สรุปสาระสาคัญมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561
ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2561
*****************************
1. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทามาตรฐานกาหนดตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 สาระสาคัญเป็นการ
ยกเลิกมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะเดิม และใช้มาตรฐานใหม่ ดังนี้
1.1 มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง สายงานการสอน
ตาแหน่ง
ครูผู้ช่วย

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่ำปริญญำตรีในสำขำวิชำหรือทำงกำรศึกษำ ศึกษำศำสตร์ หรือสำขำวิชำหรือทำงอืน
ที ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ก่ำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพำะส่ำหรับต่ำแหน่งนี้
2. มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู หรือหลักฐำนทีใช้แสดงในกำรประกอบวิชำชีพครูตำมทีคุรุสภำออกให้
เพือปฏิบัติหน้ำทีสอน
ครู
1. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่ำปริญญำตรีในสำขำวิชำหรือทำงกำรศึกษำ ศึกษำศำสตร์ หรือสำขำวิชำหรือทำงอืน
ที ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ก่ำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพำะส่ำหรับต่ำแหน่งนี้
2. ด่ำรงต่ำแหน่งครูผู้ช่วยและหรือต่ำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก และหรือต่ำแหน่งหัวหน้ำศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 2 ปี และผ่ำนกำรประเมินกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก่ำหนด หรือด่ำรงต่ำแหน่งอืนที ก.จ. ก.ท.
หรือ ก.อบต. เทียบเท่ำ
3. มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู
ครูผู้ดูแลเด็ก 1. มี คุ ณวุ ฒิ ปริ ญญำตรี หรื อคุ ณวุ ฒิ อื นที เที ยบได้ ในระดั บเดี ยวกั นในสำขำวิ ชำหรื อทำงกำรศึ กษำ
ศึกษำศำสตร์ เฉพำะสำขำวิชำเอกอนุบำลศึกษำหรือกำรศึกษำปฐมวัย หรือคุณวุฒิอืนที ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.
ก่ำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพำะส่ำหรับต่ำแหน่งนี้
2.มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู หรือหลักฐำนทีใช้แสดงในกำรประกอบวิชำชีพครูตำมทีคุรุสภำ
ออกให้เพือปฏิบัติหน้ำทีสอน
หัวหน้าศูนย์ 1. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่ำปริญญำตรี ในสำขำวิชำหรือทำงกำรศึกษำ ศึกษำศำสตร์ เฉพำะสำขำวิชำเอกอนุบำล
พัฒนาเด็กเล็ก ศึกษำหรือกำรศึกษำปฐมวัย หรือคุณวุฒิอืนที ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ก่ำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพำะส่ำหรับ
ต่ำแหน่งนี้
2. ได้ปฏิบัติงำนเกียวกับกำรดูแลพัฒนำเด็กปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถินติดต่อกันมำแล้ว
ไม่น้อยกว่ำ 3 ปี
3. มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู หรือหลักฐำนทีใช้แสดงในกำรประกอบวิชำชีพครูตำมทีคุรุสภำ
ออกให้เพือปฏิบัติหน้ำทีสอน

1.2 มาตรฐานวิทยฐานะ สายงานการสอน
วิทยฐานะ
ครูช่ำนำญกำร

ครูช่ำนำญกำร
พิเศษ
ครูเชียวชำญ

ครูเชียวชำญ
พิเศษ

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับวิทยฐานะ
1. ด่ำรงต่ำแหน่งครู มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี หรือด่ำรงต่ำแหน่งอืนที ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.
เทียบเท่ำ โดยผ่ำนกำรพัฒนำและผ่ำนกำรประเมิน ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.
ก่ำหนด หรือ
๒. ด่ำรงต่ำแหน่งอืนทีมีวิทยฐำนะช่ำนำญกำร
๑. ด่ำรงต่ำแหน่งครูทีมีวิทยฐำนะครูช่ำนำญกำร มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี หรือด่ำรงต่ำแหน่งอืนที
ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ำ โดยผ่ำนกำรพัฒนำและผ่ำนกำรประเมินตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรที ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ก่ำหนด หรือ
๒. ด่ำรงต่ำแหน่งอืนทีมีวิทยฐำนะช่ำนำญกำรพิเศษ
๑. ด่ำรงต่ำแหน่งครูทีมีวิทยฐำนะครูช่ำนำญกำรพิเศษ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี หรือด่ำรงต่ำแหน่งอืนที
ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ำ โดยผ่ำนกำรพัฒนำและผ่ำนกำรประเมิน ตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรที ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ก่ำหนด หรือ
๒. ด่ำรงต่ำแหน่งอืนทีมีวิทยฐำนะเชียวชำญ
๑. ด่ำรงต่ำแหน่งครูทีมีวิทยฐำนะครูเชียวชำญ มำแล้ว ไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี หรือด่ำรงต่ำแหน่งอืนที
ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ำ โดยผ่ำนกำรพัฒนำและผ่ำนกำรประเมิน ตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรที ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ก่ำหนด หรือ
๒. ด่ำรงต่ำแหน่งอืนทีมีวิทยฐำนะเชียวชำญพิเศษ

