมายเลข) 
 3.4 การประหยัดมัธยัสถอดออม 
 ขาพเจาปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี ในเร่ืองการประหยัดมัธยัสถ อดออม 
ไมฟุมเฟอยเกินจําเปน ใชจายในสิ่งที่จําเปนตอการดําเนินชีวิต การจัดการรายได
ของครอบครัวอยางเหมาะสม ปฏิบัติจนเปนนิสัยทั้งอยูที่บานและที่ทํางาน และ
ดําเนินชีวิตอยางพอเพียง รูจักอดออม ยอมรับในความพอดีพอใจในสิ่งที่มีอยู  
ไมสรางปญหาใหสงผลกระทบตอหนาที่ของการทํางาน  และการเรียนรูของผูเรียน
รวมทั้งการสงเสริมสนับสนุนใหความรูนักเรียนรูจักการประหยัดและการอดออม 

4. ความรั กและ
ศรัทธาในวิชาชีพ 

4. ความรกัและศรทัธาในวิชาชีพ 

 4.1 การเปนสมาชิกที่ดีสนับสนุนหรือรวมกิจกรรมของวิชาชีพและทาง
วิชาการอยางสรางสรรค 
 ขาพเจาปฏิบัติตนและรวมกิจกรรมทางวิชาการในสาขาวิชาที่เก่ียวของ
อยางตอเน่ือง เขารวมกิจกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกรวิชาชีพตางๆ โดยการ
สง เสริมองคกร  สมาคมวิชาชีพทุกทาง  เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูให มี เ กียรติ 
เจริญกาวหนา พยายามรวมมือและรวมกิจกรรมอยางสมํ่าเสมอ พัฒนาตนเอง  
โดยการเขารวมประชุมทางวิชาการอบรมปฏิบัติการในสาขาที่เก่ียวของกับสมาชิก
อ่ืนดวยความเปนกันเอง ไมถือตัว สามารถแนะนําและใหความรูในเร่ืองที่เรารวม
ประชุมอบรมปฏิบัติการกับเพื่อนรวมงานได การเขารวมชมนิทรรศการการแสดง 
ผลงานทางวิชาการตางๆ ที่หนวยงานตางๆ จัดอยูเสมอในการแสวงหาความรูที่
เก่ียวของกับวิชาชีพความรูทางวิชาการ มาพัฒนาตนเองเสมอ 

 4.2 การศึกษา คนควา ริเริ่ม สรางสรรคความรูใหมๆ มาใชพัฒนางาน
ในวิชาชีพ 
 ขาพเจาไดมีโอกาสในการเขาชมงานนิทรรศการที่หนวยงานตางๆ ไดจัด
เพื่อเปนการเพิ่มความรู และนําความรูที่ไดมาพฒันาการสอนเสมอ เขารับการอบรม
จากเขตพื้นที่การศึกษา จากหนวยงาน สถาบันอ่ืนที่เก่ียวของเพื่อพัฒนาความรู
ความเขาใจและปฏิบัติจริงเก่ียวกับการจัดหลักสูตรสถานศึกษาการวิเคราะห
หลักสูตรการจัดแผนการจัดประสบการณ การผลิตสื่อนวัตกรรม ตลอดจนศึกษา  
ดูงานโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  รวมท้ัง
การศึกษาหาความรูทางระบบอินเทอรเน็ตเพื่อนําความรูมาพัฒนาการสอนโดย   
การใชสื่อสรางและพัฒนาส่ือการสอนใหเหมาะสม การพบปะเพื่อนรวมวิชาชีพ  
ในการแลกเปล่ียนขอมูล ความรูและประสบการณใหมๆ อยูเสมอมาพัฒนางาน
พัฒนาการสอนใหหลากหลายมากขึ้นซ่ึงจะเปนประโยชนตอการเรียนรูของนักเรียน
มากขึ้น 
 4.3 การรักษาชื่อเสียง ปกปองศักด์ิศรีแหงวิชาชีพ และการยกยองเชิด
ชูเกียรติ 
 ขาพเจาประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี  เพื่อรักษาช่ือเสียงและ

แฟมสะสมผลงาน 

ภาพถาย 

สัมภาษณ 
ผูบังคับบัญชาและ
เพื่อนรวมงาน 
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รายการ 
กิจกรรมการเสรมิสรางวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม   

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
หลักฐาน 

(เอกสารหมายเลข) 
ศักดิ์ศรีของการเปนครู ซ่ึงอาชีพครูจะไดรับการยกยองหรือเชิดชูเกียรติหรือไม
ขึ้นอยูกับการประพฤติปฏิบัติตนของเรา คนที่ใกลเรามากท่ีสุดคือนักเรียนเราตอง
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางทีด่ี นักเรียนเห็นอยางไรเขาก็จะพูดหรือเลาใหผูปกครองฟง
เชนน้ัน พูดคุยกับผูปกครองในการชวยเหลือและสงเสริมนักเรียนที่เอาใจใสและ
ดูแลลูกเขาอยางใกลชิด การเขารวมกิจกรรมของชุมชนกิจกรรมวันครูประจําปการ
จัดกิจกรรมวันไหวครูในโรงเรียนเพื่อใหนักเรียนไหว และบูชาครู ซ่ึงแสดงถึงความ
ออนนอม กตัญู 
 4.4 การเสริมสรางปลูกจิตสํานึกที่ดีในวิชาชีพครูแกผูรวมประกอบ
วิชาชีพ 
 ขาพเจามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตางๆ  ที่เปนการรณรงค และสราง
จิตสํานึกท่ีดีใหกับนักเรียน ชุมชน และสังคม ในการรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี
ทองถ่ิน การรณรงครักษาส่ิงแวดลอม และการอนุรักษพลังงาน รณรงคปองกันยา
เสพติดใหนักเรียน และชุมชนไดเห็นคุณคาความสําคัญของการจัดกิจกรรมรวมถึง
การมีสวนรวมในกิจกรรมน้ัน 

5. ความ
รับผิดชอบใน
วิชาชีพ 

5. ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 
 5.1 การเอาใจใส ถายทอดความรู หรือสงเสริมการแสวงหาความรูโดย
ไมบิดเบือนปดบังหวังส่ิงตอบแทน 
 ขาพเจาตั้งใจปฏิบัติหนาที่การสอนอยางเต็มความสามารถ เต็มเวลาเต็ม
หลักสูตร โดยมาปฏิบัติงานกอนเวลาและกลับหลังเวลาเลิกทํางาน จัดวางแผนการ
ปฏิบัติงานอยางเปนระบบสงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูจากหลายสถานการณ 
หลากหลายวิธี การเรียนรูตามความแตกตางของผูเรียนใหนักเรียนเกิดทักษะ  
การเรียนรูทักษะประสบการณทักษะ  การแกปญหาตามความสามารถและ
เสริมสรางคุณลักษณะนิสัยที่ดีงามใหแกศิษยไปพรอมๆ กันจัดกิจกรรมงานวิจัยใน
ชั้นเรียน เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดพัฒนาตนเองไดถูกตอง จัดกิจกรรมฝกทักษะ
กระบวนการการอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขใหกําลังใจในการเรียนรู  และ
จัดสรางบรรยากาศการเรียนรูในช้ันเรียนใหอบอุน นาเรียน รวมท้ังจัดหาสื่อการ
เรียนการสอนที่เหมาะสม สงเสริมการเรียนรูของนักเรียนใหเต็มตามศักยภาพของ
แตละบุคคล 
 5.2 การเอาใจใสชวยเหลือผูเรียนและผูรับบริการเต็มความสามารถ
ตามหลักวิชาชีพอยางสมํ่าเสมอเทาเทียมกัน  
 ขาพเจาใหความรัก ความเมตตากรุณาตอนักเรียนเอาใจใส ชวยเหลือ
สงเสริมใหกําลังใจแกนักเรียนทุกคนดวยความบริสุทธิ์ใจ  พบปะ พูดคุยกับ
ผูปกครองในการชวยเหลือ และสงเสริมนักเรียนจัดทําขอมูลนักเรียนรายบุคคลของ
นักเรียนในโรงเรียนอยางครบถวนทุกดาน และทําความรูจักคุนเคยกับผูเรียนเปน
รายบุคคล เม่ือเกิดปญหาจะแกไขทันที ไมลําเอียงมี ความยุติธรรมใหแกผูเรียน  

แฟมสะสมผลงาน 

ภาพถาย/สัมภาษณ 
ผูบังคับบัญชาและ
เพื่อนรวมงาน 

สอบถาม 

ตารางบันทึก
ปฏิบตัิการสอน
ประจําวัน 

เกียรติบตัร 
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รายการ 
กิจกรรมการเสริมสรางวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม   

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
หลักฐาน 

(เอกสารหมายเลข) 
ทุกคน ตั้งใจดูแลอบรมใหผูเรียนเปนคนดีมีความประพฤติที่ดีงาม และรูจักปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงตนเองไปในแนวทางที่ดีเพื่ออยูในสังคมไดอยางมีความสุข  สงเสริม
พัฒนาการเรียนรูใหสามารถแกปญหาไดดวยตนเอง 
 5.3 การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผน
พฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 ขาพเจ าศึกษาจรรยาบรรณของครู  และประพฤติปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณดวยความเต็มใจ มีระเบียบแบบแผน ในการทํางาน และการใชชีวิตมี
เจตคติที่ดีตอวิชาชีพ เพื่อนรวมวิชาชีพและผูรับบริการ มีความรูความเขาใจใน
คุณคาและความสําคัญของวิชาชีพ  มีพฤติกรรมท่ีแสดงใหเห็นถึงความรัก  
ความศรัทธาในวิชาชีพ มีความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของวิชาชีพและปฏิบัติ
ตนตามบทบาทหนาที่ของวิชาชีพ จนไดรับเกียรติบัตรยกยอง รางวัลบุคลากรดีเดน 
ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยประจําป 2554 

 5.4  มีจิตอาสาจิตสาธารณะและมุงประโยชนสวนรวม 
 ขาพเจาใหความรวมมือ ชวยเหลือในกิจกรรม งานโครงการที่โรงเรียนจัด
อยางเต็มใจ ปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มที่ความสามารถ ใหสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคใหการชวยเหลือผูรวมงานตามความเหมาะสมที่เราจะชวยได   
โดยไมตองคอยใหเขาขอความชวยเหลือเห็นประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชน
สวนตน รวมกิจกรรมของชุมชนอยางสมํ่าเสมอ อํานวยความสะดวกแกหนวยงาน
ราชการอ่ืนๆ ที่มาขอใชหองประชุมและหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อจัดประชุม 
และแขงขันทักษะวิชาการ 

 

ขอรับรองวาขอมลูดํากลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

ลงช่ือ            เรียนดี  รักษเรียน            ผูขอรับการประเมิน 

            (     นายเรียนดี  รักษเรียน      ) 
   ตําแหนง  ครูปฏิบัติการ 
   วันที่  22  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559 
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(ข) คํารับรองของผูบงัคับบัญชา 
ขาพเจาไดตรวจสอบคุณสมบัติดานวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ   

ของ  นายเรียนดี  รักษเรียน  แลว  เห็นวา  บุคคลดังกลาวเปนผูมีคุณสมบัติ    เขาขาย       ไมเขาขาย   
ที่จะขอรับการประเมินใหดํารงตําแหนง ครูชํานาญการ 

 

 

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

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

 

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

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

(ค) เอกสารหลักฐานท่ีแสดงการมีสวนรวมในการสรางเสรมิวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  ใหผูขอรับการประเมินเตรียมหลักฐาน  เชน  คําสั่ง  การเขารวมอบรม  สัมมนา  ภาพถาย  ฯลฯ  
ในการสรางเสริมวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ใหสอดคลองกับกิจกรรมที่นําเสนอในขอ  
1.4  และรับรองสําเนาทุกฉบับ โดยใหจัดเก็บไวท่ีโรงเรียน  และสามารถย่ืนตอคณะกรรมการประเมินไดทันที
เมื่อไดรับการรองขอ 
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แบบรายงานดานท่ี 2 ดานความรู  ความสามารถ 
 

เอกสารประกอบการประเมินเพือ่แตงตัง้ใหดํารงตําแหนงที่สงูขึ้น 
ตําแหนง  ครูชํานาญการ / ชํานาญการพิเศษ / เชีย่วชาญ / เชี่ยวชาญพเิศษ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

ของ      นายเรียนดี  รักษเรียน                                                                                        . 
ตําแหนงปจจบุัน   ครูปฏิบัติการ                                                                                       . 
ตําแหนงที่ขอรับการประเมิน   ครูชํานาญการ                                                                       . 

ดานท่ี  2  ดานความรู  ความสามารถ 

ผูขอรบัการประเมินเขียนอธิบายลงในตาราง 
(ก) การเปนผูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 

ประเด็นประเมิน รายการปฏิบัติ หลักฐาน 
(เอกสารหมายเลข) 

1. แผนการจัดการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปสูการปฏิบัติโดยมีคุณภาพ 
ดังน้ี 
- แผนการจัดการเรียนรูตองมีความสอดคลองกับหลกัสูตร หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มีการวิเคราะห
หลักสูตร จัดตารางวิเคราะหคําอธิบายรายวิชาหรือวิเคราะหสาระ
การเรียนรูจัดทําหนวยการเรียนรูและจัดทํากําหนดการสอนหรือ
โครงการสอน 

- แผนการจัดการเรียนรูตองมีความสอดคลองกับผูเรียน คือมีการ
วิเคราะหผูเรียน โดยการจัดกลุมผูเรียนตามความรูความสามารถ 
ความสนใจ และความถนัดแลวนําไปเขียนแผนการจัดการเรียนรู
ตามศักยภาพของผูเรียน เพื่อเนนผูเรียนเปนสําคัญ และมีการ
กําหนดเน้ือหาสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูกับผลการเรียนรู
ที่คาดหวัง ความตองการของทองถิ่น รวมทั้งการบูรณาการระหวาง
กลุมสาระการเรียนรู 
- องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรูสอดคลองและถูกตองตาม
หลักวิชาการอยางนอยควรมี 6 องคประกอบดังน้ี 

 1. จุดประสงคการเรียนรู 
  2. เน้ือหา/สาระการเรียนรู 
 3. กิจกรรมการเรียนการสอนกระบวนการจัดการเรียนรู 

แฟมสะสมผลงาน 

แผนการจัดการเรียนรู 
สัมภาษณ
ผูบังคับบัญชาและ
เพื่อนรวมงาน 

สธ. มรพส.  02 
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  4. สื่อและแหลงเรียนรู 
  5. การวัดผลและประเมินผล 
  6. การบันทึกผลหลังการสอน 

 แผนการจัดการเรียนรูมีองคประกอบสําคัญครบถวนเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ  สอดคลองกับความตองการของทองถิ่นเนน
คุณธรรม จริยธรรม และมีการบูรณาการตามความเหมาะสม 

- กําหนดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย เหมาะสมและสอดคลอง
กับศักยภาพของผูเรียน มีการบูรณาการเนนการคิด (ทักษะการคิด 
ลักษณะการคิด และกระบวนการคิด) การฝกทักษะการ ปฏิบัติจริง 
และการสรางองคความรูดวยตนเองมีความสมบูรณถูกตองมี
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค เปนประโยชนตอผูเรียนทําใหผูเรียนได
พัฒนาดานความรู ทักษะ และเจตคติ 
- มีการกําหนดการวัดผลและประเมินผล สอดคลองกับจุดประสงค
การเรียนรู/ผลการเรียนรูที่คาดหวังและกิจกรรมการเรียนรูมี  
การวัดผลตามสภาพเปนจริง ใหครอบคลุมทั้งดานความรูทักษะและ  
เจตคติ 
- มีการกําหนดการบันทึกผลการจัดการเรียนรูหลังจากทําการสอน
เสร็จในแตละคร้ังจะตองทําการบันทึกผลหลังการสอนเพื่อเปน  
การสรุปผลจากการวัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อระบุ
ความสําเร็จ หรือปญญา อุปสรรค ตลอดจนขอคนพบที่เกิดขึ้นหลัง
การเรียนการสอน โดยเขียนบันทึกผลหลังการสอนประกอบไปดวย 
3 สวนคือ 

 1. ผลการสอน เขียนบอกรายละเอียดของผลการสอนท่ี
เกิดขึ้นใหสอดคลองกับจุดประสงคที่กําหนดไว  คือบอกจํานวน
ผูเรียนที่มีพฤติกรรมดานความรู ทักษะ กระบวนการและคุณธรรม 
คานิยม(KAP) โดยบอกในเชิงปริมาณและคุณภาพตามเกณฑที่
กําหนด 

 2. ปญหาและอุปสรรค เขียนบอกรายละเอียดของปญหา 
อุปสรรคที่พบระหวางการเรียนการสอน หรือปญหาอุปสรรคที่ทํา
ใหการเรียนการสอนไมประสบผลสําเร็จตลอดจนขอคนพบตางๆ  
ที่เกิดขึ้นระหวางการเรียนการสอน 

 3. แนวทางการแกไข เขียนบอกรายละเอียดที่นํามาใชเม่ือ
มีปญหาและบอกถึงวิธีการ หรือเคร่ืองมือที่เลือกในการแกไขปญหา 
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หลักฐาน 

(เอกสารหมายเลข) 
2. สื่อ/นวัตกรรม สื่อ/นวัตกรรม 

 ก า รจั ด ก า รศึ กษ า ในป จ จุ บั น ต า ม แน วท า ง ข อ ง
พระราชบัญญัติแหงการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ตองยึดหลักวา 
“ผูเรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเองได
และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตอง
สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ” ซ่ึงตรงกับวิธีที่เรียกวาเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  
มีความสําคัญในฐานะที่ขาพเจาเปนผูชี้แนะแนววิธีเรียนรูแบบตางๆ 
และอธิบายความรูพื้นฐานใหผูเรียนเขาใจสําหรับเปนพื้นฐานท่ีจะ
ศึกษาคนควาตอไปไดดวยตนเองตามวิธีเรียนรูที่ไดรับการชี้แนะ 
และพัฒนาเปนวิธีเรียนรูของตนเอง ดังน้ันสื่อ/นวัตกรรมการเรียน
การสอน นับเปนสิ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการสงเสริมการ
เรียนรูใหผูเรียนซ่ึงนอกจากท่ีจะสรางความสนใจใฝรูในการเรียน
แลว ยังทําใหผูเรียนไดมีความรูความเขาใจมากยิ่งขึ้น ขาพเจามี
ความสามารถในการจัดการเรียนรู โดยมีการดําเนินงาน ดังน้ี 

- การเลือก/ออกแบบ ในการพิจารณาเลือกใชสื่อการสอนแตละคร้ัง 
ขาพเจาไดพิจารณาถึงความเหมาะสมของส่ือการสอนแตละชนิด 
ดังน้ี 

 1. ความเหมาะสม สื่อที่ใชน้ันเหมาะสมกับเน้ือหาและ
วัตถุประสงคของการสอน 

  2. ความถูกตอง สื่อที่จะใชชวยใหนักเรียนไดขอสรุป  
ที่ถูกตอง 
  3. ความเขาใจ สื่อที่จะใชน้ันควรชวยใหนักเรียนรูจักคิด
อยางมีเหตุผลและใหขอมูลที่ถูกตองแกนักเรียน 

 4 .  ประสบการณที่ ไ ด รั บ  สื่ อที่ ใ ช น้ันช วย เพิ่ มพู น
ประสบการณใหแกนักเรียน 

  5. เหมาะสมกับวัย ระดับความยากงายของเน้ือหาที่บรรจุ
อยูในสื่อชนิดน่ันๆ เหมาะสมกับระดับความสามารถ ความสนใจ 
และความตองการของนักเรียน 

 6. เที่ยงตรงในเน้ือหา สื่อน้ันชวยใหนักเรียนไดเรียนรู
เน้ือหาที่ถูกตอง 
 7. ใชการไดดี ที่สื่อที่นํามาใชควรทําใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการเรียนรูไดดี 
 8. คุมคา กับราคาผลที่ ไดจะคุ มคากับ เวลาเงินและ  
การจัดเตรียมส่ือน้ันๆ 

แฟมสะสมผลงาน 

แผนการจัดการเรียนรู 
สัมภาษณ
ผูบังคับบัญชาและ
เพื่อนรวมงาน 

ใบงาน 

ใบความรู 
บัตรคํา 
 

การผลิตสื่อแตละ
ประเภท 

1. การประดษิฐ
ตัวอักษร 
2. บตัรคํา 
3. การผนึกภาพ 

4. สมุดลําดับภาพ 

5. การขยายภาพ 

6. แผนภูมิ 

7. แผนสถิต ิ

8. ภาพโปรงใส 

9. สื่ออิเล็กทรอนิกส 
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 9. กับความตองการ สื่อน้ันชวยใหนักเรียนรวมกิจกรรม
ตามท่ีครูตองการ 
 10. ชวยเวลาความสนใจสื่อน้ันชวยกระตุนใหนักเรียน
สนใจในชวงเวลานานพอสมควร 
 การออกแบบสื่อ/นวัตกรรม ในการจัดการเรียนรูขาพเจามี
การดําเนินการดังน้ี 

