
สิงท่ีส่งมาด้วย ๑

ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาดรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๖©

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้มีการส่งเสริมสนับสมุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกบา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งครู ไดัม ีการสั่งสมความชำนาญและมีฅวามเชี่ยวขาญในการจัดการเริยน 
การสอน ม ีการพ ัฒนาตนเองอย ่างต ่อเบ ื่อง ตลอดจนประพฤติปฏิบ ัต ิตนเป ็นแบบอย่างท ี่ด ี มีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องที่ส่งผลถึงคุณภาพ 
ผู้เรียนได้อย่างแท้จริง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๓) แหงพระราซบัญญ้ตระเบียบปริหารงาใ^)คคลส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และข้อ ๕ แห่งประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐาน 
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๒)พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ประกาศ ณ วันที่ ๔ กันยายน ๖๕๕๘ และประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก ี่ยวก ับการจัด • ท ำ มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข ้าราชการครูและบ ุคลากรทางการศึกษา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ และมติคณะกรรมการกลาง 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ใบการประ'ชุมครั้งที่ ๑ ๐ / ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖0  
เห็นชอบให้ปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน ไห ้สอดคล ้องก ับการเปล ี่ยนแปลงมาตรฐานท ั่วไปเก ี่ยวก ับ  
การประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งครู เพื่อให้มี 
หรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก ี่ยวก ับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข ้าราชการครูและบ ุคลากรทางการศึกษา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖®’'

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นด้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ลายงานการสอน ตำแหน่งครูผู้ด ูแลเด็ก ตำแหน่ง 

หัวหน้าศูนย์พ ัฒนาเด็กเล็ก ตำแหน่งครูผู้ช่วย และตำแหน่งครู และยกเลิกมาตรฐานวิทยฐานะ สายงานการสอน 
ว ิท ยฐาน ะคร ูชำน าญ การ คร ูขำน าญ การพ ิเศษ  คร ูเช ี่ยวชาญ  และคร ูเช ี่ยวช าญ พ ิเศษ  แนบท ้ายประกาศ 
คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐาน 
กำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๙ประกาศ ณวันที่ 
๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ และให้ใช้มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ แนบท้ายประกาศน ี้แทน

/ข ้อ ๔...



- ๒ -

ข้อ ๔ ข ้าราชการครูองค ์การบรหารส ่วนจังหวัด สายงาบการสอน ผู้ใดที่ได้รับการแต่งตั้ง 
ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและหรีอเลื่อนวิทยฐานะตามมาดรฐานวิทยฐานะเดิมตามประกาศคณะกรรมการกลาง 
ข้าราชการองค์การบรหารส่วนจังหวัดกำหนด ให้ถึอว่าข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้บเป็นผู้ท ี่ม ี 
คุณสมบตครบถ้วนตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและหรือมาตรฐานวทยฐานะที่กำหนดใหม่นี้

ประกาศ ณ วันท่ี ^  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖®

พลเอก า?
(อนุ,ค์งษ์ เผ่าจนดา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ประธานกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ

ประ๓ ห ข้าราชการดรู /  พนักงานครู

สายงาน การลอน

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงาบการสอน มีลักษณะงานพี่ปฎิบ้ดิเกี่ยวกับการจัดการเริยนการสอบ การจัดประสบการณ์ 

การเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การบริหารจัดการชั้นเรียน การพัฒนาผู้เรียน การอบรมบ่มบิลัยใหัผู้เรียน 
มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม แสะคุณลักษณะอับพึงประสงค์ การปฎบ้ดิง'ใบทางวิชาการชองสถานพึกษๆ การประสาน 
ความร่วมมีอกับผู้ปกครอง บุคคลโบชุมชน และหรีอสถานประกอบการ เพี่อร่วมกับพัฒนาผู้เรียน การบริการ 
ลังคมค้านวิชาการ การพัฒนาตนเองและวิชาซิพ และบ่ฎํบ้ดิงานอี๋นตามทั่โค้รับมอบหมาย

ซีอตำแหน่ง
ครูผู้ดูแลเด็ก
หัวหน้าสนย์พัฒนาเด็กเลก
ครูผู้ซ่วย
ครู

ชึ๋อวิหยฐานะ

ครูข้านาญการ 
ครูข้านาญการพึเศษ 
ครูเซียวชาญ 
ครูเซียวชาญพึเศษ



ขีอค่าแหบ่ง ครูผู้ดูแลเดก
หน้าที่และความรับผิดขอบ

ปฏิบัติหน้าที่หลักเที่ยวกับกา'3จัดป'*“สบก'1'5ณ์เริยนรู้ การส่งเส่รีมการเรียนรู้ การ^หารจัดการชั้นเรียน 
การทัณบาผ้เรียน การอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เริยนนิรินัย คุณธรรม จริยธรรม แ ล ะค ุณ ล ัก ษ ณ ะอ ัน ล ังป ระส งค ์ 
การเตรียมความพร้อมแสะลั^นาอย่า'31ช้น การทัณนาตนเอง และป ฏ ิบ ัต ิงาน อ ีน ตาม ท ี่ได ้ร ับ ม อบ ห มาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฎินิดในด้านด่า'3  ๆ ดังนิ

0. ค่านการจัดประศบการณการเรียนรู้
0 ,0  น้าผลการวิเคราะห์หลักสูตร มกดรฐานการเรียนรู้ และตัว1Vวัดหรีอผลการเรียนรู้ มาใช้ในการจัดทำ 

รายวิขาและออกแบบหน่วยการเรียนรู้
685.๒ ออกแบ น การจ ัดการเร ียบ ร ู้โดยเน ้น ผ ู้เร ียบเน ินล ัาค ัญ  เท ี่อให ผ้ ู้เร ีย บ ม คีวาม ร ู้ ทักษะ 

คุณลักษณะประจำวิชา คุณลักษณะอันลังประสงค์ และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตร
0 .0 5  จัดกิจกรรมการเรียนร ู้ อำนวยความสะดวกใบการเรียนร ู้ และส่งเสรีมการเรียบร ูด้้วยวิธการ 

ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียบเนินสำคัญ
๑.๔ เลอกและใช้สื่อ เทคในโลย และแหล่งเรียบรู้ ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 
๑ .6  วัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสม และลอดคล้องกับด้วขี้'รัด 

และจุดประสงค์การเรียบรู้
๖. ค่ๆนการบรีหารจัดการชั้นเรียบ

๖.๑ จัดบรรยากาศที่ส่งเสรีมการเรียนรู้ กระบวนการคด ทักษะชีวิต และทัด;บาผู้เรียบ 
๖.๖  ค ่าเน ิบการดามระบบดูแลช ่วยเหล ือผ ู้เร ียน โดยม ีการศกษาและรวบรวมข้อม ูลผ ู้เร ียน 

รายบุคคล เลัอแก้ปีญหาและทัด;บาผู้เรียน
๖.๓ อบรมบ่มนิลัยให้ผู้เรียบมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันลังประสงค์ และค่านิยมที่ด้งาม 

๓. ค่านการทัฒบาดนเอง
ทัฌนาคนเองเที่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ด้วยวิธีการต่าง  ๆ อย่างเหมาะสม และมีส่วนร่วม 

ในชุมขนการเรียบรู้หางวิชาชีพ
วิน้ย คุณธรรม จรียธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตบเนินแบบอย่างที่ดี ดำรงชีวิตดามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเลัยง มีจิฅวิญญาณความเนินครู มีจิตสำนิกความรับผิดขอบในวิชาชีพครู และมีจรรยาบรรณชองวิชาชีพ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ค่ารงตำแหน่ง

๑. มีค ุผวุฒปริญญาตรีหรีอค ุณวุฒ อีิบที่เท ียบใด้ในระดับเดียวกับใบสาขาวิชาหรีอทางการดีกษา 
ดีกษาศาลตรี เฉพาะสาขาวิชาเอกอบุบาลดีกษาหรีอการดีกษไปฐมรัยห่รอคุณวุฒิอีนที่ ก.จ.ก.ท.หรีอกอบต.กำหนด 
เนิบคุณลมนิติเฉพาะสำหรับตำแหน่งบี้

๒. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรีอหลักฐานที่ใช้แสดงใบการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภา 
ออกให้เพอปฏิบัติหน้าท่ีสอน
การให้ใค่รับเงินเดีอบ

ให้เด้รับเงินเดีอบอันดับครูผู้ช่วย

มาตรฐานกำหนดค่าแหบ่ง



มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ชีอตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเดกเลก

หน้าทีและความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าทีในฐานะหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเด็ก รับผิดชอบการตูแลบุคลากรใบศูนย์พัฒนาเด็กเลึก 

ราฆผิงการตำเบนงานในศูนย์พัฒนาเด็กเด็ก ให้เป็นไปตามนโยบายแสะแผนงานทีวางใวัอย่างถูกต้องตามหลัก 
วิชาการ ไต้แก่ งานบุคลากรและการบริหารจัดการ งานอาคารสถานทีและสิงแวดล้อม งาบวิชาการและกิจกรรม 
ดานหลักศูดร งานการมีส่วนร่วมและการสนับสนนจากชุมชน งาบธุรการ การเงินและพัสดุ งานการจัด 
ประสบการณ์การเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียบรู้ การบริหารจัดการชั้นเรียน การพัฒนาผู้เร ียน การอบรม 
บ่มนิสัยให้ผู้เรียบมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันหงประสงค์ การเตรียมความหรัอมและพัฒนา 
อย่างเข้ม การพัฒนาตนเอง.และปฏิบัติงานอ๋ึนดามทีใด้รับVอบหมายโดยมีลักษณะงานทีปฏิบัดในต้านต่าง า ดังนี้ 

6. ต้านการจัดประศบการณ์การเรียนรู้
๑.® นำผลการวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ และดัวชั้จัดหรีอผลการเรียนรู้ มาใช้ในการจัดทา 

รายวิชาแสะออกแบบหน่วยการเรียนรู้
๑.๒ ออกแบบการจ ัดการเร ียนร ู้โดยเน ้นผ ู้เร ียน เป ็นสำค ัญ  เหอให ้ผ ู้เร ียนม ีความร ู้ ท ักษะ 

คุณลักษณะ ประจำวิชา คุณลักษณะอันพังประสงค์ และสมรรถนะทีสำคัญดามหลักสูตร
๑.๓ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ อำนวยความสะดวกไนการเรียบรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ต้วยวิธีการ 

ทีหลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๑.๙ เล้อกและใช้สึ๋อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียบรู้ ทีสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 
๑.๕ จัดและประเมีบผลการเรียนรู้ต้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสม และลอดคล้องกับดัวชั้จัด 

และจุดประสงค์การเรียบรู้
10. ต้านการบรีหารจัดการชั้นเรียน

๒.๑ จัดบรรยากาคทีส่งเสรีมการเรียบรู้ กระบวนการด็ค ทักษะชีวิต และพัฒนาผู้เรียน 
๒.๒ ตำเน ินการดามระบบต ูแลช ่วยเหลอผ ู้เร ียน โดยมีการศกษาและรวบรวมข้อม ูลผ ู้เร ียน 

รายบุคคล เทีอแก้ป็ญหาและพัฒนาผู้เรียบ
๒.๓ อบรมบ่มนิสัยใหัผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพังประสงค์ และค่านิยมที่ต้งาม 

๑. ต้านการพัฒนาตนเอง
พัฒนาตนเองเพอให้มีควานรู้ ความสามารถ ทักษะ ด้วยวิธีการต่าง  ๆอย่างเหมาะสม และมีส่วนร่วม 

ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
วินัย คุผธรรฺม จรียธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอยำงทีติ ตำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพัยง มีจํฅวิญญาณความเป็นครู มีจิตสำนิกความรับผิตชอบในวิชาชีพครู และมีจรรยาบรรณชองวิชาชีพ
คุณสมน้ติเฉพาะสำหรับผู้ตำรงตำแหน่ง

๑. มีคุณวุฒิไม่คํ่ากว่าปริญญาตรีในสาชาวิชาหริอทางการสืกษา ศกษาศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชาเอกอนบาล 
ศกษาหรีอการสืกษาปฐมวัย หริอคุณวุฒิอึ๋นที กจ.กท หรีอก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ 

๒. ไต้ปฏิบัติงาบเกี่ยวกับการตูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยชององค์กรปกครองส่วนท้องถั๋บติดต่อกันมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๓. มีใบอบุญาฅประกอบวิชาชีพครู หริลหลักฐานทีใช้แสดงใบการประกอบวิชาชีพครูตามทีคุรุสภาออกให้ 
เที่อปฏิบัติหน้าที่สอบ



- ๒-

การให้!,ดัรับเงนเคอน
ให้!ดัรับเงินเคอนอันดับกรูผู้ช่วย



มาดรฐานกำหนดค่าแหน่ง

ซึ๋อค่าแหบ่ง ครูผู้ข่าย

หน้าที่และความรับผิดซอน
มีหน้าที่และความรับผิดซอบหลักในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ บ่รีหารจัดการข้ันเรียน 

พัฒนาผู้เรียน การอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียบมิวิน้ย คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอับพึงประสงค์ เตรียมความทรัอม 
และพัฌบาอย่างเข้ม พัฒนาตนเอง และปฏิบัติงานอ๋ีนตามท่ีไต้รับมอบหมายโตนมีลักษณะงาบท่ีปฎิบ้ติในต้านต่าง  ๆ
อัง่นิ

๑. ต้านการจัดการเรียบการสอน
๑.® นำผลการวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวช้ีวัคหริอผลการเรียบเมาใช้ใบโฑรจัดทำ 

รายวิชาและออกแบบหน่วยการเรียนรู้ #
๑.๒ ออกแบบการจ ัดการเร ียนร ู้โดยเน ้นผ ู้เร ียน เป ็นสำค ัญ  เพ ื่อให ้ผ ู้เร ียน ม ีความร ู้ ทักษะ 

คุณลักษณะ ประจำวิซา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะที่สำคัญตาบหลักสูตร
๑ ๓ จัดก้จกรรมการเรียบรู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้'และส่งเสริมการเรียนรู้ต้วยวิธการ 

ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๑.๔ เลัอกและใข้สี่อ เหคโบไลย และแหล่งเรียบรู้ ที่ลอดคลัองกับกิจกรรมการเรียนรู้ 
๑ .๕ จัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธการที่หลากหลาย เหมาะสม และสอดคล้องกับตัวชี้วัด 

และจุดประสงค์การเรียนรู้
๒. ต้านการบรีหารจัดการขั้นเรียบ

๒.* จัดบรรยากาศที่ส่งเสรีมการเรียนรู้ กระบวนการคด ทักษะชีวิต และพัฒนาผู้เรียน 
๒.๒ ค ่าเน ิบการดามระบบดูแลช ่วยเหล ัอผ ู้เร ียน โดยมีการศ ึกษาและรวบรวมซัอม ูลผ ู้เร ียน 

รายบุคฅล่ เพื่อแก้'ปิญหาและพัฒนาผู้เรียน
๒.๓ อบรมบ่มนิลัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมที่ดงาม 

๓. ต้านการพัฒนาคบเอง
พัฒนาตนเองเพึอให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ด้วยวิธการต่าง  ๆ อย่างเหมาะสม และมีส่วนร่วม 

ใบชุมชนการเรียนรู้หางวิชาชีพ
วิน้ย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

มีวิน้ย คุณธรรม จริยธรรม ประหคุดปฏิบัติคนเป็นแบบอย่างที่ศึ ค่ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเครษธกิจ 
พอเพึยง มีจัตวิญญาณความเป็นครู มีจิตสำนิกควาบรับมิดชอบในวิชาชีพครู และมีจรรยาบรรณซองวิซาชีห
คุณสมบัดเฉพาะสำหรับผู้ดำรงดำแหบ่ง

๑. มีคุณจุฒิใมค่ากวาปริญญาต่รีใบสาโกวชาหรอหางการศึกษา ศึกษาศ'^เร์ ห่รีซทา®บท่ี กจ. ก.ท. ทัริอ นอบด 
กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ 

๒. มีใปอนุญาตประกอบวิขาชีพกรู 
ออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
การให้โต้รับเงินเค็อบ

ให้โต้รับเงินเคิอนอันดับครูผู้ช่วย



ชื่อตำแหน่ง
บาตรฐานกำหนคตำแหน่ง

ครู

หน้าที่และความรับผํดชอบ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการจัดการเรียนการสอน ล่งเสริบการเรียนรู้ บริหารจัดการช้ันเรียน 

พัฒนาผู้เรียน อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปฏิบัติงาบ 
หางวิชาการของสถานคิกษา ประสานความร่วนมอกันผู้ปกครอง บุคคลในชุมชน และหรีอสลานประกอบการ 
เที่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบ ร ิการส ังคม ด ้าน ว ิชาการ พัฒนาตนเองและวิชาชีพ และป ฏ ิบ ัต ิงาน อ ึ๋น  
ดาฆ1ที่!ด้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านด่าง  ๆ ดังนี้ 

®, ด้านการจัดภารเรียนการสอน
๑.® สร้างและหรีอพัฒนาหลักสูตร โดยจัเทำรายว ิชาและหน ่วยการเร ียบร้ให ้สอดคล ้องก ับ 

มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดหรีอผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร
๑ ๒ ออกแบ บ การจ ัดการเร ียบ ร ู้โดยเน ้น ผ ู้เร ียน เน ้น ส ำค ัญ เท ี่อให ้ผ ู้เร ียน ม ีความ ร ู้ท ักษ ะ 

คุณลักษณะ ประจำวิชา คุณลักษณะอับพึงประสงค์ และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตร
๑.๓ จัคกิจกรรมการเรียนรู้ อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ และส่งเสรีมการเรียนรู้ด้วยวิธการ 

ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเน้นสำคัญ
๑.๔ สร้างและหรือพัฒนาสึ๋อ นวัคกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียบรู้ ที่สอดคล้องกับกิจกรรม

การเรียนรู้
ร,.๕  วัดและประเมีนผลการเรียบรู้ด้วยวิธการที่หลากหลาย เหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐๆบ 

การเรียนรู้ ตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียบรู้
' ๑ .๖  คิกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรีอวิจัยเที่อแก้นิญหาหรีอพัฒนาการเรียบรู้ท ี่ส ่งผลต่อ 

คุณภาพผู้เรียน
๒. ด้านการบรีหารจัดการชั้นเรียน

๒.๑ สร้างบรรยากาศท ี่ล ่งเสร ิมการเร ียนร ู้ กระบวนการคิด ทักษะชีวิต และพ ัฒนาผ ู้เร ียน 
เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการพัฒนาคนเองเต์มตามศักยภาพ เกิดแรงบันคาสใจ มีความสุช มีความ 
ปลอดภัย และการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมชองผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง

๒.๒ ตำเนินการดานระบบดูแลช่วยเหล็อผู้เรียนโดยใชข้้อมูลสารสนเทคเกี่ยวกับผู้เรียนรายบุคคล 
และประสานความร่วมมีอกันผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพึ๋อแก้ปีญหาและพัฒนาผู้เรียบ

๒.๓ อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียบมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมที่ดงาม 
๒.๔ จัดหำข้อมูลสารสบเทศ เอกสารประจำชั้นเรียบหรีอเอกสารประจำวิชา เที่อใช้ใบการส่งเสรีม 

สนับสบุนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๑. ด้านการพัฒนาคนเองและวิชาชีพ

๓.๑ จัดทำแผนพัฒนาตนเอง และดำเนินการตามแผนอย่างเน้นระบบและต่อเนอง 
๓.๒ มีส่วนร่วมและหรีอเน้นผู้บำทางวิชาการในชุมชนการเรียบรู้ทางวิชาชีพ 
๓.๓ นำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ มาพัฒนาบวัคกรรม 

การจัดการเรียบรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน



- ๒ -

วิน้ย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
มึริบัย คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิฃัติตนเป็นแนบอย่างที๋ดั ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของ 

เสรษฐกํจพอเพิยง มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีจิตสำมีกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู และมีจรรยาบรรณ 
ของวิชาชีพ

คุณศมน้ตเฉพาะสำหรับผู้คำรงคำแหบ่ง
๑. มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากวำปริญญาตรีใบสาชาวิชาหริอทางการศึกษา ศึกษาสาสตร์ หริอทางอึ๋นที่ ก.จ. ก.ท. 