1.3 บทเฉพาะกาล
ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน สำยงำนกำรสอน ผู้ใดที
ได้รับกำรแต่งตั้งตำมมำตรฐำนก่ำหนดต่ำแหน่งและหรือเลือนวิทยฐำนะตำมมำตรฐำนวิทยฐำนะเดิมตำมประกำศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ก่ำหนด ให้ถือว่ำผู้นั้นเป็นผู้ทีมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมมำตรฐำนก่ำหนดต่ำแหน่งและหรือมำตรฐำนวิทยฐำนะทีก่ำหนดใหม่นี้
2. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตาแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10
พฤษภาคม 2561 สรุปสาระสาคัญดังนี้

2.1 คุณสมบัติผู้ขอรับการประเมิน
วิทยฐานะ
ครูชานาญการ

ครูชานาญการ
พิเศษ

ครูเชี่ยวชาญ

ครูเชี่ยวชาญ
พิเศษ

คุณสมบัติผู้ขอรับการประเมิน
1. ด่ำรงต่ำแหน่งครู มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 5 ปี นับถึงวันทียืนค่ำขอ หรือด่ำรงต่ำแหน่งอืนที ก.จ.
ก.ท. และ ก.อบต. เทียบเท่ำ
2. มีชัวโมงกำรปฏิบัติงำน ในแต่ละปีไม่น้อยกว่ำ 800 ชัวโมง โดยในชัวโมงกำรปฏิบัติงำนต้อง
มีชัวโมงกำรมีส่วนร่วมในชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ ในแต่ละปีไม่น้อยกว่ำ 50 ชัวโมง ทั้งนี้
ต้องมีชัวโมงสอนขั้นต่ำตำมที ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก่ำหนดด้วย
3. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัย หรือจรรยำบรรณ วิชำชีพ ในช่วงระยะเวลำย้อนหลัง 5 ปี
4. ผ่ ำนกำรพัฒ นำ ตำมหลั กเกณฑ์และวิธีกำรที ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก่ำหนด ในช่ว ง
ระยะเวลำย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันทียืนค่ำขอ
5. มีผ ลงำนทีเกิดจำกกำรปฏิบัติห น้ำที สำยงำนกำรสอน ในช่ว งระยะเวลำย้อนหลั ง 5 ปี
กำรศึกษำ ติดต่อกันนับถึงวันสิ้นปีกำรศึกษำก่อนวันทียืนค่ำขอ
๑. ด่ำรงต่ำแหน่งครู ทีมีวิทยฐำนะครูช่ำนำญกำร มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 5 ปี นั บถึงวันทียืนค่ำขอ
หรือด่ำรงต่ำแหน่งอืนที ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เทียบเท่ำ
2. มีชัวโมงกำรปฏิบัติงำน ในแต่ละปีไม่น้อยกว่ำ 800 ชัวโมง โดยในชัวโมงกำรปฏิบัติงำนต้ อง
มีชัวโมงกำรมีส่วนร่วมในชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ ในแต่ละปีไม่น้อยกว่ำ 50 ชัวโมง ทั้งนี้
ต้องมีชัวโมงสอนขั้นต่ำตำมที ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก่ำหนดด้วย
*** ข้อ 3,4,5 เช่นเดียวกันกับวิทยฐำนะครูช่ำนำญกำร***
๑. ด่ำรงต่ำแหน่งครู ทีมีวิทยฐำนะครูช่ำนำญกำรพิเศษ มำแล้ว ไม่น้อยกว่ำ 5 ปีนับถึงวันทียืน
ค่ำขอ หรือด่ำรงต่ำแหน่งอืนที ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เทียบเท่ำ
2. มีชัวโมงกำรปฏิบัติงำน ในแต่ละปีไม่น้อยกว่ำ 900 ชัวโมง โดยในชัวโมงกำรปฏิบัติงำนต้อง
มีชัวโมงกำรมีส่วนร่วมในชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ ในแต่ล ะปีไม่น้อยกว่ำ 50 ชัวโมง ทั้งนี้
ต้องมีชัวโมงสอนขั้นต่ำตำมที ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก่ำหนดด้ ว ย โดยในช่ ว งระยะเวลำ
ย้อนหลัง 5 ปี ผู้ขอจะต้องมีชัวโมงสอน ในวิชำ/สำขำ/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ทีเสนอผลงำนทำง
วิชำกำรนั้น
*** ข้อ 3,4,5 เช่นเดียวกันกับวิทยฐำนะครูช่ำนำญกำร***
๑. ด่ำรงต่ำแหน่งครูทีมีวิทยฐำนะครูเชียวชำญ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 5 ปี นับถึงวันทียืนค่ำขอ
หรือด่ำรงต่ำแหน่งอืนที ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เทียบเท่ำ
2. มีชัวโมงกำรปฏิบัติงำน ในแต่ละปีไม่น้อยกว่ำ 900 ชัวโมง โดยในชัวโมงกำรปฏิบัติงำนต้อง
มีชัวโมงกำรมีส่วนร่วมในชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ ในแต่ละปีไม่น้อยกว่ำ 50 ชัวโมง ทั้งนี้
ต้องมีชัวโมงสอนขั้นต่ำตำมที ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก่ำหนดด้ ว ย โดยในช่ ว งระยะเวลำ
ย้อนหลัง 5 ปี ผู้ขอจะต้องมีชัวโมงสอน ในวิชำ/สำขำ/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ทีเสนอผลงำนทำง
วิชำกำรนั้น
*** ข้อ 3,4,5 เช่นเดียวกันกับวิทยฐำนะครูช่ำนำญกำร***