 ขาพเจาไดออกแบบสื่อ/นวัตกรรม ที่เหมาะสมกับความมุง
หมายของการนําไปใช ที่มีลักษณะงายตอการทํา  ความเขาใจ  
การนําไปใชงานและกระบวนการผลิต มีสัดสวนที่ดีและเหมาะสม
ตามสภาพการใชงานของสื่อ/นวัตกรรม มีความกลมกลืนของ
สวนประกอบตลอดจนสอดคลองกับสภาพแวดลอมในทองถิ่นของ
การใชและการผลิตสื่อ/นวัตกรรม 

- การผลิต/จดัหา 
 การผลิต/จัดหา ขาพเจาไดดําเนินการดังน้ี ขาพเจาผลิต
สื่อการสอนท่ีสามารถผลิตไดดวยตนเอง โดยยึดหลักประหยัด และ
มีคุณภาพมากที่สุด บัตรคํา ใบงาน ใบความรูรูปภาพ ฯลฯ และ
พยายามใหผู เ รียนไดมีสวนรวมในการผลิตการเรียนการสอน 
ขั้นตอนในการผลิตสื่อมีดังน้ี 

 1. ตองออกแบบใหตรงกับจุดมุงหมายเหมาะสมกับผูเรียน 

  2. ผลิตโดยคาํนึงถงึประโยชนที่จะนําไปใชงาน 

 3. สามารถนําไปใชงานไดงาย วิธีการใชไมยุงยาก      
มีคูมือประกอบการใชงาน 

 4. สื่อบางประเภทไมจําเปนตองแสดงรายละเอียด 

มากนัก 

 5. คํานึงถึงความประหยัดทางงบประมาณและเวลาให
เหมาะสม และมีในทองถิ่น 

- การนําไปใช ในการจัดการเรียนรู 
 1. ผูเรียนสนใจบทเรียนมากขึ้น และเรียนอยางมีความสุข
รูจักแกปญหา 
 2. ผูเรียนตั้งใจเรียน มีความกระตือรือรนในการเรียน
 3. ผูเรียนมีความภูมิใจในผลงานของตนเองที่ไดรวมผลิต
สื่อและนํามาใชประโยชน 
 4. สื่อการเรียนการสอนเปนเคร่ืองผอนแรงครูผูสอนได
อยางดี 
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 5. เปนการชวยเหลือเพื่อนครูที่ตองการใชสื่อการเรียน  
การสอนชนิดที่เหมือนกัน 

 6. ครูผูสอนเกิดความม่ันใจ สามารถจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนไดตามลําดับขั้นตอนอยางตอเน่ือง 
- การประเมินผล 

 หลังจากใชสื่อการสอนตามข้ันตอนตางๆ ดังกลาวมาแลว 
ขาพเจาไดมีการวิเคราะหการใชสื่อการสอนอยางเหมาะสมและ
เปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ดังน้ันจึงมีการประเมินการใชสื่อ 
การสอนตามขั้นตอนตางๆ ดังน้ี 

 1. ประเมินการวางแผนการใชสื่อ เพื่อดูวาสิ่งตางๆ ที่วาง
ไวสามารถดําเนินไปตามแผนหรือไม หรือเปนไปเพียงตามหลัก
ทฤษฎีแตไมสามารถปฏิบัติไดจริง จึงตองเก็บรวบรวมขอมูลไวเพื่อ
การแกไขปรับปรุงในการวางแผนคร้ังตอไปใหการใชสื่อการสอนเกิด
ความสอดคลอง และบรรลุตามวัตถุประสงคของการใชขอมูลที่ได
จะสะทอนใหเห็นขอดี หรือขอบกพรองของแตละขั้นตอนการวาง
แผนการใชสื่อการสอนวาไดมีการนําปจจัยที่เก่ียวของทั้งหมดมา
พิจารณาในขั้นการวางแผนอยางครบถวนหรือไม หรือสิ่งที่นํามา
พิจารณาน้ันถูกตองหรือไม 
 2. ประเมินกระบวนการการใชสื่อ เพื่อดูวาการใชสื่อในแต
ละข้ันตอนประสบปญหาหรืออุปสรรคอยางไรบาง มีสาเหตุมาจาก
อะไร และมีการเตรียมการปองกันไวหรือไม เชน ผูเรียนไดยินเสียง
ของสื่ออยางชัดเจนทั่วถึงหรือไม ภาพมีขนาดใหญเพียงพอที่จะ
มองเห็นไดอยางชัดเจนจากตําแหนงที่น่ังของนักเรียนทุกคนหรือไม 
ฯลฯ 

 3. ประเมินผลที่ไดจากการใชสื่อ เปนผลที่เกิดขึ้นกับ
ผู เ รียนโดยตรงวา  เ ม่ือเ รียนแลวผู เ รียนสามารถบรรลุตาม
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่ตั้งไวหรือไม และผลที่ไดน้ันเปนไปตาม
เกณฑหรือต่ํากวาเกณฑ 
- การพัฒนาส่ือ/นวัตกรรม 

 ผลการพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมการเรียนการสอนสอดคลอง
กับวัตถุประสงคของการสราง/พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 

  1. เพื่อเปนแรงกระตุนใหนักเรียนรักการอาน 

 2. เพื่อเปนการปลูกฝงนิสยัรักการอานของนักเรียน 

  3. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิใหสงูขึ้น 
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ประเด็นประเมิน รายการปฏิบัติ 
หลักฐาน 

(เอกสารหมายเลข) 
  4. มีสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนใหมๆ 

 5. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสงูขึ้น 
3. แฟมสะสมผลงาน แฟมสะสมผลงาน 

 ขาพเจาไดปฏิบัติการจัดแฟมสะสมผลงานคัดสรรที่
เ ก่ียวของกับผูเ รียน สถานศึกษาชุมชน  และตนเองครบถวน  
ทั้ง 4 ดานและเปนแบบอยางที่ดีไดดังน้ี 

 1. การเตรียมการ ศึกษาหลักการจัดทําแฟมสะสมผลงาน
คัดสรร โดยใชหลัก “PCSE Model” 
 2. การปฏิบัต ิ
    2.1 ขั้นตอนวางแผนจัดทําแฟมผลงานของขาพเจา 
   (1) วิเคราะหปญหาการเรียนการสอนที่เกิดขึ้น 
   (2) ศึกษาหลักสูตร วางแผนการจัดการเรียนรู
คิดคนสื่อเพื่อแกปญหาหรือพัฒนาการสอน 

   2.2 ขั้นสรางและเก็บสะสมผลงานในแฟมผลงานชั่วคราว 
  (1) สรางสื่อดานการสอน (แผนการจัดการเรียนรู 
สื่อ อ่ืนๆ) เพื่อใชแกปญหาหรือพฒันาการสอน 
   (2) ทดลองใชสื่อในการสอนนักเรียน 

  (3) บันทึกผลการทดลองใชสื่อ  
และการติดตามผล 

   (4) ประเมินผลงานของตนเอง 
  (5) เก็บสะสมผลงานส่ือดานการสอนดานผูเรียน 
ดานสถานศึกษา และดานชุมชน เปนการติดตามในแฟมผลงาน
ชั่วคราวของขาพเจา (ยังไมไดจัดโครงสรางในแฟมใหเปนหมวดหมู) 
    2.3 คัดเลือกผลงานดีเดนเพื่อจัดทําแฟมผลงานของ
ขาพเจาฉบับสมบูรณ 
    2.4 ขั้นประเมินผลแฟมผลงานของขาพเจา 
  (1) สรุปผลการประเมินแฟมผลงานของขาพเจา
โดยบุคลากรที่ เ ก่ียวของ  เชน หัวหนากลุมสาระการเรียนรู  
รองผูอํานวยการ ผูอํานวยการสถานศึกษา 
 (3) การติดตามตรวจสอบนิเทศแฟมสะสมผลงาน 
  (4) การประเมินแฟมผลงานของขาพเจาฉบับสมบูรณมา
จัดนิทรรศการหรือนําเสนอในที่ประชุมครู 

แฟมสะสมผลงาน 

- ดานผูเรียน 

- ดานสถานศึกษา 
- ดานชุมชน 

- ดานตนเอง 
ภาพถาย 
สัมภาษณ
ผูบังคับบัญชาและ
เพื่อนรวมงาน 
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ประเด็นประเมิน รายการปฏิบัติ 
หลักฐาน 

(เอกสารหมายเลข) 
4. การจัดชั้นเรียนและ  
   สิ่งแวดลอมเพ่ือการ 
   เรียนรู 

การจัดชั้นเรียนและ สิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรู 
 ขาพเจาปฏิบัติและดําเนินการจัดดังน้ี 
- ดานกายภาพ 
 สิ่งอํานวยความสะดวกภายในชั้นเรียนจัดใหมีไวอยาง
เพียงพอพรอมใชงานไดตลอดเวลา ซ่ึงประกอบดวยโตะ เกาอ้ี  
ทั้งของผูเรียน และผูสอน กระดานดํา บอรดสําหรับจัดนิทรรศการ 
หรืออาจกลาวอีกนัยหน่ึงวาการจัดเตรียมการในดานวัสดุอุปกรณสิ่ง
อํานวยความสะดวกอ่ืนไวอยางครบถวนและมีคุณภาพดีพรอมใช
งานตลอดเวลา 
- ดานเอกสารประจํา และประจําชั้นและสารสนเทศนักเรียนเปน
รายบุคคล 
 ขาพเจาไดปฏิบัติการจัดสภาพบรรยากาศในหองเรียน
เก่ียวกับเอกสารประจําชั้นเรียนดังน้ี 
  1. แบบ ป.03 บัญชีเรียกชื่อ ปพ.1 แบบ ปพ.4 ปพ.5  

ปพ.6 และ ปพ.8 

 2. หลักสูตรสถานศึกษา พรอมคูมือการใชหลักสูตรคูมือ
กลุมสาระการเรียนรูที่เก่ียวของตามระดับช้ัน 

  3. แผนการจัดการเรียนรู 
  4. คูมือแนวทางการวดัและประเมินผล 
  5. หลักฐานการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู 
  6. การจัดเก็บเอกสารประกอบการจดัการเรียนรูของ
ครูผูสอน 
  7. ตารางจัดการเรียนรู 
  8. ตารางเวรทําความสะอาดหองเรียน 
  9. มุมกลุมสาระการเรียนรู  
 10. มุมหนังสือ มุมนันทนาการ หรือมุมสบาย 
  11. การสอนระบบกลุมสัมพันธ 
  12. ปายแสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบรายบุคคล 
  13. ปายแสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบสรุปรวม 
  14. ปายนิเทศ 
  15. ปายชื่อครูประจําชั้น 
  16. ปายช้ันเรียน 
  17. ปายแสดงการมาเรียนประจําวันของนักเรียน 
   18. ชื่อสมาชิกในหองเรียน 
  19. สัญลักษณชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย 