หริอก อบต.กำหนดเป็บคุณสมบ้ติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
๒. คำรงดำแหบ่งครูผู้ช่วยและหริอดำแหบ่งครูผู้ดูแลเด็ก และหริอตำแหน่งหัวหน้าสูนย่พัฒนาเด็กเลก 

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี และม่านการประเมีนการเตริย่มความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตามหลักเกญท์และ 
วิริการท ก,จ, ก.ท, และ ก.อบต. กำหบด หริอดำรงดำแหบ่งอึ๋นท ก.จ. ก.ท. หริอ ก.อบต. เทียบ เท ่า  

๓. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

การให้ใด้รับเงินเต๊อน
■ ให้ใค้รัซเงบเคิอนอับดับ คส.(ต
ผู้คำรงตำแหน่งครูผ ู้ใดผ ่านการประเมินให ้ม ีว ิทยฐานะครูชำนาญการ หริอเลีอนเป็นๆทยฐานะ; 

ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชียวชาญ หริอครูเชียาชาญพิเศษ ตามหลักเกณท์และวิธการท่ึ ก.จ. ก.ท. และ ก.3บดกำหมด 
ให้ใดัรับเงินเดีอนอันดับ ฅส.๒ คส,๓ คศ.๕ หริอ กส.^ ตามลำดับ



มาตรฐานวิทยฐานะ

หน้าหและความรับผิดชอบ
มิหน้าทีและความรับผิดชอบและลักษณะงาบทีปฏิบ้ติตามมาตรฐานตำแหน่งครู 

คุณภาพการปฎบัติงาน
มิความรู้ความสามารถทักษะในรายวิชา กลุ่มสาระการเรียบรู้หรีอหลักสูตรทีรับผิดชอบสูงกว่า 

ระดับทีบฐาน สามารถปฎิบ ้ต ิงาบค ้านการจัดการเร ียบการสอบ ห ร ีอ ก ารจ ัด ป ระ ส บ ก าร ณ ์ก าร เร ียน ร ู้ 
ดัาบการบรีหารจัดการชั้นเรียบ และด้านภารพัฒนาตบเองและวิชาชิษ อย่างมิคุณภาษสูงกว่าระดับพนฐาน 
โดยแสดงให้เห็นว่ามิการปฎิบ้ติงานอย่างเน้นระบบ ถูกต้อง เหมาะสม ด้วยวิรีการทีหลากหลาย เน้นผู้เรียนรู้ 
เทีอการเปลึ่ยบแปสงต่อคนเอง ถูรณาการความรู้สูการปฎิน้ติ โดยบุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียบใต้เต็มตามคักยภาพ 
และสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มิความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ และสมรรถนะทีสำคัญลามหลักสูตร
ระยะเวลาการปฏบติงาบ

๑. มิภาระงานสอนตามที ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด
เ9. มิระยะเวลาการปฎ้บติงาบตามหน้าทีความรับผิดขอบ ซีงแสดงให้เห็บถงการสั่งสมศวามชำนาญ 

ความเซียวชาญ ตามที ก.จ. ก.ห. และ ก.อบต กำหนด
วินัย คุณธรรม จรียธรรม และจรรยาบรรณวิชาชิพ

มิวินัย คุณธรรม จรียธรรม ประพฤติปฎบ้ติดนเน้นแบบอย่างทีด ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเครบฐกิจ 
พอเพียง มิจิตวิญญาณความเน้นครู มิจิตสำนกความรับผิดชอบใบวิชาชีพครู และมิจรรยาบรรณชองวิชาชีพ
คุณสมบํติเซพาะสำหรับวิหยฐานะ

๑. ดำรงตำแหน่งครู มาแล้วโม่น ้อยกว่า ๕ น้ หรีอดำรงตำแหน่งอีนที ก.จ. ก.ท. แสะ ก.อบต 
เทยบเท ่า โดยฝานการพัฒนาและฝานการประเมินตามหลักเกณท์และวิธการที ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
กำหนด หรีอ

๖. ดำรงตำแหน่งอึ๋นทีมิวิทยฐานะชำนาญการ 
การให้โต้รับเงินเติอบ

ให้ใต้รับเงินเติอนอันดับ คส.๖ แล์ะให้โต้รับเงินวิทยฐานะครูชำนาญการ

ซีอวิหยฐานะ ครูชำนาญการ



มาดรฐานวิทยฐานะ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
มีหน้าที่และความรับผิดขอบและลักษณะงาบที่ปฏิบ้ติดามมาตรฐานคำแหบ่งครู 

คุณภาพการปฏิบัติงาบ
มีคุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะครูชำนาญการ และต้องแสตงให้เฟ้นว่ามีการปรับ 

ประยุกต์ การบูรณาการ การมีส่วนร่วมของผู้๓ ยวช้ลง และใช้กระบวนการวิจัยเที่อแก้มิญหาและพัฒนาการ 
เร ียบรู้ สร้างบวัตกรรมจากการปฏิบ ัต ิงานที่ส ่งผลต่อคุณภาพผู้เร ียบ โคยม ีความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
และการพัฒนาตนเองและวิขาชีพ ดังต่อไปนี้

๑. มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ในรายวิขา ก ล ุ่ม ส าร ะ ก าร เร ียบ ร ู้ หร ีอห ล ักส ูตรท ี่ร ับผ ิดขอบ 
ใบระดับสูง

๒.. •สามารถพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกังบริบทของสถานทีก่ษา ผ ู้เร ียบ และท้องถน สามารถ 
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเน้นส่าคัญ ดัดสรรและพัฒนาส์อ บวัดก'โรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียบรู้ 
วัดและประเมินผลการเรียบรู้อย่างหลากหลาย และสลดคล้องกับหลักสูตร

๓. สามารถบริหารจัดการขั้นเรียน จัดบรรยากาศการเรียนรู้ ดูแลช่วยเหลีอผู้เรียน;ที่อล่งเส่ริมการเรียนรู้ 
ของผู้เรียน

๔. มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ เม ินผู้น ่าทางวิขาการใบขุมขบการเรียนรู้ทางวิชาช ีพ และเมิน 
ผู้บริหารจัคการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อผู้เรียน
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

.ฯ ไ  . ข ่๑. มภาระงานสอนตามหิ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด
๒1 มีระยะเวลาการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดขอบ ขึ่งแสดงให้เฟ้นถงการสั่งสมความชำนาญ 

ความเชื่ยๆขาญ ดามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

มีวิน้ย คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนเมินแบบอย่างที่ติ ดำรงชีวิตดามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเที่ยง มีจิตวิญญาณความเมินครู มีจิตสำบกความรับผิดขอบในวิขาชีพครู และมีจรรยาบรรณชองวิชาชีพ
คุณสมบัติเอพาะสำหรับวิหยฐานะ

๑. ดำรงคำแหบ่งครูที่มีวิทยฐานะครูชำนาญการ มาแล้วใม่น้อยกว่า ๔ มิ หรีอดำรงดำแหบ่งอนที่ ก.จ. 
ก.ห. และ ก.อบต. เหยบเห่า โดยผ่านการพัฒนาและผ่านการประเมินตามหลักเกผทัและวิธีการที่ ก.จ. คุ.ท. 
และ ก.อบต. กำหนด หรีอ

๒. ดำรงคำแหบ่งอบที่มีวิทยฐาบะชำนาญการที่เศษ
การให้ได้รับเงินเสือบ

ให้ไต้รับเงินเดอบอันดับ คศ.๓ แล:

ชื่อวิหยฐานะ ครูชำนาญการที่เศษ

ให้ได้รับเงินวิทยฐานะ

เฑ ฟ ระกกศ ก.จ. 
ก ำ ฝ ^ จ ้
^  อนค. {ะฟ้'ป้หี

เห ศ *!า(เก ฬ ร ฐ •ใน  
จ ถๆ ทนๆ ล 
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ชี่อวิทยฐาน;
มาครฐาบรหยฐาน 

ครูฟยว'ชาญ
คบ้าที่และความรันผดชอน

มิหน้าที่และความรับผิดชอบและลักษณะงาบที่ปฎบํติตามมาตรฐานดำแหบ่งครู 
คุณภาพการปฏิบัติงาน

ม ิค ุณภาพการปฏ ิบ ัต ิงานคามมาตรฐานวิทยฐานะครูชำนาญการท ี่เศษ และต้องแสตงให้เฟ้นว่า 
มีการคิดคับ ว่เคราะห์ ลังเคราะห์ รีเรีมสร้างสรรค์ วิจ ัย เพื่อแกัฟ้ญหาและพัฒนาการเรียบรู้ชองผู้เรียน พัฒนา 
บว ัตกรรมให ้เป ็นต ้นแบบการเร ียนร ู้แก ่เพ ื่อนร่วมว ิชาช ีพ ม ีผลงานหเสนอใบระด ับชาต ิ โดยม ิความร ู้ 
ศวามสามารถ ทักษะ และการพัฒนาตนเองแสะวิชาชีพ ดังต่อไปนี้

๑. ม ิความรู้ ความสามารถ ทักษะ ในรายวิชา กลุ่มสาระการเร ียบรู้ หรีอหลักสูตรท่ีรับผิดชอบใบ 
ระดับสูงมาก

๒. ลามารถพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับบรีบ่ทชองสถานศีกษา ผู้เรียน ห้องถิ่น ตอบสนองจุดเน้น 
และนโยบายชองส่วนราชการต้นลังกัด สร้างและพัฒนาส์อ นวัตกรรม เทคโนใลย และแหล่งเรียนรู้ วัดและ 
ประเมินผลการเรียบรู้อย่างหลากหลาย และสอดคล้องกับหลักสูตร

๓. สามารถบริหารจัดการขั้นเรียน และสร้างแรงบันดาลใจใหผู้เ้รียน เพ่ือให้เกิดการฟค่ึยบแปลงในทางท่ีด 
๔. มิการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ เป็นพี่เลี้ยงให้กับครูใบสถานศกษา สร้างการมิส่วนร่วมกับเครีอข่าย 

วิชาการหรีอชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ
ระยะเวลาการปฏิบัคงาน

๑. มภิาระงานสอบตามท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต กำหนด
๒. มิระยะเวลาการปฎ้บัติงานดามหน้าที่ความรับผิตซอบ ซงแสดงให้เฟ้นถงการสั่งสมคว'เมชำนาญ 

ความเชี่ยวชาญ ตามที่ ก-จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด
วินัย คุณธรรม จรียธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

มิวิน้ย คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ติ ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเที่ยง มิจัดวิญญาณความเป็นครู มิจัตสำน้กความรับผิดชอบในวิชาชีพครู และมิจรรยาบรรณชองวิชาชีพ
คุณศมบัดเอพาะสำหรับวิหยฐานะ