2.2 การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
วิทยฐานะ

ตัวชี้วัด

ครูชานาญการ

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
1.1 กำรสร้ำงและหรือกำรพัฒนำหลักสูตร
1.2 กำรจัดกำรเรียนรู้ ได้แก่ กำรออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้ , กำรจัดท่ำแผนกำรจัดกำร
เรียน/แผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล (IEP)/แผนกำรสอนรำยบุคคล (IIP)/แผนกำรจัดประสบกำรณ์ ,
กลยุทธ์ในกำรจัดกำรเรียนรู้ , คุณภำพผู้เรียน
1.3 กำรสร้ำงและกำรพัฒนำ สือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำและแหล่งเรียนรู้
1.4 กำรวัดและกำรประเมินผลกำรเรียนรู้
1.5 กำรวิจัยเพือพัฒนำกำรเรียนรู้
2. ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน
2.1 กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน
2.2 กำรจัดระบบดูแลผู้เรียน
2.3 กำรจัดท่ำข้อมูลสำรสนเทศ และเอกสำรประจ่ำชั้นเรียนหรือประจ่ำวิชำ
3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
3.1 กำรพัฒนำตนเอง
3.2 กำรพัฒนำวิชำชีพ
1. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน***
2. ด้ำนบริหำรจัดกำรชั้นเรียน***
3. ด้ำนกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ***
***เช่นเดียวกันกับครูช่ำนำญกำร