ภาพถาย 
สัมภาษณ
ผูบังคับบัญชา 
เพื่อนรวมงาน 

 

เอกสาร ปพ. ตางๆ 

หลักสูตร 
สถานศึกษา 
พรอมคูมือการใช
หลักสูตร 
 

คูมือกลุมสาระการ
เรียนรูที่เก่ียวของตาม
ระดับช้ัน 

แผนการจัดการเรียนรู 
ตารางการจัดการ
เรียนรู 
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หลักฐาน 

(เอกสารหมายเลข) 
  20. วัน เดือน ป 
  21. ปฏิทินปฏทิินปฏิบตัิงาน 
  22. ขอตกลงประจําหองเรียน 
  23. ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษวันละคํา 
  24. มุมสุขภาพ 
  25. ที่แสดงผลงานนักเรียน 
 26. ชั้นวางอาหาร 
  27. นํ้าดื่ม 
  28. ถังขยะ 
  29. ไมกวาด 
  30. อุปกรณถูพื้น 
  31. ความสะอาดของหองเรียนและบริเวณรอบหองเรียน 
  32. การตกแตงบรรยากาศในชั้นเรียน 
  33. คําขวญั 
  34. สมุดขอมูลอ่ืนๆ 
  35. บันทึกการแปรงฟน 
  36. บันทึกการตรวจสุขภาพ 
- ดานวินัยและการปกครองชั้นเรียน 
 ขาพเจาไดปฏิบัติและมีการดําเนินการจัดฉันเรียนดานวินัย 
และการปกครองชั้นเรียนดังน้ี 
- สอนผูเรียนใหเชื่อฟงกฎระเบียบหรือแนวทางการปฏิบัติตนทั้งใน
ระยะสั้น และระยะยาว แตกตางจากการลงโทษ ซ่ึงมุงที่จะควบคุม
พฤติกรรมของผูเรียน 
- สอนใหผูเรียนเชื่อฟงกฎระเบียบหรือแนวทางการปฏิบัติตนทั้งใน
ระยะสั้น และระยะยาว เปนการขัดเกลาพฤติกรรมของผูเรียนและ
ชวยใหผู เ รียนรูการควบคุมตนเองไปพรอมกับการใหกําลังใจ  
ไมมีความเจ็บปวดที่ไมมีความหมาย 
- สอนใหผูเรียนเปนไปเพื่อมุงพัฒนาพฤติกรรมใหมีความประพฤติที่
เหมาะสม 
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 (ข) การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะในกลุมสาระหรืองานที่รบัผิดชอบ 
ผูขอรบัการประเมินเขียนอธิบายลงในตาราง 

รายการพัฒนาตนเอง รายการปฏิบัติ 
หลักฐาน 

(เอกสารหมายเลข) 
การประชุมทางวชิาการ/  
การอบรม/การสัมมนา  
หรือการศึกษาตอ  

การประชุมทางวิชาการ  การอบรม การสัมมนาหรือ
การศึกษาตอ 
 ขาพเจาไดปฏิบัติดังตอไปน้ี 

 1. การเตรียมการ กําหนดแผนพัฒนาตนเองดานการ
จัดการเรียนรูและพัฒนาทักษะดาน ICT 
  2. การปฏิบัต ิ
    2.1 ขาพเจาเขารวมประชุม/อบรมทางวิชาการ  
ปละ 20 ชั่วโมง ตามคําสั่งของโรงเรียนหรือหนวยงาน  
ที่เก่ียวของ 
   2.2 ขาพเจาสมัครเขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอนในกลุมสาระที่ขาพเจารับผิดชอบเขารับ  
การอบรมสัมมนาอยูเสมอ 

   2.3 ขาพเจาเขา รับการอบรมเพ่ือพัฒนางาน  
ดานวิชาการตามท่ีไดรับมอบหมายจากทางโรงเรียน  
   2.4 ขาพเจาไดศึกษาเอกสารทางวิชาการและ
ศึกษาคนควาทางจากเอกสารส่ิงพิมพจากอินเทอรเน็ตจาก
การพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนรวมงาน ปละ 5 เร่ือง 
   2.5 ขาพเจาไดศึกษาคนควาหาความรูจากสื่อ
อินเทอรเน็ต ปละ 5 เร่ือง 
   2.6 ขาพเจาไดการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนครู
และเขารวมกิจกรรมทางวิชาการปละ 5 คร้ัง 
 3. การติดตาม ตรวจบันทึกการประชุมแฟมพัฒนา
งาน และการนําความรูไปใชในการพัฒนาวิชาชีพและตนเอง 
 4. การประเมิน ศึกษาจากเอกสารหลักฐานและ
บันทึกตางๆ เกียรติบัตร และภาพถาย 

แฟมสะสมผลงาน 

คําสัง่การอบรม 

สัมมนา 
เกียรติบตัร 
วุฒิบตัร 
ภาพถาย/สัมภาษณ
ผูบังคับบัญชาและ
เพื่อนรวมงาน 

การศึกษาเอกสารทางวิชาการ การศึกษาเอกสารทางวิชาการ 
 ขาพเจาไดปฏบิัตดิังตอไปน้ี 

 1. การเตรียมการ กําหนดแผนพัฒนาการประมวล
ความรู ดานวิชาการและวิชาชีพ 
  2. การปฏิบัต ิ
    2.1 การศึกษาเอกสารทางวิชาการ และคนควาหา
ความรูจากสื่ออินเทอรเน็ต 
    2.2 การศึกษาความรูเก่ียวกับเทคโนโลยีใหมๆ 

เกียรติบตัร 
ภาพถาย/สัมภาษณ
ผูบังคับบัญชาและ
เพื่อนรวมงาน 
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รายการพัฒนาตนเอง รายการปฏิบัติ 
หลักฐาน 

(เอกสารหมายเลข) 
    2.3 ประมวลความรูรวมทั้งเทคโนโลยีใหมๆ อยาง
เปนระบบจัดทําเปนเอกสารทางวิชาการ 
   2.4 นําเอกสารทางวิชาการที่จัดทําไปใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู 
 3. การติดตาม ตรวจบันทึกหลังการสอน และ
ติดตามการนําความรูไปใชในการพัฒนาการเรียนรู 
 4. การประเมิน ศึกษาจากเอกสารหลักฐานและ
แหลงขอมูลตางๆ 

การศึกษาคนควาจากสื่อ/ 
วิธกีารอื่นๆ 

การศึกษาคนควาจากส่ือวธิกีารอื่นๆ 
- การศึกษาเอกสารทางวิชาการ 
 เปนการประมวลความรูเก่ียวกับการพัฒนาวิชาการ
และวิชาชีพ และการนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนการ
ประมวลความรูเก่ียวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ และ
การนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนและมีเอกสารทาง
วิชาการท่ีจัดทําขึ้นมีการนําเอกสาร ทางวิชาการที่จัดทําขึ้น
ไปใชในการจัดการเรียนการสอนขาพเจาไดปฏิบัติดังน้ี 

 1. การเตรียมการ กําหนดแผนพัฒนาการประมวล
ความรูดานวิชาการและวิชาชีพ 
  2. การปฏิบัต ิ
     2.1 การศึกษาเอกสารทางวิชาการและคนควาหา
ความรูจากสื่ออินเทอรเน็ต 
    2.2 การศึกษาความรูเก่ียวกับเทคโนโลยีใหมๆ 
    2.3 ประมวลความรูรวมทางเทคโนโลยีใหมๆอยาง
เปนระบบจัดทําเปนเอกสารทางวิชาการ 
   2.4 นําเอกสารทางวิชาการที่จัดทําไปใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู 
 3. การติดตาม ตรวจบันทึกหลังการสอนและ
ติดตามการนําความรูไปใชในการพัฒนาการเรียนรู 
 4. การประเมิน ศึกษาจากเอกสารหลักฐานและ
แหลงขอมูลตางๆ 

ใบงาน 

ใบความรู 

การแลกเปล่ียนเรียนรู 
ทางวิชาการ 

การใหแลกเปล่ียนทางวิชาการและวชิาชีพการใหบรกิาร
ทางวิชาการและวิชาชีพ ดังน้ี 
- การเปนวิทยากรใหกับ รร.ตชด. เร่ืองเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน และเปนวิทยากรลูกเสือ รวมกับ
สมาคมลูกเสือจังหวัดพิษณุโลก 

เกียรติบตัร 
หนังสือรับรองการ
เปนวิทยากร ของ
สมาคมลูกเสือจงัหวดั
พิษณุโลก 
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รายการพัฒนาตนเอง รายการปฏิบัติ 
หลักฐาน 

(เอกสารหมายเลข) 
- การเผยแพรเอกสาร/สื่อ/นวัตกรรม ใหกับ  รร.ตชด .  
บานรักไทย บานนุชเทียน บานราดเรือ และบานอาทรอุทิศ 
เน่ืองจาก รร.ตชด. ทั้ง 4 โรงเรียน ไดทํา MOU. กับโรงเรียน
สาธิตฯ ขาพเจาไดรับมอบหมายใหดูแลดานการจัดการเรียน
การสอน ฯลฯ  

- การใหความรวมมือดานวิชาการและวิชาชีพ 

 1. การเตรียมการ วางแผนการใหบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

  2. การปฏิบัติ 
   2.1 วางระบบใหการบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ เชน จัดกลุมเปาหมาย แบงกลุมทํากิจกรรมเสริม
ทักษะการเรียนรู ทําแผนการจัดการเรียนรู วิธีการวัดผล
ประเมินผล เพื่อพัฒนาครูสูครูมืออาชีพ 

    2.2 เผยแพรนวัตกรรมตางๆ สูครูผูสนใจ 

   2.3 ใหคําปรึกษากับครูที่จัดทําผลงานทางวิชาการ
เพื่อขอเลื่อนหรือใหมีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้นในโรงเรียน 

   2.4 การเปนวิทยากรในเร่ืองการพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู 
 3. การติดตาม ติดตามการทํากิจกรรมเสริมทักษะ
การเรียนรู ตามตารางในโครงการการวิจัยในชั้นเรียนสูครูมือ
อาชีพและสัมภาษณผูที่รับบริการ 
 4. การประเมินวัดผลความรูและใชแบบสอบถามวัด
ความพึงพอใจในการรับบริการ 

ภาพถาย/สัมภาษณ
ผูบังคับบัญชาและ
เพื่อนรวมงาน 

ทั้งนี้รายการหลักฐานเชิงประจักษ ทุกรายการ  ใหจัดเก็บไวที่โรงเรียน  และสามารถยื่นตอ
คณะกรรมการประเมินไดทันทีเมื่อไดรับการรองขอ 

ขอรับรองวาขอมลูดํากลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

ลงช่ือ            เรียนดี  รักษเรียน            ผูขอรับการประเมิน 

            (     นายเรียนดี  รักษเรียน      ) 
   ตําแหนง  ครูปฏิบัติการ 
   วันที่  22  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559 
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แบบรายงานดานท่ี 3 ดานผลการปฏิบตัิงาน 
 

เอกสารประกอบการประเมินเพือ่แตงตัง้ใหดํารงตําแหนงที่สงูขึ้น 
เฉพาะตําแหนง  ครูชํานาญการ  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

ของ   นายเรียนดี  รักษเรียน                                                                                           . 
ตําแหนงปจจบุัน   ครูปฏิบัติการ                                                                                       . 
ตําแหนงที่ขอรับการประเมิน     ครูชํานาญการ                                                                      . 