๑. ดำรงดำแหบ่งครูที่มิวิทยฐานะครูชำนาญการที่เศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี หรีอดำรงตำแหน่งอี่น 
ท่ี ก.จ. ท.ท. และ ก.อบด. เทียบเท่า โดยผ่านการพัฒนาและผ่านการประเมินตาบหลักเกณฑ์และวิธการที่ ก.จ. 
ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด หรีอ

๒. ดำรงดำแหบ่งอนที่มิวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
การให้ใต้รับเงินเดือน

ให้ใต้รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๔ และให้ไค้รับเงินวิหยฐานะครูเชี่ยวชาญ

โ\เโฑรจศท"!/)*รฐาน 
รสืกษาฃฃจ. 0*!1กค



มาตรฐานวิหยฐานะ

ชํอวิหยฐาน: ครูเช ึ๋ยวชาญพเศษ
หน้าทีและความรับฝ็คชอบ

มิหน้าทีและความรับผิดชอบและลักษณะงานทีปฏิบัติตามบาตรฐานตำแหน่งครู 
คุณภาพการปฎํน้ตงาน

มิคุณภาพการปฏิบัติงาบตามมาตรฐานวิทยฐานะครูเชียวชาญ และต้องแสดงให้เฟ้นว่ามการใช้ความคด 
รัเรั๋ม สร้างสรรค์ มิการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียน! เป็นผู้นำการพัฒนาบวัดกรรมทีส่งผลกระทบต่อวิชาชีพ 
มิผลงานทีเสนอในระดับชาติหรีอนานาชาติ โดยมิความ! ความสามารถ ทักษะ และการพัฒนาคนเองและวิชาชีพ 
ดังต่อใปนี้

๑ .  ม ิความ! ความสามารถ ทักษะ ในรายวิชา กล ุ่มสาระการเร ียน! หรีอหลักสูตรท ีรับผิดชอบใน 
ระดับสูงมากเป็นพัเศษ

๒. สามารถพัฒนาหลักสูตรให้สอดคลัองกับบริบทของสถานคิกษา ผู้เรียน ท้องกิน และสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
เฟ้อน่าผลไปใช้ในการพัฒนาการเรียน!

๓. สามารถบริหารจัดการชั้นเรียน เสรีมแรงให้ผู้เรียนมิความมั่นใจในการพัฒนาคนเองเดมคามศักยภาพ 
เกิดแรงบันดาลใจ มิความสุข มิความปลอดภัย และการเปลี่ยนแปลงในทางทีติ โดยม่งเน้นการมิส่วนร่วมของ 
ผู้เรียบ และผู้,ทีเทียวช้อง

๔. มิการพัฒนาตบเองและวิชาชีพ สร้างเครีอข่ายชุมชนการเรียน!ทางวิชาชีพ สร้างวัฒ่นธรรมการเรียน! 
ในสถานคิกษา เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทีส่งผลต่อวงวิชาชีพ
ระยะเวลาการปฏิบัดงาน

๑. มิภาระงานสอนคาบที ก.จ. ก.ท. และ ก.อบด. กำหนด
๒. มิระยะเวลาการปฏิบัติงานตามหน้าทีควานรับผิดชอบ ชงแสดงให้เฟ้นกงการลังสมความชำนาญ 

ความเชียวชาญ ดามที ก.จ. ก.ท. และ ก.อบด. กำหนด
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

มิวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทีติ ดำรงชีวิตดามหลักปรัชญาเศรบฐกิอ 
พอเฟ้ยง มิจิสวิญญาณความเป็นครู มิจฅสำปีกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู และมิจรรยาบรรณของวิชาชีพ
คุณลมบัดเอพาะสำหรับวิทยฐานะ

๑. ดำรงตำแหน่งครูทีมิวิทยฐานะครูเชียวชาญ บาแลัวไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรีอดำรงตำแหน่งอนที ก.จ. 
ก.ท. และ ก.อบด. เทียบเท่า โดยผ่านการพัฒนาและผ่านการประเมินตามหลักเกณท์และวิธการที ก,จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. กำหนด หรีอ

๒. ดำรงตำแหน่งอึ๋บทีมิวทยฐานะเชียวชาญพิเศษ
การให้ใต้รันเงินเฟ้อน

ให้ใต้รับเงินเดอนอันดับ คศ.๔ และให้ไต้รับเงินวิหยฐ'- "

ฅ่ฯเIVน่ฬ์า■ ฑซการ!ฑิเ 
{ชา?นที ๒! พ.ศ. 1(115)*

โศพำมา*รฐานกำ!!นค 
6, เท(รน'® พ !* อน*.



(ง'ท่ีล่งมาด้วย ๑๐

สรุปสาระสำคัญมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงาน'บุคคล 
ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนห้องลิ่น พ•ค. ๒๕๖®

ประกาศ ณ วันที่ ๙  พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
*****************************

๑. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการ' 
ศึกษาองคักรปกครองส่วนห้องลิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้ต ั้งแต่วันที่ ๑ 0  พฤษภาคม ๒๕๖๑ สาระสำคัญเป ็นการ 
ยกเลิกมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะเดิม และใช้มาตรฐานใหม่ ดังนี้ 

๑.® มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สายงานการสอน

ตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ครูผ ู้ช ่วย ๑. มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาหรือทางการศึกษา ศึกษาคาสตรี หรือลาขาวิชาหรือทางอื่น 

ท่ี ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
๒. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานท่ีใฃ้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภาออกให้ 
เพื่อปฎิป็ติหน้าที่สอน

ครู ๑. มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีใบสาขาวิชาหรือทางการศึกษา ศึกษาคาสตรี หรือลาชาวิชาหรือทางอื่น 
ท่ี ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
๒. ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยและหรือตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก และหรือตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก 
เล็ก เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี และผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.จ. ก.ท. 
หรือ ก.อบต. เทียบเท่า 
๓. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ครูผู้ด ูแลเด็ก ๑. มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบไดิในระดับเดิยวกับในสาขาวิชาหรือทางการศึกษา 
ศึกษาคาสตรี เฉพาะสาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือการศึกษาปฐมวัย หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.จ. ก.ท.หรือ ก.อบต. 
กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งน้ี
๒.มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภา 
ออก'ให้เพื่อปฎิบัติหน้าที่สอน

หัวหน้าศูนย์ 
พ ัฒนาเด ็กเล ็ก

๑. มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีใบสาขาวิชาหรือทางการศึกษา ศึกษาศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชาเอกอนุบาล 
ศึกษาหรือการศึกษาปฐมวัย หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ 
ตำแหน่งน้ี
๒. ไล้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนห้องลิ่นติดต่อกันมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๓. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภา 
ออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

๑.๒ มาตรฐานวิทยฐานะ สายงานการสอน

วิทยฐานะ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะ
ครูช้านาญการ ๑. ดำรงตำแหน่งครู มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบด. 

เทียบเท่า โดยผ่านการพัฒนาและผ่านการประเมิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. 
กำหนด หรือ



วิทยฐานะ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะ
๒. ดำรงตำแหน่งอื่นที่มีวิทยฐานะชำนาญการ

ครูชำนาญการ 
พิเศษ

๑. ดำรงตำแหน่งครูที่มีวิทยฐานะครูชำนาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ 
ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. เท ้ยบเท ่า โดยผ่านการพัฒนาและผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และ 
วิธีการที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนด หรือ 
๒. ดำรงตำแหน่งอื่นที่มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ครูเชี่ยวชาญ ๑. ดำรงตำแหน่งครูที่มีวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ 
ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. เท ียบเท ่า โตยผ่านการพัฒนาและผ่านการประเมิน ตามหลักเกณฑ์และ 
วิธีการที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนด หรือ 
๒. ดำรงตำแหน่งอื่นที่มีวิทยฐานะเชี่ยว,ซาญ

ครูเชี่ยวซาญ 
พิเศษ

๑. ดำรงตำแหน่งครูท ี่ม ีว ิทยฐานะครูเช ี่ยวซาญ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕  ปี หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ 
ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. เท ียบเท ่า โดยผ่านการพัฒนาและผ่านการประเมิน ตามหลักเกณฑ์และ 
วิธีการที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนด หรือ 
๒. ดำรงตำแหน่งอ่ืนท่ีมีวิทยฺฐานะเช่ียวซาญพิเศษ

๑.๓ บทเฉพาะกาล
ข้าราซทารหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สายงานการสอน ผู้ใดท่ี 

ได้รับฌรแต่งต้ังตานมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและหรือเลือนรืทยฐานะตามมาตรฐานรืทยฐานะเดิมตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
กำหนด ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและหรือมาตรฐานวิทยฐานะที่กำหนดใหม่นี้

๒. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน ่งคร ู เพ ื่อใท ้ม ีหร ือเล ื่อนว ิทยฐานะส ูงข ึ้น  พ .ศ. ๒๕'๖๑ ม ีผลบ ังค ับใช ้ต ั้งแต ่ว ันท ี่ ๑๐ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ สรุปสาระสำคัญดังบี้

๒.® คุณสมบัติผู้ขอรับการประเมิน

วิทยฐานะ คุณสมบัติผู้ซอรับการประเมิน
ครูชำนาญการ ๑. ดำรงตำแหน่งครู มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถืงวันทียืนคำ'ซอ หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.จ. 