ครูชานาญการ
พิเศษ

ครูเชี่ยวชาญ

ครูเชี่ยวชาญ
พิเศษ

1. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน***
2. ด้ำนบริหำรจัดกำรชั้นเรียน***
3. ด้ำนกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ***
ทั้งนี้ ต้องมีผลงำนทำงวิชำกำร ซึงเป็นงำนวิจัยในชั้นเรียน หรือรำยงำนผลกำรพัฒนำกำร
จัดกำรเรียนรู้ทีเกิดจำกชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ หรือผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอืนทีมี
จุดมุ่งหมำยในกำรแก้ปัญหำด้ำนกำรเรียนรู้ชองผู้เรียนและสอดคล้องกับแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
มีกำรศึกษำแนวคิด ทฤษฎี และองค์ควำมรู้ต่ำงๆ เพือแก้ปัญหำและน่ำไปสู่กำรสรุปองค์ควำมรู้
เพือพัฒนำคุณภำพชองผู้เรียน จ่ำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 รำยกำร โดยต้องเป็นงำนวิจัยในขั้นเรียน
อย่ำงน้อย 1 รำยกำร
***เช่นเดียวกันกับครูช่ำนำญกำร
1. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน***
2. ด้ำนบริหำรจัดกำรชั้นเรียน***
3. ด้ำนกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ***
ทั้งนี้ ต้ องมีผ ลงำนทำงวิ ช ำกำร ซึงเป็ นงำนวิจั ยเกียวกั บกำรจัด กำรเรีย นกำรสอน หรื อ
รำยงำนผลกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ทีเกิดจำกชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิ ชำชีพ หรือผลงำนทำง
วิชำกำรในลักษณะอืน ทีมีจุดมุ่งหมำย'ในกำรแก้'ปัญหำด้ำนกำรเรียนรู้'ของผู้เรียนและลอดคล้อง
กับแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ มีกำรศึกษำแนวคิด ทฤษฎีและองค์ควำมรู้ต่ำงๆ เพือแก้ปัญหำและ

วิทยฐานะ

ตัวชี้วัด
น่ำไปสู่กำรสรุปองค์ควำมรู้เพือพัฒนำคุณภำพชองผู้เรียน จ่ำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 รำยกำร โดยต้อง
เป็นงำนวิจัยเกียวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน อย่ำงน้อย 1 รำยกำร
***เช่นเดียวกันกับครูช่ำนำญกำร

2.3 เกณฑ์การตัดสิน
วิทยฐานะ
ระดับคุณภาพ
ครูชานาญการ ต้องได้รับกำรประเมินทุกตัวชี้วัดและมีระดับคุณภำพผลงำนทีเกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที ดังนี้
1. ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน ทุกตัวชี้วัดต้องมีผลกำรประเมินไม่ต่ำกว่ำระดับ 2 และ
2. ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการขั้นเรียน และด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนา
วิชาชีพ แต่ละด้ำนต้องมีผลกำรประเมินไม่ต่ำกว่ำระดับ 2 ไม่น้อยกว่ำ 1 ตัวชี้วัด
ครูชานาญการ ต้องได้รับกำรประเมินทุกตัวชี้วัดและมีระดับคุณภำพผลงำนทีเกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที ดังนี้
พิเศษ
1. ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน ทุกตัวชี้วัดต้องมีผลกำรประเมินไม่ต่ำกว่ำระดับ 3 และ
2. ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการขั้นเรียน และด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนา
วิชาชีพ ต้องมีผลกำรประเมินทั้ง 2 ด้ำนไม่ต่ำกว่ำระดับ 2 และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่ำ 3 ตัวชี้วัด
ครูเชี่ยวชาญ ต้องได้รับกำรประเมินทุกตัวชี้วัดและมีระดับคุณภำพผลงำนทีเกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที ดังนี้
1. ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน ทุกตัวขี้วัดต้องมีผลกำรประเมินไม่ต่ำกว่ำระดับ 4 และ
2. ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการขั้นเรียน และด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนา
วิชาชีพ ต้องมีผลกำรประเมินทั้ง 2 ด้ำนไม่ต่ำกว่ำระดับ 3 และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่ำ 3 ตัวชี้วัด
3. ผลงานทางวิชาการ ต้องได้คะแนนจำกกรรมกำรแต่ละคนไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 75
ครูเชี่ยวชาญ ต้องได้รับกำรประเมินทุกตัวชี้วัดและมีระดับคุณภำพผลงำนทีเกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที ดังนี้
พิเศษ
1. ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน ทุกตัวชี้วัดต้องมีผลกำรประเมินไม่ตำ่ กว่ำระดับ 5 และ
2. ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการขั้นเรียน และด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนา
วิชาชีพ ต้องมีผลกำรประเมินทั้ง 2 ด้ำนไม่ต่ำกว่ำระดับ 4 และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่ำ 3 ตัวชี้วัด
3. ผลงานทางวิชาการ ต้องได้คะแนนจำกกรรมกำรแต่ละคนไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 80
2.4 คณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
(1) วิทยฐานะครูชานาญการและครูชานาญการพิเศษ
ผู้อ่ำนวยกำรสถำนศึกษำ ในฐำนะผู้บังคับบัญชำเป็นผู้ประเมินผลงำนทีเกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำทีใน
แต่ละปีกำรศึกษำ และแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบและกลันกรองข้อมูลทีผู้ด่ำรงต่ำแหน่งครูรำยงำน พร้อมเสนอ
ควำมเห็ น ประกอบกำรพิ จ ำรณำประเมิน ผลงำนในแต่ล ะปี กำรศึก ษำ โดยแต่ งตั้ งจำกข้ ำรำชกำรหรือ พนัก งำนครู
ในสถำนศึกษำนั้นหรือนอกสถำนศึกษำ ทั้งนี้ ผู้อ่ำนวยกำรสถำนศึกษำต้องมีวิทยฐำนะไม่ต่ำกว่ำผู้ด่ำรงต่ำแหน่งครูทีรับ
กำรประเมิน หำกวิทยฐำนะต่ำกว่ำให้เสนอ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด แล้วแต่กรณี แต่งตั้งข้ำรำชกำรหรือ
พนักงำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในจังหวัดนั้นทีมีวิทยฐำนะไม่ต่ำกว่ำผู้ด่ำรงต่ำแหน่งครูทีรับกำรประเมิน เป็นผู้ร่วม
สรุปผลกำรตรวจสอบและประเมิน
กรณีในปีกำรศึกษำใด ผู้อ่ำนวยกำรสถำนศึกษำไม่อำจประเมินผลงำนได้ ให้เสนอ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ
ก.อบต.จังหวัด แล้ ว แต่กรณี แต่งตั้งข้ำรำชกำรหรือพนักงำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในจังหวัดนั้นทีมีควำมรู้
ควำมสำมำรถ และควำมเหมำะสมเป็นผู้ประเมินแทน