ดานท่ี  3  ดานผลการปฏิบัติงาน 

ใหผูขอรับการประเมินเขียนอธิบายลงในตาราง 
(ก)  ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

รายการคุณภาพ
ผูเรียน 

รายการ หลักฐาน 
(เอกสารหมายเลข) 

1. ผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนของ
ผูเรียนยอนหลัง  
2 ปการศึกษา 

ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของผูเรียนยอนหลัง 2 ปการศึกษา 
- กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ปการศึกษา 2557 คาเฉลี่ยรอยละ 85.29 
ปการศึกษา 2558 คาเฉลี่ยรอยละ 86.10 
 จากสองปการศึกษาที่ผานมาจะเห็นไดวานักเรียนในระดับ  
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 หองชบา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระ  
การเรียนรูในรายวชิาภาษาไทยมีความกาวหนาขึ้นดูได จากคาเฉล่ียรอย
ละท่ีเพิ่มขึ้น 

แฟมสะสมผลงาน 

ผลงาน 

ผลคะแนน 

2. ผลการพัฒนา
ผูเรียน ดานสุขภาพ 
รางกาย สติปญญา 
อารมณ และสังคม 

ผลการพัฒนาผูเรียนดานสุขภาพรางกายสติปญญาอารมณและสังคม 
  ในรอบ 2 ป ขาพเจาทําการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ขาพเจา
ไดพัฒนาผูเรียนโดยมีผลการพัฒนาในดานสุขภาพรางกาย  สติปญญา 
อารมณ และสังคม 

  ขาพเจาไดพัฒนาผูเรียนโดยมีผลการพัฒนาในดานสุขภาพรางกาย 
สติปญญา อารมณ และสังคม 

 ในปการศึกษา 2557 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 หองชบา 
ที่ขาพเจารับผิดชอบในการดูแลในดานรางกาย สติปญญา อารมณ และ
สังคม ตามหลักสูตรและตามท่ีสถานศึกษากําหนดมีนักเรียนทั้งหมด  
34 คน 

อยูในระดับคุณภาพดี คิดเปนรอยละ 100.00 

แบบประเมิน 

สธ. มรพส.  03 
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รายการคุณภาพ
ผูเรียน 

รายการ 
หลักฐาน 

(เอกสารหมายเลข) 
    ในปการศึกษา 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 หองชบา 

ที่ขาพเจารับผิดชอบในการดูแลในดานรางกาย สติปญญา อารมณ และ
สังคม ตามหลักสูตรและตามท่ีสถานศึกษากําหนดมีนักเรียนทั้งหมด  
39 คน 

อยูในระดับคุณภาพดี คิดเปนรอยละ 100.00 
  สรุปภาพรวมจากสองปการศึกษาที่ผานมาจะเห็นไดวาระดับ 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 หองชบา  จํานวนนักเรียนทั้งหมด  73 คน  
มีนักเรียนที่มีการพัฒนาดานคุณภาพรางกาย  สติปญญาอารมณ และ
สังคม ตามหลักสูตรและตามท่ีสถานศึกษากําหนดจาํนวน 73 คน คิดเปน
รอยละ 100.00 

 

3. คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค 
ของผูเรียน 

คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 

 ตามหลักสูตรและตามที่สถานศึกษากําหนดขาพเจาได
ดําเนินการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนดังตอไปน้ี 

ขอที่ 1 รักชาติศาสนกษัตริย 
ปการศึกษา 2557 จํานวนผูเรียนทั้งหมด 34 คน 

 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดีเยี่ยม 34 คน  

 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดี - คน 

 จํานวนผูเรียนที่ผาน - คน 

 จํานวนผูเรียนที่ไมผาน - คน 

ปการศึกษา 2558 จํานวนผูเรียนทั้งหมด 39 คน 

 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดีเยี่ยม 39 คน  

 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดี - คน 

 จํานวนผูเรียนที่ผาน - คน 

 จํานวนผูเรียนที่ไมผาน - คน 

สรุป นักเรียนที่อยูในระดับดีเยี่ยมในปการศึกษา 2557 

 และปการศึกษา 2558 จํานวนรอยละ 100.00 

ขอที่ 2 ซ่ือสัตยสุจริต 
ปการศึกษา 2557 จํานวนผูเรียนทั้งหมด 34 คน 

 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดีเยี่ยม 34 คน  

 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดี - คน 

 จํานวนผูเรียนที่ผาน - คน 

 จํานวนผูเรียนที่ไมผาน - คน 

ปการศึกษา 2558 จํานวนผูเรียนทั้งหมด 39 คน 

 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดีเยี่ยม 39 คน  

 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดี - คน 

แบบประเมิน 
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รายการคุณภาพ
ผูเรียน 

รายการ 
หลักฐาน 

(เอกสารหมายเลข) 
 จํานวนผูเรียนที่ผาน - คน 

 จํานวนผูเรียนที่ไมผาน - คน 

สรุป นักเรียนที่อยูในระดับดีเยี่ยมในปการศึกษา 2557 

 และปการศึกษา 2558 จํานวนรอยละ 100.00 

ขอที่ 3 มีวินัย 
ปการศึกษา 2557 จํานวนผูเรียนทั้งหมด 34 คน 

 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดีเยี่ยม 34 คน  

 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดี - คน 

 จํานวนผูเรียนที่ผาน - คน 

 จํานวนผูเรียนที่ไมผาน - คน 

ปการศึกษา 2558 จํานวนผูเรียนทั้งหมด 39 คน 
 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดีเยี่ยม 39 คน  

 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดี - คน 

 จํานวนผูเรียนที่ผาน - คน 

 จํานวนผูเรียนที่ไมผาน - คน 

สรุป นักเรียนที่อยูในระดับดีเยี่ยมในปการศึกษา 2557 

 และปการศึกษา 2558 จํานวนรอยละ 100.00 

ขอที่ 4 ใฝรู ใฝเรียน 
ปการศึกษา 2557 จํานวนผูเรียนทั้งหมด 34 คน 

 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดีเยี่ยม 34 คน  

 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดี - คน 

 จํานวนผูเรียนที่ผาน - คน 

 จํานวนผูเรียนที่ไมผาน - คน 

ปการศึกษา 2558 จํานวนผูเรียนทั้งหมด 39 คน 

 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดีเยี่ยม 39 คน  

 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดี - คน 

 จํานวนผูเรียนที่ผาน - คน 

 จํานวนผูเรียนที่ไมผาน - คน 

สรุป นักเรียนที่อยูในระดับดีเยี่ยมในปการศึกษา 2557 

 และปการศึกษา 2558 จํานวนรอยละ 100.00 

ขอที่ 5 อยูอยางพอเพียง 
ปการศึกษา 2557 จํานวนผูเรียนทั้งหมด 34 คน 

 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดีเยี่ยม 34 คน  

 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดี - คน 
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พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
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รายการคุณภาพ
ผูเรียน 

รายการ 
หลักฐาน 

(เอกสารหมายเลข) 
 จํานวนผูเรียนที่ผาน - คน 

 จํานวนผูเรียนที่ไมผาน - คน 

ปการศึกษา 2558 จํานวนผูเรียนทั้งหมด 39 คน 

 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดีเยี่ยม 39 คน  

 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดี - คน 

 จํานวนผูเรียนที่ผาน - คน 

 จํานวนผูเรียนที่ไมผาน - คน 

สรุป นักเรียนที่อยูในระดับดีเยี่ยมในปการศึกษา 2557 

 และปการศึกษา 2558 จํานวนรอยละ 100.00 

ขอที่ 6 มุงม่ันในการทํางาน 
ปการศึกษา 2557 จํานวนผูเรียนทั้งหมด 34 คน 

 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดีเยี่ยม 34 คน  

 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดี - คน 

 จํานวนผูเรียนที่ผาน - คน 

 จํานวนผูเรียนที่ไมผาน - คน 

ปการศึกษา 2558 จํานวนผูเรียนทั้งหมด 39 คน 

 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดีเยี่ยม 39 คน  

 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดี - คน 

 จํานวนผูเรียนที่ผาน - คน 

 จํานวนผูเรียนที่ไมผาน - คน 

สรุป นักเรียนที่อยูในระดับดีเยี่ยมในปการศึกษา 2557 

 และปการศึกษา 2558 จํานวนรอยละ 100.00 

ขอที่ 7 รักความเปนไทย 
ปการศึกษา 2557 จํานวนผูเรียนทั้งหมด 34 คน 

 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดีเยี่ยม 34 คน  

 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดี - คน 

 จํานวนผูเรียนที่ผาน - คน 

 จํานวนผูเรียนที่ไมผาน - คน 

ปการศึกษา 2558 จํานวนผูเรียนทั้งหมด 39 คน 

 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดีเยี่ยม 39 คน  

 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดี - คน 
 จํานวนผูเรียนที่ผาน - คน 

 จํานวนผูเรียนที่ไมผาน - คน 

สรุป นักเรียนที่อยูในระดับดีเยี่ยมในปการศึกษา 2557 

 และปการศึกษา 2558 จํานวนรอยละ 100.00 
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รายการคุณภาพ
ผูเรียน 

รายการ 
หลักฐาน 

(เอกสารหมายเลข) 

ขอที่ 8 มีจิตสาธารณะ 
ปการศึกษา 2557 จํานวนผูเรียนทั้งหมด 34 คน 

 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดีเยี่ยม 34 คน  

 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดี - คน 

 จํานวนผูเรียนที่ผาน - คน 

 จํานวนผูเรียนที่ไมผาน - คน 

ปการศึกษา 2558 จํานวนผูเรียนทั้งหมด 39 คน 

 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดีเยี่ยม 39 คน  

 จํานวนผูเรียนที่อยูในระดับดี - คน 

 จํานวนผูเรียนที่ผาน - คน 

 จํานวนผูเรียนที่ไมผาน - คน 

สรุป นักเรียนที่อยูในระดับดีเยี่ยมในปการศึกษา 2557 

 และปการศึกษา 2558 จํานวนรอยละ 100.00 

4. ปริมาณ 
และคุณภาพ 
ของงาน 

ปริมาณและคุณภาพของงาน รายการใดรายการหน่ึงดังน้ี 

- จํานวนช่ัวโมงท่ีสอนตอสัปดาห 18 ชั่วโมง  
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 หองชบา จํานวนนักเรียน 39 คน 