ก.ท. และ ก.อบต. เท ียบเท่า
๒. มีชั่ว'โมงการปฏิบัตงาน ในแต่ละปีไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ช่ัวโมง โดยในชั่วโมงการปฏิบัติงานต้อง 
มีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในแต่ละปีไม่น้อยกว่า ๕๐ ชั่วโมง ทั่งนี้ 
ต้องมีชั่วโมงสอนขั้นตั๋าตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดด้วย 
๓. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรือจรรยาบรรณ วิซาชีพ ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ๕ ปี 
๔. ผ ่านการพ ัฒ นา ตามหล ักเกณฑ ์และวิธ ีการท ี่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด ในช่วง 
ระยะเวลาย้อนหลัง ๕ ปี นับถึง'วันที่ยื่นคำ'ซอ
๕. ม ีผลงานท ี่เก ิดจากการปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี่ สายงานการสอน ในช ่วงระยะเวลาย ้อนหลัง ๕ ปี 
การศึกษา ติดต่อกับนับถึงวันสนปีการศึกษาก่อนวิน่ที่ยื่นดำซอ

ครูชำนาญการ 
พ ิเศษ

๑. ดำรงตำแหน่งครู ที่ม ีวิทยฐานะครูชำนาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถึงวับที่ยื่นคำซอ 
หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เทียบเท่า
๒. มีชั่วโมงการปฏิบัติงาน ใบแต่ละปีไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ชั่วโมง โดยในชั่วโมงการปฏิน้ติงานต้อง 
มีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมซนการเรียนรู้ทางวิซาชีพ ในแต่ละปีไม่น้อยกว่า ๕๐ ช่ัวโมง ทั่งนี้ 
ต้องมีชั่วโมงลอนขั้นตํ่าตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดด้วย 
*** ข้อ ๓1๔,๕ เช่นเดียวกันกับวิทยฐานะครูชำนาญการ***



วิทยฐานะ คุณสมบัติผู้ขอรันการประเมิน
ครูเช ี่ยวชาญ ๑ .  ดำรงตำแหน่งครู ท ี่ม ีวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ มาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๕ ปีนับถึงวับที่ยื่น 

คำขอ หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เทียบเท่า
๒. มีชั่วโมงการปฏิบัติงาน ในแต่ฅะปีไม่น้อยกว่า ๙๐ ๐  ชั่วโมง โดยในชั่วโมงการปฏิบัติงานต้อง 
มีชั่วโมงการมีส่วนร่วมใบขุมขนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในแต่ละปีไม่น้อยกว่า ๔๐ ช่ัวโมง ทั้งนี้ 
ต ้องมีช ั่วโมงสอนขั้นตํ่าตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก-อบต. กำหนดด ้วย โดยในช่วงระยะเวลา 
ย้อนหลัง ๕ ปี ผู้ฃอจะต้องมีชั่วโมงสอน ใบวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่เสนอผลงานทาง 
วิฃาการนั้น
*** ข้อ ๓1๔,๕ เช่นเดียวกับกับวิทยฐานะครูชำนาญการ***

ครูเช ี่ยวชาญ 
พเศษ

๑ .  ดำรงตำแหน่งครูท ี่ม ีว ิทยฐานะครูเข ี่ยวขาญ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ 
หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เทียบเท่า
๒. มีชั่วโมงการปฏิบัติงาน ในแต่ละปีไม่น้อยกว่า ๙๐ ๐  ชั่วโมง โดยในชั่วโมงการปฏิบัติงานต้อง 
มีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมขนการเรียบรู้ทางวิชาชีพ ในแต่ละปีไม่น้อยกว่า ๔๐ ช่ัวโมง ทั้งนี้ 
ต ้องมีช ั่วโมงสอนขั้นตํ่าตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดด ้วย โดยในช่วงระยะเวลา 
ย้อนหลัง ๕ ปี ผู้ขอจะต้องมีชั่วโมงสอน ในวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่เสนอผลงานทาง 
วิชาการนั้น
*** ข้อ ๓1๔1๔ เช่นเดียวกันกับวิทยฐานะครูชำนาญการ***

๒.๒ การประเมินผลงานที่เก ิดจากการปฏิบัติหน้าที่

ว ิทยฐานะ ตัว,ชี้วัด

ครูชำนาญการ ๑. ด้านการจัดการเรียบการสอบ
๑.๑ การสร้างและหรือการพัฒนาหลักสูตร
๑.๒ การจัดการเร ียนรู้ ได้แก่ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 1 การจัดท่าแผนการจัดการ 

เรียน/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (เอ3)4 เผบการสอนรายบุคคล (แก)/แผนการจัดประสบการณ์ 1 
กลยุทธ์ในการจัดการเรียบรู้ 1 คุณภาพผู้เรียน

๑.๓ การสร้างและการพัฒนา ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียบรู้ 
๑.๔ การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 
๑ .๕ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

๒. ด้านบริหารจัดการขั้นเรียน 
๒.๑ การบริหารจัดการขั้นเรียน 
๒.๒ การจัดระบบดูแลผู้เรียน
๒.๓ การจัดท่าข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำขั้นเรียนหรือประจำวิชา 

๓. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
๓.๑ การพัฒนาตนเอง 
๓.๒ การพัฒนาวิชาชีพ

ครูชำนาญการ 
พ ิเศษ

๑. ด้านการจัดการเรียนการสอน***
๒. ด้านบริหารจัดการขั้นเรียน***
๓. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ***



วิทยฐานะ ตัวชี้วัด

***เช่นเดียวกันกับครู'ชำนาญการ

ครูเช ี่ยวชาญ ๑. ด้านการจัดการเรียนการ?!อน***
๒. ด้านบริหารจัดการขั้นเรียน***
๓. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ***

ทั้งนี้ ต ้องมีผลงานทางวิขาการ ซึ่งเป ็นงานวิจัยในขั้นเรียน หรือรายงานผลการพัฒนาการ 
จ ัดการเรียบรู้ท ี่เก ิดจากชุมชนการเรียบรู้ทางว ิชาช ีพ หรือผลงาบทางวิชาการในลักษณะอื่นที่มี 
จุดมุ่งหมายในการแก้ป ิญหาด้านการเรียนรู้ของผู้เร ียนและสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ 
ม ีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อแก้ปีญหาและนำไปสู่การสรุปองค์ความรู้ 
เพ ื่อพ ัฒนาคุณภาพชองผู้เร ียน จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ รายการ โดยต้องเป็นงานวิจัยในขั้นเรียน 
อย่างน้อย ๑ รายการ

***เซ่นเดียวกันกับครูชำนาญการ
ครูเช ี่ยวชาญ 

พ ิเศษ
๑, ด้านการจัดการเรียนการลอน***
๒. ด้านบริหารจัดการขั้นเรียน***
๓. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ***

ทั้งนี้ ต ้องม ีผลงาบทางว ิชาการ ซ ึ่งเป ็น งาน ว ิจ ัย เก ี่ยวก ับการจ ัดการเร ียน การสอน  หรือ 
รายงานผลการพ ัฒนาการจัดการเรียนรู้ท ี่เก ิดจากชุมชนการเร ียนรู้ทางวิชาช ีพ หรือผลงานทาง 
วิชาการในลักษณะอื่น ที่ม ีจุดมุ่งหมายในการแก้ปิญหาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและสอดคล้อง 
ก ับแผนการจัดการเร ียนรู้ ม ีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและองค์ความรู้ต ่างๆ เพื่อแก้ปีญหาและ 
นำไปสู่การสรุปองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ รายการ โดยต้อง 
เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการลอน อย่างน้อย ๑ รายการ

***เซ่นเดียวกันกับครูชำนาญการ

๒,๓ เกณฑ์การตัดสิน
วิทยฐานะ ระดับคุณภาพ

ครูชำนาญการ ต้องได้รับการประเมินทุกตัวขี้วัดและมีระดับคุณภาพผลงานที่เกิดจากการปฏิบ้ดีหน้าที่ ดังนี้ 
๑. ด้านที่ ๑ ด้านการจัดการเรียนการสอน ทุกดัวซี้วัดต้องมีผลการประเมินไม่ตํ่ากว่าระดับ ๒ และ 
๒. ด้านที่ ๒ ด ้านการบริหารจัดการข ั้น เร ียน และด้านที่ ๓ ด ้านการพ ัฒนาตนเองและพ ัฒนา 
ว ิชาช ีพ แต่ละต้านต้องมีผลการประเมินไม่ตํ่ากว่าระดับ ๒ ไม่น้อยกว่า ๑ ตัวขี้วัด

ครูชำนาญการ 
พ ิเศษ

ต้องได้รับการประเมินทุกดัวขี้วัดและมีระดับคุณภาพผลงานที่เกิดจากการปฎิน้ตหน้าที่ ดังน้ี 
๑. ด้านที่ ๑ ด้านการจัดการเรียนการสอน ทุกตัวขี้วัดต้องมีผลการประเมินไม่ตํ่ากว่าระดับ ๓ และ 
๒. ด้านที่ ๒ ด ้านการบริหารจ ัดการข ั้น เร ียน และด้านที่ ๓ ด ้านการพ ัฒนาตนเองและพัฒนา 
วิชาช ีพ ต้องมีผลการประเมินทั้ง ๒ ด้านไม่ตํ่ากว่าระดับ ๒ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ตัวชี้วัด

ครูเช ี่ยวชาญ ต้องได้รับการประเมินทุกตัวขี้วัดและมีระดับคุณภาพผลงานที่เกิดจากการปฎิบํดีหน้าที่ ดังน้ี 
๑. ต้านที่ ๑ ด้านการจัดการเรียบการสอน ทุกดัวขี้วัดต้องมีผลการประเมินไม่ตํ่ากว่าระดับ ๔ และ 
๒. ด้านที่ ๒ ด ้านการบริหารจัดการข ั้น เร ียน และด้านที่ ๓ ด ้านการพ ัฒนาตบพงและพ ัฒนา 
วิชาช ีพ ต้องมีผลการประเมินทั้ง ๒ ด้านไม่ตํ่ากว่าระดับ ๓ และรวมกับแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ตัวขี้วัด 
๓. ผลงานทางวิชาการ ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๕



วิทยฐานะ ระดับคุณภาพ
ครูเชี่ยวชๆญ 

พ ิเศษ
ต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัดและมีระดับคุณภาพผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติเหบ้าที่ ดังบี้ 
๑. ด้านที่ ๑ ด้านการจัดการเรียนการสอน ทุกตัวซี้วัดต้องมีผลการประเมินไม่ตํ่ากว่าระดับ ๕ และ 
๒. ดัานที่ ๒ ด ้านการบริหารจัดการข ั้นเร ียน และด้านที่ ๓ ด ้านการพ ัฒนาตนเองและพ ัฒนา 
วิชาชีพ ต้องมีผลการประเมินตั้ง ๒ ด้านไม่ตํ่ากว่าระดับ ๔ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ตัวช้ี'รัด 
๓. ผลงานทางวิชาการ ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๘0

๒.๔ คณะกรรมการประเมินผลงานที่เก ิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
(๑) วิทยฐานะครูชำนาญการและครูชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในฐานะผู้บังคับบัญขาเน้นผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ใน 
แต่ละน้การศึกษา และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสยบและกลั่นกรอง'ข้อมูลที่ผ ู้ดำรงตำแหน่งครูรายงาน พร้อมเสนอ 
ความเห ็นประกอบการพ ิจารผาประเม ินผลงานในแต ่ละป ีการศ ึกษา โดยแต ่งต ั้งจากข ้าราชการหรีอพน ักงานคร ู 
ใบสถานศึกษานั้นหริอนอกสถานศึกษา ตั้งบี้ ผู้อำนวยการสถานศึกษาต้องมีวิทยฐานะไม่ตากว่าผู้ดำรงตำแหน่งฅรูที่รับ 
การประเมิน หากวิทยฐานะตํ่ากว่าให้เสนอ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด แล้วแต่กรณี แต่งตั้งข้าราขการหริอ 
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดนั้นที่มิวิทยฐานะไม่ดํ่ากว่าผู้ดำรงตำแหน่งครูที่รับการประเมิน เน้นผู้ร่วม 
สรุปผลการตรวจสอบและประเมิน

กรณีใบปีการศึกษาใด ผู้อำนวยการสถานศึกษาไม่อาจประเมินผลงาบได้ ให้เสนอ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ 
ก.อบต.จังหวัด แล้วแต่กรณ ี แต ่งต ั้งข ้าราชการหรือพน ักงานครูและบ ุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดน ั้นท ี่ม ีฅวามรู้ 
ความสามารถ และความเหมาะสมเน้นผู้ประเมินแทน

(๒) วัทยฐานะครูเช ี่ยวชาญและครูเช ี่ยวชาญพิเศษ
- ผู้อำนวยการสถานศึกษา ใบฐานะผู้บังคับบัญชาเน้นผู้ประเมินผลงาบที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ใน 

แต่ละปีการศึกษา และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรอง'ข้อมูลที่ผ ู้ดำรงตำแหน่งครูรายงาน พร้อมเสนอ 
ความเห ็นประกอบการพ ิจารณาประเม ินผลงานในแต่ละป ีการศ ึกษา โดยแต ่งตั้งจากข้าราชการหริอพนักงานครูใน 
สถานศึกษาน้ันหริอนอกสถานศึกษา ตั้งบี้ ผู้อำนวยการสถานศึกษาต้องมีวิทยฐานะไม่ตากว่าผู้ดำรงตำแหน่งครูที่รับการประเมิน 
หากวิทยฐานะตํ่ากว่าให้เสนอ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด แล้วแต่กรณี แต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานครูและ 
บ ุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดน ั้นท ี่ม ีว ิทยฐานะไม ่ตากว่าผ ู้ดำรงตำแหน่งครูท ี่ร ับการประเม ิน เน้นผู้ร่วมสรุปผล 
การตรวจสอบและประเมิน

กรณีในปีการศึกษาใด ผู้อำนวยทารสถานศึกษาไม,อาจประเมินผลงาบได้ให้เสนอ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ 
ก.อบด.จังหวัด แล้วแต่กรณี แต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดนั้นที่มีความรู้ ความสามารถ 
และความเหมาะสมเน้นผู้ประเมินแทน

- ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานทางวัชๆการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ 
ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่จะตรวจประเมิน จำนวน ๓ คน ต่อผู้เสนอขอเลื่อนวัทยฐานะ ๑ ราย

๒.๕ ขั้นตอนการประเมิน
(๑) วิทยฐานะครูชำนาญการและครูชำนาญการพิเศษ

ผู้ดำรงดำแหบ่งครู ปฏิบัติราชการต''เมหน้าท่ีความรับผิดชอบ Vพัอมบันทีกข้อมูลการปฏิบัติงาบใน 1๐5 เ:XX* 
เน้นระยะ โดยผู้อำนวยการสถานศึกษาเน ้นผ ู้ร ับรองและประเม ินผลงานท ี่เก ิดจากการปฏิบ ัต ิหน ้าท ี่ท ุกป ีการศ ึกษา 
เน้นระยะเวลา ๕ ปีการศึกษา เมื่อครบระยะเวลาและมีผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ผ่านไม่น้อยกว่า ๓ ปี 
การศึกษา และคุณสมบัติอื่นครบถ้วน ให้เสนอขอให้,ฯหรือเลื่อนวัทยฐานะต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา เพี่อตรวจสอบ 
และรับรอง จากน้ันนำส่งต่อสำนักงานองค์กรปกครองส่วน ต้องถ่ิน และสำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด แล้วแต่กรณี



เพื่อตรวจสอบและเสนอ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็บซอบให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกคำสั่งแต่งตั้ง

(๒) ว ิทยฐานะครูเช ี่ยวชาญและครูเช ี่ยวชาญพ ิเศษ
ผู้ดำรงตำแหน่งครูปฎิปัติราชการตามหน้าที่คว•ฬับผิดซอบ พร้อมบันทกข้อมูลการปฏิบัติงานใน1๐5 (XX* 

เบนระยะ โดยผู้อำนวยการสถานศึกษาเป ็นผ ู้ร ับรองและประเม ินผลงานท ี่เก ิดจากการปฏิบ ัต ิหน ้าท ี่ท ุกป ีการศ ึกบา 
เป ็นระยะเวลา ๕ ป ีการศ ึกษา เม ื่อครบระยะเวลาและม ีผลการประเม ินท ี่เก ิดจากการปฏิบ ัต ิหน ้าท ี่ผ ่านโม่น ้อยกว่า 
๓ ป ีการศ ึกษา และคุณสมบัติอื่นครบถ้วน ให ้เสนอเล ื่อนวิทยฐานะต่อผ ู้อำนวยการสถานศึกษา เพี่อตรวจสอบและ 
รับรอง จากบั้นนำส่งต่อสำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงาบ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด แล้วแต่กรณี 
และสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แล้วแต่กรณี เพื่อตรวจสอบและเสนอ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แล้วแต่กรณี 
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ เมื่อผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการ เสนอ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็นซอบเลื่อนวิทยฐานะ และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกคำสั่งแต่งตั้งสำหรับ 
วิทยฐานะครูเชี่ยวขาญ กรณีวิทยฐานะครูเชี่ยวซาญพิเศษให้สำนักงาบ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แล้วแต่กรณี เสนลรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงมหาดไทย และนายกรัฐมนตรี นำความกราไ.'บังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

๒.๖ บทเฉพาะกาล
๒.๖.๑ กรณีผู้ดำรงตำแหน่งครูได้ยื่นคำฃอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามมาตรฐานทั่วไปที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 

แล้วแต่กรณี กำหนดไว้เติมก่อนวันที่มาตรฐานทั่วไปนื้เซ้บังคับ แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ดำเนิบการตามมาตรฐาน 
ทั่วไปเดิมบั้นต่อไปจบกว่าจะแล้วเสร็จ

ตู้วอยาง บาย ก ได้ยื่นขอรับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ในวันที่ ๒ 
เมษายน ๒๕๖๑ ตามมาตรฐานทั่วไปเดิม และเมื่อมีการประกาศไซ้มาตรฐานทั่วไปฉบับนี้ ก ็ให้ดำเนินการตามมาตรฐาน 
ทั่วไปเดิมบั้นต่อไปจบกว่าจะแล้วเสร็จ

๒.๖.๒ กรณีการฃอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามมาตรฐานท่ัวไปเดิมหรือตามมาตรฐานทั่วไปบี๋ใบคร้ังต่อไป
(๑) ให้ผ ู้ประสงค์จะขอมีหรีอเลื่อนวิทยฐานะตามมาตรฐานทั่วไปเดิม ไห้สามารถยื่นคำฃอมีหรือ 

เลื่อนวิทยฐานะได้ ๑ ครั้ง เพียงวิทยฐานะเดียว ดังบี้
ก. กรณ ีคำขอร ับการประเม ิน ท ี่ย ืนไว ้เด ิม  ได ้ร ับการอน ุม ัต ิ และในวันท ี่ม ีหน ังส ือแจ้งมติ 

มีคุณสมบ้ตครบ ที่จะขอเลื่อนวิทยฐานะถัดไปได้อยู่แล้ว ไห้ยื่นคำขอรับการประเมินภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่มีหนังสือ 
แจ้งมติบั้น แต่หากวันที่มีหนังสือแจ้งมติดังกล่าวยังมีคุณสมบัติไม่ครบที่จะขอเลือนวิทยฐานะถัดไป ไห้ยื่นคำขอรับการประเมิน 
ภายใบ ๑ ปี นับแต่วับที่มีคุณสมบัติครบ

ตัวอย่าง บาง ข ยื่นขอรับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวซาญ ในวันที่ ๔ ตุลาคม 
๒๕๕๘ ตามมาตรฐานท่ัวไปเดิม พร้อมส่งผลงานด้านท่ี ๓ ผลงาบท่ีเกิดจากการบฎินัติหน้าท่ี ให้สำนักงาน ก,ท. เมื่อวับที ่ ๑๘ มีนาคม 
๒๕๕๙ และได้รับแจ้งมติ '‘ผ่าน” เม่ือวับท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มีผลย้อนหลังนับตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นด้นมา 
กรณีบาง ข สามารถยื่นขอวับการประเมินเพี่อเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวขาญพิเศษ ตามมาตรฐานทั่วไปเดิมได้ภายใบ ๑ ปี 
นับตั้งแต่วับที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ตัวอย่าง บาย ค ได้ยื่นขอรับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูขำนๆญการพิเศษในวันหี่ 
๓ เมษายน ๒๕๖๐ ตามมาตรฐานทั่วไปเดิม พร้อมส่งผลงาบด้านที่ ๓ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ให้สำนักงาน ก,ท, 
เม่ือวับท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ และได้รับแจ้งมติ “ผ่าน” เมื่อวับที ่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มีผลย้อนหลังนับตั้งแต่วันที่ ๒๒ กันยายน 
๒๕๖๐ เป็นต้นมา กรณีนาย ค สามารถยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวซาญ ตามมาตรฐานทั่วไปเดิมได้ 
ภายใน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ ซี่งเป็นวันที่คุณสมบัติในการยื่นขอรับการประเมินครูเชี่ยวซาญครบ

ฃ. กรณีคำฃอร้บการประเม ินที่ย ื่นไว้เด ิม ไม่ได้รับการอนุมัติ ให ้ย ื่นคำขอรับการประเม ินได้ 
ภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่มีหนังสือแจ้งมติ



ตัวอย่าง นางสาว ง ได้ยื่นขอรับการประเมินผลงานเพี่อเลื่อนวิทยฐานะครูขำนาญการพิเศษ 
ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ตามมาตรฐานทั่วไปเด ิม พร้อมส่งผลงานด้านที' ๓ ผลงานท ี่เก ิดจากการปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี่ 
ให้สำนักงาน ก.ท. เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ และได้รับแจ้งมติ "ไม่ผ่าน” เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กรณีนางสาว ง 
สามารถยื่น'ขอรับการประเมินเพี่อเลื่อน1วิ,/)ยฐานะครูขำนาญการพิเศษ ตามบาตรฐานทั่วไปเดิมได้ภายใน ๑ ปี นับตั้งแต่ 
วับที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