- ทําการสอนกลุมสาระเรียนรูดังตอไปน้ี 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  5  ชั่วโมง/สัปดาห 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร    5  ชั่วโมง/สัปดาห  
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร    2  ชั่วโมง/สัปดาห  
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ    2  ชั่วโมง/สัปดาห 
รายวิชาเพ่ิมเติม (ภาษาสรางสรรค)   1  ชั่วโมง/สัปดาห  
- กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ลูกเสือ)   1 ชั่วโมง/สปัดาห  
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ชุมนุม)   1 ชั่วโมง/สปัดาห  
กิจกรรมกีฬา (วันพุธ)    1 ชั่วโมง/สปัดาห  
   รวม 18  ชั่วโมง/สัปดาห  

4.2 คณุภาพของผูเรียนที่สะทอนจาก 

- การไดรับรางวัลของนักเรียนในรายวิชาที่เสนอขอผลงาน  

 ในรอบ 2 ปขาพเจาทําการสอนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1  

- กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยนักเรียนไดรางวัลดังตอไปน้ี  

 1. ไดรับรางวัลประกวดคัดลายมือในวันสุนทรภู  
 2. ไดรับรางวัลการประกวดการแตงกายเลียนแบบ 

“นางผีเสื้อสมุทร” ในวันสุนทรภู 

ตารางเรียน 

เกียรติบตัร 



คูมือการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
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รายการคุณภาพ
ผูเรียน 

รายการ 
หลักฐาน 

(เอกสารหมายเลข) 
 3. ได รับรางวัลการประกวดระบายสีตัวละครในวรรณคดี  
สุนทรภู  
- ไดรับการยกยองเชิดชขูองนักเรียนในรายวิชาทีเ่สนอขอผลงาน 

หมายเหตุ  1. ผูขอรับการประเมินเปนครูชํานาญการใหนําเสนอขอมูลเฉพาะขอ (ก)  ผลการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนเทาน้ัน  ไมตองนําเสนอขอมูล (ข)  ผลงานทางวิชาการ 
      2. ใหผูขอรับการประเมินจัดทําหลักฐานตามขอ (ก)  ใหจัดเก็บไวที่โรงเรียน  และสามารถย่ืนตอ
คณะกรรมการประเมินไดทันทีเมื่อไดรับการรองขอ  
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     (ข) ผลงานทางวิชาการ (เฉพาะผูขอรับการประเมินเปน ครูชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ และเช่ียวชาญ
พิเศษ สวนผูขอรบัการประเมินเปนครูชํานาญการไมตองประเมินขอ (ข) ) 

 

ตําแหนงท่ีขอรับการประเมิน รายการผลงานทางวิชาการ 

 ครูชํานาญการ - 
 ครูชํานาญการพิเศษ รายการที่   

1. ชื่อเร่ือง (รายงานการศึกษาคนควา/งานวิจัยในช้ันเรียน) 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
ป พ.ศ. ที่ดําเนินการแลวเสร็จ............................................................. 
2. แผนการจัดการเรียนรู 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
ภาคเรียนที่........................ ปการศึกษา........................................ 

รายการที่   

1. ชื่อเร่ือง (รายงานการศึกษาคนควา/งานวิจัยในช้ันเรียน) 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
ป พ.ศ. ที่ดําเนินการแลวเสร็จ............................................................. 
2. แผนการจัดการเรียนรู 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
ภาคเรียนที่........................ ปการศึกษา........................................ 

 ครูเช่ียวชาญ รายการที่   

1. ช่ือเรื่อง (รายงานการศึกษาคนควา/งานวิจัยในช้ันเรียน) 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
ป พ.ศ. ที่ดําเนินการแลวเสรจ็............................................................. 
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ตําแหนงท่ีขอรับการประเมิน รายการผลงานทางวิชาการ 

2. แผนการจัดการเรียนรู 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
....................................................................................................... ...... 
ภาคเรียนที่........................ ปการศึกษา........................................ 

รายการที่   

1. ช่ือเรื่อง (รายงานการศึกษาคนควา/งานวิจัยในช้ันเรียน) 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
ป พ.ศ. ที่ดําเนินการแลวเสรจ็............................................................. 
2. แผนการจัดการเรียนรู 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
.................................................................................... ......................... 
ภาคเรียนที่........................ ปการศึกษา........................................ 

 ครูเช่ียวชาญพิเศษ รายการที่   

1. ช่ือเรื่อง (รายงานการศึกษาคนควา/งานวิจัยในช้ันเรียน) 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
ป พ.ศ. ที่ดําเนินการแลวเสรจ็............................................................. 
2. แผนการจัดการเรียนรู 
............................................................................................................. 
....................................................................................................... ...... 
............................................................................................................. 
ภาคเรียนที่........................ ปการศึกษา........................................ 

รายการที่   

1. ช่ือเรื่อง (รายงานการศึกษาคนควา/งานวิจัยในช้ันเรียน) 
............................................................................................................. 



61  คูมือการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 

ตําแหนงครู สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 

 

 

ตําแหนงท่ีขอรับการประเมิน รายการผลงานทางวิชาการ 

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

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

............................................................................................................. 
ป พ.ศ. ที่ดําเนินการแลวเสรจ็............................................................ 
 

 

2. แผนการจัดการเรียนรู 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
ภาคเรียนที่........................ ปการศึกษา........................................ 

 

ขอรับรองวาขอมลูดํากลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

ลงช่ือ            เรียนดี  รักษเรียน            ผูขอรับการประเมิน 

            (     นายเรียนดี  รักษเรียน      ) 
   ตําแหนง  ครูปฏิบัติการ 
   วันที่  22  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ผานความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

     พิบูลสงคราม (ก.บ.ม.)  ครั้งที่ 88 (10/2559)  วันอาทิตยที่  6  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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ใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. 2558
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
วาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลยั 

ประเภทวิชาชีพเฉพาะ สายงานการสอน ตําแหนงครู 
สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น  

พ.ศ ๒๕๕๘ 
.............................................. 

โดยเปนการสมควรกําหนดหลกัเกณฑเกี่ยวกับการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะ สายงานการสอน ตําแหนงครู สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ              
พิบูลสงคราม ใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) และ (๑๓) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๖๕/๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ประกอบกับขอ ๑๒ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วาดวยการ
บริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม           
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐๕(๑/๒๕๕๘) เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกขอบังคับไวดังตอไปน้ี 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วาดวยการกําหนดระดับ
ตําแหนงและการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลยั ประเภทวิชาชีพเฉพาะ สายงานการสอน ตําแหนงครู สังกัดโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. ๒๕๕๘”  

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป  
บรรดากฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  มติ  หรือคําสั่งอื่นใดซ่ึงขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ใหใช

ขอบังคับน้ีแทน 
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
“โรงเรียนสาธิต” หมายความวา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“ก.บ.ม.” หมายความวา คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการประเมินเพื่อแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน 
“กองบริหารงานบุคคล” หมายความวา กองบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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  “ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล” หมายความวา ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
  “พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความวา พนักงานมหาวิทยาลัยตามขอบังคับมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏพิบูลสงคราม วาดวยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ที่ดํารงตําแหนงครู และ
ปฏิบัติงานสายงานการสอนในสังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
  ขอ ๔ ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ ในกรณีที่มีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้
ใหอธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัยช้ีขาด คําวินิจฉัยของอธิการบดีใหเปนที่สุด 

สวนท่ี ๑  
หลักเกณฑ 

ขอ ๕ การกําหนดระดับตําแหนงตามขอบังคับนี้  ให เปนไปตามกรอบของตําแหนงและ
แผนพัฒนากําลังคนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดคราวละสี่ป 

ขอ ๖ ใหกําหนดคุณสมบัติของผูขอกําหนดตําแหนงครูใหสูงข้ึน ดังนี้  
(๑) ครู  ชํานาญการ 

   (ก) ตองดํารงตําแหนงครู ปฏิบัติการ มาแลวไมนอยกวา ๖ ป สําหรับวุฒิปริญญาตรี
หรือไมนอยกวา ๔ ป สําหรับวุฒิปริญญาโท หรือไมนอยกวา ๒ ป สําหรับวุฒิปริญญาเอก และมีผลงานท่ีเกิดจาก
การปฏิบัติหนาที่ดานการเรียนการสอน และการพัฒนาผูเรียนยอนหลัง ๒ ปการศึกษาติดตอกัน นับถึงวันท่ียื่น   
คําขอกําหนดระดับตําแหนง 

(ข) มีภาระงานสอนไมต่ํากวาภาระงานข้ันตํ่าที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
(๒) ครู  ชํานาญการพิเศษ 

(ก) ตองดํารงตําแหนงครูชํานาญการ  และปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลว      
ไมนอยกวา ๔ ป และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ดานการเรียนการสอนและการพัฒนาผูเรียนยอนหลัง    
๒ ปการศึกษาติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอกําหนดระดับตําแหนง  

(ข) มีภาระงานสอนไมต่ํากวาภาระงานข้ันตํ่าที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
(๓) ครู  เช่ียวชาญ  

(ก) ตองดํารงตําแหนงครูชํานาญการพิเศษ และปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาว  
มาแลวไมนอยกวา ๓ ป และมีผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ดานการเรียนการสอนและการพัฒนาผูเรียน
ยอนหลัง ๒ ปการศึกษาติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอกําหนดระดับตําแหนง 

(ข) มีภาระงานสอนไมต่ํากวาภาระงานข้ันตํ่าที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
 (๔) ครู  เช่ียวชาญพิเศษ 
  (ก) ตองดํารงตําแหนงครู เช่ียวชาญ และปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลว        
ไมนอยกวา ๒ ป และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ดานการเรียนการสอนและการพัฒนาผูเรียนยอนหลัง    
๒ ปการศึกษาติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอกําหนดระดับตําแหนง  
  (ข) มีภาระงานสอนไมต่ํากวาภาระงานข้ันตํ่าที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
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 ขอ ๗ การประเมินเพื่อแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงสูงข้ึนตามขอบังคับน้ีตอง
คํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ดังนี้  
 (๑) ตองมีความซื่อสัตยทางวิชาชีพ ไมนําผลงานของผูอื่นมาเปนผลงานของตน และไมลอกเลียน
ผลงานผูอื่น รวมทั้งไมนําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพรในวารสารวิชาการหรือวิชาชีพมากกวาหนึ่ง
ฉบับในลักษณะที่จะทําใหเขาใจผิดวาเปนผลงานใหม  
 (๒) ตองไมคํานึงถึงผลประโยชนทางวิชาชีพจนละเลยหรือละเมิดสิทธิสวนบุคคลของผูอื่นและ
สิทธิมนุษยชน  
 (๓) ตองคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของดวย 
 ขอ ๘ ผลงานที่นําเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณา ตองมีเงื่อนไขดังนี้  
 (๑) ตองมิใชผลงานที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษา เวนแตเปนกระบวนการผลิต 
 (๒) ตองมิใชผลงานเดิมที่เคยใชในการประเมินแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึนมาแลว  
เวนแตเปนกระบวนการผลิต  
 (๓) กรณีที่เปนผลงานรวมตองระบุการมีสวนรวมและมีคํารับรองจากผูมีสวนรวม 
 (๔) ผลงานทางวิชาชีพตองไดมาจากการศึกษาโดยใชหลักวิชาชีพเปนเกณฑ ไมมีอคติมาเก่ียวของ
และเสนอผลงานตามความเปนจริง ไมจงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษา วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย โดยหวัง
ผลประโยชนสวนตัว หรือตองการสรางความเสียหายแกผูอื่น และเสนอผลงานตามความเปนจริงไมขยายขอคนพบ
โดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาชีพ 
 (๕) ตองใหเกียรติและอางถึงบุคคลหรือแหลงที่มาของขอมูลที่นํามาใชในผลงานทางวิชาชีพของ
ตนเองและแสดงหลักฐานการคนควา 
 ขอ ๙ ใหมีการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัยตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหนงที่มหาวิทยาลัยกําหนดกอนการประเมินบุคคลเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงที่สูงข้ึนตาม
ขอบังคับน้ี 
 ขอ ๑๐ การประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน ตองประเมินตามองคประกอบ ดังนี้ 
 (๑) ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พิจารณาจากขอมูลของบุคคล    
และหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ และเอกสารหลักฐาน ดังนี้  
  (ก) ประเมินการรับราชการ  
  (ข) คํารับรองของผูบังคับบัญชา  
  (ค) เอกสารหลักฐานท่ีแสดงการมีสวนรวมในการเสริมสรางวินัย  คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 (๒) ดานความรูความสามารถ พิจารณาจากเอกสารหลักฐานในการพัฒนางานในหนาที่และการ
พัฒนาตนเอง ดังนี้  
  (ก) การเปนผูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน พิจารณาจากหลักสูตร  
แผนการจัดการเรียนรู สื่อ/นวัตกรรม แฟมสะสมผลงาน การจัดช้ันเรียนและสิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรู 
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  (ข) การพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและทักษะในสาขาหรือกลุมสาระที่รับผิดชอบ
หรือในงานที่รับผิดชอบ เชน วุฒิบัตร  เกียรติบัตร  หรือใบรับรองการผานการทดสอบความรูจากหนวยงานหรือ
สถาบันทางวิชาการท่ีใหการรับรอง  
 (๓) ดานผลการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
  (ก) ครู  ชํานาญการ  พิจารณาจากผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนจากผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน และหรือผลการทดสอบจากหนวยงานท่ีแสดงใหเหน็วาผูเรยีนมีการพัฒนาดานการเรียนรูและพัฒนาการดาน
อื่นๆ โดยคํานึงถึงปริมาณ คุณภาพ และสภาพของงานดวย และอาจพิจารณาจากการปฏิบัติงานจริงดวยก็ได 
  (ข) ครู  ชํานาญการพิเศษ  ตองมีผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย ๒ สวน คือ  
   (ข ๑) ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน พิจารณาจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน    
และหรือผลการทดสอบจากหนวยงานที่แสดงใหเห็นวาผูเรียนมีการพัฒนาดานการเรียนรูและพัฒนาการดานอื่นๆ             
โดยคํานึงถึงปริมาณ คุณภาพ และสภาพของงานดวย และอาจพิจารณาจากการปฏิบัติงานจริงดวยก็ได  
   (ข ๒) ผลงานทางวิชาการ ซึ่งเปนรายงานการศึกษา คนควา หรือผลการวิจัย           
ในช้ันเรียนที่มีจุดมุงหมายในการแกปญหาดานการเรียนของผูเรียน และสอดคลองกับแผนการจัดการเรียนรู               
มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และองคความรูตางๆ เพื่อแกไขปญหาและนําไปสูการสรุปองคความรู เพ่ือพัฒนา  
ผูเรียนจํานวนไมนอยกวา ๑ รายการ ทั้งนี้ การประเมินผลงานทางวิชาการใหพิจารณาจากผลงานทางวิชาการ      
ที่ผูขอรับการประเมินเสนอ และอาจใหผูขอรับการประเมินนําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได 
  (ค) ครู  เช่ียวชาญ  ตองมีผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย ๒ สวน คือ  
   (ค ๑) ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน พิจารณาจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
และหรือผลการทดสอบจากหนวยงานที่แสดงใหเห็นวาผูเรียนมีการพัฒนาดานการเรียนรูและพัฒนาการดานอื่นๆ            
โดยคํานึงถึงปริมาณ คุณภาพ และสภาพของงานดวย และอาจพิจารณาจากการปฏิบัติงานจริงดวยก็ได  
   (ค ๒) ผลงานทางวิชาการ ซึ่งเปนรายงานการศึกษา คนควา หรือผลการวิจัย           
ในช้ันเรียนที่มีจุดมุงหมายในการแกปญหาดานการเรียนของผูเรียน  และสอดคลองกับแผนการจัดการเรียนรู               
มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และองคความรูตางๆ เพื่อแกไขปญหาและนําไปสูการสรุปองคความรูเพ่ือพัฒนา  
ผูเรียนจํานวนไมนอยกวา ๒ รายการ โดยตองเปนงานวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอยางนอย ๑ 
รายการทั้งน้ี การประเมินผลงานทางวิชาการใหพิจารณาจากผลงานทางวิชาการที่ผูขอรับการประเมินเสนอ     
และอาจใหผูขอรับการประเมินนําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได 
  (ง) ครู  เช่ียวชาญพิเศษ  ตองมีผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย ๒ สวน คือ  
   (ง ๑) ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน พิจารณาจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
และหรือผลการทดสอบจากหนวยงานที่แสดงใหเห็นวาผูเรียนมีการพัฒนาดานการเรียนรูและพัฒนาการดานอื่นๆ            
โดยคํานึงถึงปริมาณ คุณภาพ และสภาพของงานดวย และอาจพิจารณาจากการปฏิบัติงานจริงดวยก็ได  
   (ง ๒) ผลงานทางวิชาการ ซึ่งเปนรายงานการศึกษา คนควา หรือผลการ วิจัย           
เพื่อสรางองคความรูใหม ดานการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาดานการเรียนของผูเรียน และสอดคลอง  
กับแผนการจัดการเรียนรู มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และองคความรูตางๆ เพ่ือแกไขปญหาและนําไปสูการสรุป
องคความรูเพื่อพัฒนาผูเรียนจํานวนไมนอยกวา ๒ รายการ โดยตองเปนงานวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการเรียน 
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การสอนอยางนอย ๑ รายการ ทั้งนี้ การประเมินผลงานทางวิชาการใหพิจารณาจากผลงานทางวิชากา ร            
ที่ผูขอรับการประเมินเสนอ และอาจใหผูขอรับการประเมินนําเสนอและตอบขอซักถามดวยก็ได 
 ขอ ๑๑  เกณฑการตัดสิน 
 (๑) ผูที่ผานเกณฑการประเมินครู  ชํานาญการ  ตองไดคะแนนแตละดาน  ดังนี้  
  (ก) ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตองไดคะแนนจาก 
กรรมการทั้ง ๓ คน เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๖๕  
  (ข) ดานความรูความสามารถ ตองไดคะแนนจากกรรมการท้ัง ๓ คน เฉลี่ยไมต่ํากวา           
รอยละ ๖๕  
  (ค) ดานผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนจากกรรมการทั้ง ๓ คน เฉลี่ยไมต่ํากวา            
รอยละ ๖๕ 
 (๒) ผูที่ผานเกณฑการประเมินครู  ชํานาญการพิเศษ  ตองไดคะแนนแตละดาน  ดังนี้  
  (ก) ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชา ชีพ ตองไดคะแนนจาก 
กรรมการทั้ง ๓ คน เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๗๐  
  (ข) ดานความรูความสามารถ ตองไดคะแนนจากกรรมการท้ัง ๓ คน เฉลี่ยไมต่ํากวา           
รอยละ ๗๐ 
  (ค) ดานผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน ดังนี ้
   (ค ๑) ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๖๕ 
    (ค ๒) ผลงานทางวิชาการ ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๖๕ 
    (ค ๓) คะแนนรวมเฉลี่ย (ค ๑) และ (ค ๒) ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๗๐ 
 (๓) ผูที่ผานเกณฑการประเมินครู  เช่ียวชาญ  ตองไดคะแนนแตละดาน  ดังนี้  
  (ก) ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตองไดคะแนนจาก 
กรรมการทั้ง ๓ คน เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๗๕ 
  (ข) ดานความรูความสามารถ ตองไดคะแนนจากกรรมการท้ัง ๓ คน เฉลี่ยไมต่ํากวา           
รอยละ ๗๕ 
  (ค) ดานผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน ดังนี้ 
   (ค ๑) ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๗๐ 
   (ค ๒) ผลงานทางวิชาการ ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๗๐ 
   (ค ๓) คะแนนรวมเฉลี่ย (ค ๑) และ (ค ๒) ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๗๕ 
 (๔) ผูที่ผานเกณฑการประเมินครู  เช่ียวชาญพิเศษ  ตองไดคะแนนแตละดาน  ดังนี้  
  (ก) ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชา ชีพ ตองไดคะแนนจาก 
กรรมการทั้ง ๓ คน เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๘๐ 
  (ข) ดานความรูความสามารถ ตองไดคะแนนจากกรรมการท้ัง ๓ คน เฉลี่ยไมต่ํากวา           
รอยละ ๘๐  
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  (ค) ดานผลการปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน ดังนี้ 
   (ค ๑) ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๗๕ 
   (ค ๒) ผลงานทางวิชาการ ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๗๕ 
   (ค ๓) คะแนนรวมเฉลี่ย (ค ๑) และ (ค ๒) ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๘๐ 

สวนท่ี ๒ 
การดําเนินการ 

 ขอ ๑๒ การขอรับการประเมินเพ่ือกําหนดตําแหนงใหสูงข้ึนกระทําได ๒ วิธี คือ วิธีปกติและ    
วิธีพิเศษ ดังนี้  