(๒) กรณีผู้ดำรงตำแหน่งครูอยู่ก่อนวันที่มาตรฐานทั่วไปบี้ใข้บังคับ หากมีคุณสมบัติครบดามมาตรฐาน 
ที่'วไปเดิม และตามมาตรฐานที่'วไปบี้ด้วย ให้ยื่นคำขอรับการประเมีนได้ตามมาตรฐานทั่วไปใดมาตรฐานทั่วไปหนึ่ง 
เพียงมาตรฐานVไว'ไปเดียว

กรณ ีท ี่ได ้ย ื่นคำขอร ับการประเม ินม ีหร ีอเล ื่อนว ิทยฐานะตามมาตรฐานท ั่วไปเด ิม  ก่อนวันที่ 
มาตรฐานทั่วไปบี้ใข้บังคับ แต่การดำเน้นการพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ หากผู้นั้นประสงค์จะยื่นคำขอรับการประเมินตาม 
มาตรฐานทั่วไปบี้ ให้ม ีหนังสือแจ้งยกเลิกคำขอลามมาตรฐานทั่วไปเดิม โดยยื่นต่อสำนักงานองค์กรปกครองส่วนถิ่น 
และสำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด แล้วแต่กรณี ทราบ

(๓) กรณีผู้ตำรงตำแหน่งครูมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะที'จะขอรับการประเมินตามมาตรฐาน 
ทั่วไปเดิมอยู่ก ่อนวันที่มาตรฐานทั่วไปบี้ใขับังคับ หากประสงค์จะขอมีหรือเล ื่อนวิทยฐานะตามมาตรฐานทั่วไปเดิม 
ให้สามารถยื่นคำขอได้ภายใน ๑ ปี นับแด่วันที่มาตรฐานทั่วไปบี้,เข้บังคับ

ตัวอย่าง นาย จ ตำแหน่งครู ดำรงวัทยฐานะครูขำนาญการพิเศษ มาแล้ว ๓ ปี ๖ เดือน เมื่อ 
มาตรฐานท ั่วไปบ ี้ใข ้บ ังค ับ  ห ากบ าย จ ป ระส งค ์จะข อเล ื่อน ว ิท ยฐ าน ะค ร ูเช ี่ยวข าญ ต าม ม าต รฐ าน ท ั่วไป เด ิม  
นาย จ สามารถยื่นคำขอได้ภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่มาตรฐานทั่วไปบี้,เข้บังคับ

(๕) กรณ ีผ ู้ดำรงตำแห น ่งคร ูม ีค ุณ สมบ ัต ิเฉพาะสำห ร ับว ิทยฐานะท ี่จะขอร ับการประเม ินลาม 
มาตรฐาบทั่วไไIเต ิมตั้งแต่วันที่มาตรฐานทั่วไไ]บี้ไข้บังคับเบนด้นไป หากประสงค์จะขอมีหรือเล ื่อนวิทยฐานะตาม 
มาตรฐานทั่วไปเดิม ให้สามารถยื่นคำขอได้ภายใน ๑ ปี นับแต่วับที'มีคุณสมบัติครบ

ตัวอย่าง นางสาว อ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ด ูแลเด็ก คุณวุฒิครุคาสตรบัณฑิต 
สาขาวิซาเอกปฐมวัย เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู รับเงินเดือนอันดับ คส.๑ 
เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ กรณีนางสาว ฉ สามารถยื่นขอรับการประเมินผลงานเพี่อให้มีวิทยฐานะครูขำนาญการ 
ตามมาตรฐานทั่วไปเดิมภายใน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

(๕) ผู้ดำรงตำแหน่งครู ตั้งแต่วันที่มาตรฐานห'วไปบี้ใข้บังคับเบนตันไป การดำเนินการฃอมีหรือ 
เลื่อนวิทยฐานะ ให้ดำเนินการตามมาตรฐานทั่วไปบี้

ตัวอย่าง นางสาว ข ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ด ูแลเด็ก คุณวุฒิครุสาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเอกปฐมวัย เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ กรณีนางสาว ข จะต้องได้รับการแต่งตั้งให้'ดำรงตำแหน่งครู รับเงินเดือน 
อันดับ คส.๑ ภายหลังวันที่มาตรฐานทั่วไปบี้ใข้บังคับ ดังนั้น นางสาว ข จึงต้องยื่นขอรับการประเมินผลงาบเพี่อให้มี 
วิทยฐานะครูขำบาญการ ตามมาตรฐานทั่วไปบี้

(๖) ผู้ที่ได้ยื่นคำขอรับการประเมินตามมาตรฐานทั่วไปเดิม ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านไปแล้วหรือ 
มิไต้ยื่นคำขอรับการประเมินภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ (๑) ข้อ (๓) และข้อ (๔) ของแนวปฏิบัติการตำเนินการในช่วง 
ระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน แล้วแต่กรณี การดำเนินการขอมิหรือเลื่อนวิทยฐานะต่อไป ให้ดำเนินการตามมาตรฐานทั่วไปบี้ 

(๗) ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน หากผู้ดำรงตำแหน่งครูมีคุณสมบัติตามมาตรฐานทั่วไปบี้ข้อ ๓.๑ 
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งครู และข้อ ๓.๓ วินัย คุณธรรม จรืยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ แต่คุณสมบัติตามข้อ ๓.๒ 
ชั่วโมงการปฏิบ ัต ิงานข้อ๓.๔ การพัฒนา และข ้อ๓.๕ ผลงานที'เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามที่มาตรฐานทั่วไป 
กำหนดไว้ หากประสงค์จะขอรับการประเมินลามมาตรฐานทั่วไปบี้ และมีคุณสมบัติดังต่อไปบี้Iห้น่าไปใข้ในการขอมีหรือ 
เลื่อนวิทยฐานะไต้



(ก) ม ีจำนวนช ั่วโมงการปฏ ิบ ัต ิงานสะสมในตำแหน ่งหร ือว ้ทยฐานะท ี่ดำรงอย ู่ในป ัจจ ุบ ัน  
ย้อนหลังเป็นเวลา ๕ ปี นับถึงวันที่ยื่นคำซอ ตังนี้

- การขอมีวิทยฐานะครูขำนาญการหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ต้องมีภาระงานสอน 
ไม่ตำกว่าภาระงานขั้นตำตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด และต้องมีภาระงานลอบสะสมย้อนหลังเป็นเวลา ๕: ปี 
รวมกันไม่น้อยกว่า ๔ ,0 0 0  ช่ัวโมง

- การขอเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญหรือวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องมีภาระงานสอน 
ไม่ตำกว่าภาระงานขั้นตำตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด และต้องมีภาระงานสอนสะสมย้อนหลังเป็นเวลา ๕ ปี 
รวมกันไม่น้อยกว่า ๔,๕๐0 ช่ัวโมง

(ข) ผ่านการพัฒนาตามมาตรฐานทั่วไปที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด 
(ค) ม ีผลงานท ี่เก ิดจากการปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี่ สายงานการสอน ในช ่วงระยะเวลาย ้อนหลัง ๕ ปี 

การศึกษาติดต่อกันนับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นคำขอทั้งนี้ให้ผู้ขอรับการประเมินรายงาบผลงาบที่เกิดจากการปฏิบัติ 
หน้าที่เป็นรายปีการศึกษาย้อนหลัง ๕ ปีการศึกษา และรับรองข้อมูลตังกล่าว ตามแบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ 
หน้าที่ ตำแหน่งครู รายปีการศึกษา (วฐ.๒)

(๘) ผู้ขอรับการประเมินที่มีคุณสมบัติตามที่มาตรฐานทั่วไปนี้กำหนดไว้ตามแนวปฏิบัติการดำเน้นการ 
ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน หากประสงค์จะขอรับการประเมินตามมาตรฐานทั่วไปนี้ให้ดำเนินการตังนี้ 

(ก) รืทยฐานะครูชำนาญการและวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ให ้ผ ู้ฃ อร ับ การป ระเม ิน ย ื่น คำขอต ่อส ถาน ศ ึกษ า พร ้อม เอกสารห ล ักฐาน ท ี่เก ี่ยวข ้อง 

เพื่อประกอบการพิจารณา จำนวน ๒ ชุด ตังนี้
- คำฃอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู (วฐ.๑)
- รายงานผลงานที่เก ิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามแบบรายงานผลงานที่เก ิดจากการปฏิบัติ 

หน้าที่ตำแหน่งครู รายปีการศึกษา (วฐ.๒) จำนวน ๕ ปีการศึกษา โดยแยกรายงานเป็นรายจการศึกษา
- เอกสารหลักฐานอื่นท ี่เก ี่ยวข ้อง เช่น ตารางสอน คำส ั่งมอบหมายงาน วุฒ ิบ ัตรผ่าน

การพัฒนา เป็นต้น
(ข) วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ

ให ้ผ ู้ฃ อร ับ การป ระเม ิน ย ื่น คำขอต ่อส ถาน ศ ึกษา พ ร ้อม เอกสารห ล ักฐาน ท ี่เก ี่ยวข ้อง 
เพื่อประกอบการพิจารณา จำนวน ๔ ชุด ตังนี้

- คำฃอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู (วฐ.๑)
- รายงานผลงาบที่เก ิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามแบบรายงานผลงานที่เก ิดจากการปฏิบัติ 

หน้าที่ ตำแหน่งครู รายปีการศึกษา (วฐ.๒) จำนวน ๕ ปีการศึกษา โดยแยกรายงานเป็นรายปีการศึกษา
- ผลงานทางวิชาการ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ รายการ ตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก,อบต. กำหนด
- เอกสารหลักฐานอึ่นท ี่เก ี่ยวข ้อง เข่น ตารางสอน คำส ั่งมอบหมายงาน วุฒ ิบ ัตรผ่าน

การพัฒนา เป็นต้น
(๙) การขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สำหรับผู้ที่-จะเกษียณอายุราชการ,ใน่ปีท่ี'ขอ

(ก) ผู้ฃอมีวิทยฐานะครูชำนาญการและเลื่อนวิทยฐานะครูขำนาญการพิเศษให้ยื่นคำขอ พร้อมเอกสาร 
หลักฐานตามข้อ (๘) (ก) ต่อสถานศึกษา เพื่อตรวจสอบและรับรองแล้วเสนอผู้บ ังคับบัญชาตาบลำดับถึงสำนักงาน ก. 
จ.จ, ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด แล้วแต่กรณี ก่อนที่จะเกษียณอายุราชการไม่น้อยกว่า ๖ เดึอน