(๑) วิธีปกติ  ผูไดรับการแตงตั้งตองมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 (๒) วิธีพิเศษ  ไดแก การแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงที่มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงแตกตาง    
ไปจากที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง  
 ขอ ๑๓ ผูประสงคขอรับการประเมิน ใหยื่นคําขอตอผูบังคับบัญชาช้ันตน เพ่ือตรวจสอบและ
รับรองแลวเสนอกองบริหารงานบุคคลเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน กรณีเกษียณอายุราชการให
ยืน่คําขอกอนเกษียณอายุไมนอยกวา ๖ เดือน 
 ขอ ๑๔ ใหอธิการบดีโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. แตงตั้งคณะกรรมการจํานวน ๒ ชุด       
เพื่อทําหนาที่ประเมิน ดังนี้  
 (๑) กรรมการประเมินดานจริยธรรม และดานความรูความสามารถ เพ่ือทําหนาที่ประเมินดาน
วินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และดานความรูความสามารถ  
 (๒) กรรมการประเมินดานผลการปฏิบัติงาน เพื่อทําหนาที่ประเมินดานผลการปฏิบัติงาน  
 ขอ ๑๕ คณะกรรมการตามขอ ๑๔ มีองคประกอบ ดังนี้  
 (๑) ครู  ชํานาญการ  
  (ก) รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย  เปนประธานกรรมการ 
  (ข) ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต  เปนกรรมการ  
  (ค) ผูทรงคุณวุฒิที่ ก.บ.ม. ใหความเห็นชอบ จํานวน  ๒  ราย  เปนกรรมการ  
  (ง) ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล  เปนเลขานุการ 
  (จ) บุคลากรของกองบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวของ  เปนผูชวยเลขานุการ 
 (๒) ครู  ชํานาญการพิเศษ  
  (ก) รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย  เปนประธานกรรมการ 
  (ข) ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต  เปนกรรมการ  
  (ค) ผูทรงคุณวุฒิที่ ก.บ.ม. ใหความเห็นชอบ จํานวน  ๑  ราย  เปนกรรมการ  
  (ง) ผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการท่ี  ก.บ.ม. ใหความเห็นชอบ 
จํานวน  ๓  ราย  เปนกรรมการ 
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  (จ) ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล  เปนเลขานุการ 
  (ฉ) บุคลากรของกองบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวของ  เปนผูชวยเลขานุการ 
  กรรมการตาม (ก) – (ค) ทําหนาที่ตามขอ ๑๔(๑) และกรรมการตาม (ง) ทําหนาที่ตาม
ขอ ๑๔(๒) 
 (๓) ครู  เช่ียวชาญ 
  (ก) รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย  เปนประธานกรรมการ 
  (ข) ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต  เปนกรรมการ  
  (ค) ผูทรงคุณวุฒิที่ ก.บ.ม. ใหความเห็นชอบ จํานวน  ๑  ราย  เปนกรรมการ  
  (ง) ผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการท่ี ก.บ.ม. ใหความเห็นชอบ 
จํานวน  ๓  ราย  เปนกรรมการ 
  (จ) ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล  เปนเลขานุการ 
  (ฉ) บุคลากรของกองบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวของ  เปนผูชวยเลขานุการ 
  กรรมการตาม (ก) – (ค) ทําหนาที่ตามขอ ๑๔(๑) และกรรมการตาม (ง) ทําหนาที่ตาม
ขอ ๑๔(๒) 
 (๔) ครู  เช่ียวชาญพิเศษ 
  (ก) อธิการบดี  เปนประธานกรรมการ 
  (ข) รองอธิการบดทีี่ไดรับมอบหมาย  เปนกรรมการ 
  (ค) ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต  เปนกรรมการ  
  (ง) ผูทรงคุณวุฒิที่ ก.บ.ม. ใหความเห็นชอบ จํานวน  ๒  ราย  เปนกรรมการ  
  (จ) ผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาทีป่ระเมินผลงานทางวิชาการท่ี ก.บ.ม. ใหความเห็นชอบ 
จํานวน  ๓  ราย  เปนกรรมการ 
  (ฉ) ผูอํานวยการกองบรหิารงานบุคคล  เปนเลขานุการ  
  (ช) บุคลากรของกองบริหารงานบุคคลทีเ่กี่ยวของ  เปนผูชวยเลขานุการ 
  กรรมการตาม (ก) – (ง) ทําหนาที่ตามขอ ๑๔(๑) และกรรมการตาม (จ) ทําหนาที่ตาม
ขอ ๑๔(๒) 
 ขอ ๑๖ ใหคณะกรรมการตามขอ ๑๔ รายงานผลการประเมินตอ ก.บ.ม. เพ่ือพิจารณาใหความ
เห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป  
 ขอ ๑๗ แบบคําขอรับการประเมิน แบบรายงานดานวินัย   คุณธรรม  จริยธรรม   และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน  แบบประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน  แนวทางในการ
ประเมินผลงาน  คําจํากัดความของผลงาน  และอื่นๆ  ใหเปนไปตามที่ ก.บ.ม. กําหนด 
 ขอ ๑๘ การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน ใหแตงตั้งโดยมีเงื่อนไข ดังนี้  
 (๑) ไมกอนวันที่มหาวิทยาลัยรับเรื่องการขอกําหนดตําแหนง  
 (๒) กรณีมีการแกไขใหแตงตั้งไมกอนวันที่กองบริหารงานบุคคลรับผลงานที่ไดแกไขปรับปรุงฉบับ
สมบูรณแลว 
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 ขอ ๑๙ เม่ือมีการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงสูงข้ึนแลว ใหมี การติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามลักษณะงาน  หนาที่และความรับผิดชอบ  คุณภาพและความยุงยากของงานของ
ตําแหนงที่ไดรับการแตงตั้งดวย 
 ขอ ๒๐ ในกรณีที่ไมไดรับอนุมัติใหดํารงตําแหนง ผูขอรับการประเมินมีสิทธ์ิขอให  ก.บ.ม. 
พิจารณาทบทวนไดไมเกินสองครั้ง โดยในคําขอทบทวนน้ันตองแสดงขอเท็จจริง  ขออาง  และเหตุผลท่ีสนับสนุน
คําขอและจะตองย่ืนเรื่องขอทบทวนภายในเกาสิบวันนับแตวันที่รับทราบมติ  
 เมื่อ ก.บ.ม. ไดรับเรื่องคําขอใหทบทวนแลว ใหสงคําขอน้ันแกคณะกรรมการเพื่อแตงต้ังบุคคล   
ใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน หากคณะกรรมการมีความเห็นประการใดใหเสนอตอ ก.บ.ม. พิจารณา ผลการพิจารณา 
ของ ก.บ.ม. ใหเปนที่สุด  
 ขอ ๒๑ เมื่อคณะกรรมการไดรับเรื่องการขอทบทวนตามขอ ๒๐ แลว ใหดําเนินการดังตอไปนี้  
 (๑) การพิจารณาทบทวนครั้งที่หนึ่ง  
  (ก) กรณีที่เห็นวาคําขอทบทวนขาดขอเท็จจริง  ขออาง  และไมมีเหตุผลทางวิชาการ             
ที่สนับสนุนคําขอ  ใหมีมติไมรับพิจารณา  
  (ข) กรณีที่ เห็นวาคําขอทบทวนมีขอเท็จจริง   ขออาง  และเหตุผลทางวิชาการ              
ที่สนับสนุนคําขอ  ใหมีมติรับไวพิจารณา  โดยใหมอบคณะกรรมการชุดเดิมพิจารณา  
 (๒) การพิจารณาทบทวนครั้งที่สอง 
  (ก) กรณีที่เห็นวาคําขอทบทวนขาดขอเท็จจริง  ขออาง  และไมมีเหตุผลทางวิชาการ             
ที่สนับสนุนคําขอเพิ่มเติมจากครั้งที่หนึ่ง ใหมีมติไมรับพิจารณา  
  (ข) กรณีที่ เห็นวาคําขอทบทวนมีขอเท็จจริง   ขออาง  และเหตุผลทางวิชาการ              
ที่สนับสนุนคําขอเพิ่มเติมจากครั้งที่หนึ่ง ใหมีมติรับไวพิจารณา และใหแตงต้ังคณะกรรมการโดยผูทรงคุณวุฒิตอง
เปนชุดใหมเพื่อพิจารณา 
  (ค)  เมื่อคณะกรรมการชุดใหมไดพิจารณาคําขอทบทวนแลว ใหมหาวิทยาลัย            
นําผลการพิจารณาของคณะกรรมการชุดใหมและชุดเดิมเสนอตอ ก.บ.ม. พิจารณาตอไป 
 ขอ ๒๒ ให ก.บ.ม. พิจารณากําหนดมาตรการในการปองกันและลงโทษผูขอกําหนดตําแหนงอัน
สอใหเห็นวาเปนผูทีก่ระทําผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณอันเกี่ยวของกับผลงานทางวิชาชีพและเปนผูที่มีความ
ประพฤติไมเหมาะสมท่ีจะไดรับการพิจารณาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน  ดังตอไปน้ี  
 (๑) กรณีที่ตรวจสอบพบวาผูขอกําหนดตําแหนงระบุการมีสวนรวมในผลงานไมตรงกับความเปน
จริงหรือมีพฤติการณสอวามีการลอกเลียนผลงานของผูอื่นหรือนําผลงานของผูอื่นไปใชในการเสนอขอตําแหนง   
โดยอางวาเปนผลงานของตนเองให กบ.ม. มีมติใหงดการพิจารณาการขอตําแหนงในครั้งนั้นและดําเนินการทาง
วินัยตามขอเท็จจริงและความรายแรงแหงการกระทําผดิเปนกรณีๆ ไป  และหามผูกระทําผิดน้ัน  เสนอขอตําแหนง
มีกําหนดเวลาไมนอยกวาหาปนับตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. มีมติ  
 (๒) กรณีที่ไดรับการพิจารณาอนุมัติใหดํารงตําแหนงไปแลว  หากภายหลังตรวจสอบพบหรือ
ทราบวาผลงานที่ใชในการเสนอขอตําแหนงครั้งนั้น  เปนการลอกเลียนผลงานของผูอื่นหรือนําเอาผลงานของผูอื่น
ไปใช  โดยอางวาเปนผลงานของตนเอง  ให ก.บ.ม. เสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือมีมติถอดถอนตําแหนงระดับ
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ทางวินัยตามขอเท็จจริงและความรายแรงแหงการกระทําผิดเปนกรณีๆ ไป  และหามผูกระทําผิดนั้นเสนอขอ
ตําแหนงมีกําหนดเวลาไมนอยกวาหาปนับตั้งแตวันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติใหถอดถอน  
 
       ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
           ศิริ  ทิวะพันธุ 
            (พลเอก ดร.ศิริ  ทิวะพันธุ) 
           นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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