(ข) ผ ู้ขอเล ื่อน ว ิทยฐาน ะคร ูเช ี่ยวชาญ และว ิทยฐาน ะคร ูเช ี่ยวชาญ พ ิเศษ ให้ยื่นคำขอพร้อม 
เอกสารหลักฐานตามข้อ (๘) (ข) ต ่อสถานศึกษา เพ ื่อตรวจสอบและรับรองแล ้วเสนอผู้บ ังค ับบ ัญชาตามลำต ับถ ึง 
สำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด แล้วแต่กรณี และสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แล้วแต่กรณี ก่อนที่ 
จะเกษียณอายุราชการไม่น้อยกว่า ๖ เดือน



(๑©) การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ให้ดำเนินการ ดังนี้
(ก) ให้ผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมิน 

ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติการดำเนินการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ข้อ (๗)
(ข) ให้ผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ดำเนินการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ 

หน้าที่ของผู้ฃอรับการประเมิน โดยแยกประเมินเป็นรายปีการศึกษา รวม ๕ ป ีการศึกษา และบันทึกลงในแบบลรุปผล 
การตรวจสอบและประเมิน ตำแหน่งครู (วฐ.๓)

(ค)ให้ผู้ประเมินผลงานท่ีเภิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีแจ้งผลการประเมินผลงานให้ผู้ขอรับการประเมินทราบ 
กรณ ีท ี่ผ ู้ขอร ับการประเม ินไม ่เห ็นด ้วยกับผลการประเม ินผลงานน ั้น ให้เป ็ดโอกาสให้ขี้แจง หากผู้ประเม ินผลงาน 
พิจารณาแล้วเห็นว่า ผลการประเมินถูกต้องตรงตามความเป็นจริงแล้ว แต่ผู้นั้นมีความเห็นไม่สอดคล้องกับผู้ประเมินผลงาน 
ให้ผู้ประเมินผลงานแจ้งไปยังสำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจลอบผลการประเมินผลงาน 
เมื่อได้ข้อยุติเป็นประการใดให้ถือเป็นอันสิ้นสุด

(๑๑) ให้ผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ส่งคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ และแบบสรุปผลการ 
ประเมินตามข้อ (๑©) (ข) พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ให้สำนักงานองค์กรปกครองส่วนVเองถ่ินเพ่ือดำเนินการต่อไป

(๑๒) ผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เกณฑ์การตัดสิน การอนมัติผลการประเมินผลงาน 
การดำเนินการพิจารณาของ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด แล้วแต่กรณี การพิจารณาผลงาน์ทางวิชาการ และการแต่งตั้ง 
เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิฑยฐานะ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานทั่วไปนี้

(๑๓) เมื่อประกาศใช้มาตรฐานทั่วไปนี้แล้ว หากมีผู้ย ื่นขอรับการประเมินตามมาตรฐานทั่วไปเดิม 
ตามแนวปฏิบัติการดำเนินการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านนี้ให้สำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด แล้วแต่กรณี 
และสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แล้วแต่กรณี จัดทำบัญชีผู้ยื่นซอรับการประเมินดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย

(๑๔) กรณีที่ไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติการดำเนินการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านนี้ ให้เสนอ ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. แล้วแต่กรณี พิจารณาเป็นรายกรณี

๓. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น สายงานการสอน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันหี่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สรุปสาระสำคัญดังนี้

๓.๑ การร ับรองหล ักส ูตรและหน ่วยงานในการพ ัฒ นา ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เป ็นผู้พ ิจารณารับรอง 
หลักสูตรและกำหนดหน่วยงานในการพัฒนา โดยให้ข ้าราชการหรือพนักงานครูและบ ุคลากรทางการศ ึกษาองค ์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น สายงานการสอน ประเมินตนเองและจัดทำแผนการพัฒนาตนเองเป็นรายปี ตามแบบที่ ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. กำหนด พร้อมเข ้าร ับการพ ัฒนาตามแผนอย่างเป ็นระบบและต่อเน ื่องท ุกป ี ทั้งนี้ เม ื่อผ่านการพัฒนา 
ดังกล่าว สามารถนำผลไปใช้เป็นคุณสมบัติเพี่อฃอมีและเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นได้ทุกวิทยฐานะ และให้ถือเป็นการพัฒนาก่อน 
แต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะตามมาตรฐานวิทยฐานะและหรือมาตรฐานทั่วไปที่เกี่ยวข้อง

๓.๒ เงื่อนไขการพัฒนา ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สายงาน 
การสอน ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี ในแต่ละปีต้องเข้ารับการพัฒนาไม่น้อยกว่า ๑๒ ช่ัวโมง แต่ไม่เกิน ๒๐ 
ช่ัวโมง และภายในระยะเวลา ๕ ปี ต้องมีชั่วโมงการพัฒนาจำนวน ๑๐๐ ช่ัวโมง หากภายในระยะเวลา ๕ ปี มีจำนวนชั่วโมง 
การพัฒนาไม่ครบ ๑ ๐ ๐  ชั่วโมง สามารถนำจำนวนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิซาชีพ (ฤโ๐(65510031 
163๓ เก5 (ะ๐ ๓ กาบก;บุ/ : ค -0  ส่วนที่เกิน ๕๐ ชั่วโมงในแต่ละปี มานับรวมเป็นจำนวนชั่วโมงการพัฒนาได้



V

๓,๓ โครงสร้างหลักสูตรการพัฒนา ประกอบด้วย

ด้าน รายละเอียดของหลักสูตร
ด้านความรู้ - เนื้อหาวิซาที่สอน ความสามารถ ทักษะในรายวิชา กลุ่มสาระการเรียบรู้

วิธีสอน ถ่ายทอดความรู้เชิงเนื้อหา กิจกรรม บริบท เป้า,หมายการเรียนรู้ ความรู้พื้นฐาน การปรับ 
พื้นฐาน และอุปสรรคการเรียนเของผู้เรียน
- หลักการสอนและกระบวนการจัดการเรียนรู้
- หลักสูตร การออกแบบ วางแผนการใช้ ประเมิน และแนวทางการเรียนรู้ในแต่ละเนื้อหา
- พื้นฐานการศึกษา หลักการการศึกษา ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยาสังคม นโยบายการศึกษา 
อุดมุ่งหมาย และเป้าหมายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชาติจนถึงระดับหลักสูตร
- การจัดการศึกษาแบบรวมและการตอบสนองต่อความหลากหลายของผู้เรียน
- ทฤษฎีการเรียบ!และจิตวิทยาการเรียนรู้
- การใช้เทคโนโลยีและสื่อบวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
- การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ด้านทักษะ - หลักสูตร
- การจัดการเรียนรู้
- การจัดบรรยากาศการเรียน!
- การใช้สื่อการเรียนรู้
- การวัดและประเมินผลผู้เรียน
- การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
- การทำงานร่วมกับผู้อื่น
- การเรียนรู้'เชิงวิซาชีพ
- ภาษาอังกฤษ

ด้านความเป็นครู - ยึดมั่น ผูกพัน ศรัทธาในวิชาชีพ และทุ่มเทเพื่อการเรียน!ของผู้เรียน
- มีคุณธรรม จรียธรรม และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรีย'นทั้งกาย วาจา และจิตใจ ดำรงตนให้เป็น 
ที่เคารพ ศรัทธา และน่าเชื่อถือทั้งในและนอกสถานศึกษา
- ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
- มีวินัยและการรักษาวินัย
- เป็นบุคคลแห่งการเรียน! ปรับปรุงและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องให้มีความ!ความชำนาญใน 
วิชาชีพเพิ่มขึ้น
- ปฏิบัติตนโดยนำหลักปรัชญาซองเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
- มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง



๓.๔ คุฌลกษณะทคาดหวง

วิทยฐานะ คุณลักษณะที่คาดหวัง
ครูชำนาญการ ความรู้ : เรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงตนเอง

ทักษะ : บูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ 
ความเป็นครู : พัฒนาตนเองเพื่อให้มีความเป็นครูที่ดี

ค ร ู ช ำ น า ญ ก า ร ความรู้ : นำผลการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงสู่ผู้เรียน
พ ิเศษ ทักษะ : ลร้างนวัตกรรมจากการปฏิบัติที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน 

ความเป็นครู : เป็นแบบอย่างการพัฒนาความเป็นครูที่ดิ
คร ูเช ี่ยวชาญ ความรู้ : บริหารจัดการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่เพื่อนร่วมวิขาชีพ 

ทักษะ : พัฒนานวัตกรรมให้เป็นต้นแบบการเรียนรู้แก'เพื่อนร่วมวิชาชีพ 
ความเป็นครู : ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นครูที่ดีแก่เพื่อนร่วมวิชาชีพ

คร ูเช ี่ยวขาญ พ ิเศษ ความรู้ : เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
ทักษะ : เป็นผู้นำการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างผลกระทบทางวิชาชีพ 
ความเป็นครู : เป็นผู้นำการพัฒนาความเป็นครูที่ดีในวงวิชาชีพ

๓.๕ บทเฉพาะกาล สำหรับการดำเนินการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านดังบ ี้

๓.๕.๑ ผลการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการ 
สีกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้ได้รับและเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะระดับ 
เขี่ยวซาญ ตามหลักเกณฑ์เด ิมท ี่ย ังอยู่ภายในเวลา ๓ ปี นับแต่วันทื่สำเร็จหลักสูตรการพัฒนา ให้สามารถนำมาใซ้เป็น 
คุณลมปีติในการขอให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู ไล้ จำนวน ๑ ครั้ง

๓.๕.๒ ผู้ดำรงตำแหน่งครูหรือดำรงวิทยฐานะมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี ที่มีผลการพัฒนาตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการพัฒนาข้าราซการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้มีและ 
เลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะระดับเชี่ยวซาญ ตามหลักเกณฑ์เดิม แต่พ้นกำหนดเวลา ๓ ปี นับแต่วันท่ี 
สำเร็จหลักสูตรการพัฒนาแล้ว หรือไม่เคยมีผลการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว ให้เข้ารับการพัฒนาตาม 
มาตรฐานทั่วไปนี้โตยให้เข ้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง จำนวน ๒0 ‘ช่ัวโมง เพ่ือใ'ฃั 
เป็นคุณสมบัติในการขอให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู ไล้ จำนวน ๑  คร้ัง

***********************************************************