(2) วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและครูเชี่ยวชาญพิเศษ
- ผู้อ่ำนวยกำรสถำนศึกษำ ในฐำนะผู้บังคับบัญชำเป็นผู้ประเมินผลงำนทีเกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำทีใน
แต่ละปี กำรศึกษำ และแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบและกลั นกรองข้อมูลทีผู้ด่ำรงต่ำแหน่งครูรำยงำน พร้อมเสนอ
ควำมเห็ นประกอบกำรพิ จำรณำประเมิ นผลงำนในแต่ ละปีกำรศึ กษำ โดยแต่ งตั้ งจำกข้ ำรำชกำรหรื อพนักงำนครู ใน
สถำนศึกษำนั้นหรือนอกสถำนศึกษำ ทั้งนี้ ผู้อ่ำนวยกำรสถำนศึกษำต้องมีวิทยฐำนะไม่ต่ำกว่ำผู้ด่ำรงต่ำแหน่งครูทีรับกำรประเมิน
หำกวิทยฐำนะต่ำกว่ำให้ เสนอ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด แล้วแต่กรณี แต่งตั้งข้ำรำชกำรหรือพนักงำนครูและ
บุ คลำกรทำงกำรศึ กษำในจั ง หวั ดนั้ นที มี วิ ทยฐำนะไม่ ต่ ำกว่ ำผู้ ด่ ำรงต่ ำแหน่ งครู ที รั บกำรประเมิ น เป็ นผู้ ร่ วมสรุ ปผล
กำรตรวจสอบและประเมิน
กรณีในปีกำรศึกษำใด ผู้อ่ำนวยกำรสถำนศึกษำไม่อำจประเมินผลงำนได้ ให้เสนอ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ
ก.อบต.จังหวัด แล้วแต่กรณี แต่งตั้งข้ำรำชกำรหรือพนักงำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในจังหวัดนั้นทีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ
และควำมเหมำะสมเป็นผู้ประเมินแทน
- ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลงำนทำงวิชำกำรจำกผู้ทรงคุณวุฒิทีมีควำมรู้
ควำมสำมำรถ และควำมเชียวชำญในสำขำวิชำทีจะตรวจประเมิน จ่ำนวน 3 คน ต่อผู้เสนอขอเลือนวิทยฐำนะ 1 รำย
2.5 ขั้นตอนการประเมิน
(1) วิทยฐานะครูชานาญการและครูชานาญการพิเศษ
ผู้ด่ำรงต่ำแหน่งครู ปฏิบัติรำชกำรตำมหน้ำทีควำมรับผิดชอบ พร้อมบันทึกข้อมูลกำรปฏิบัติงำนใน Log book
เป็นระยะ โดยผู้ อ่ำนวยกำรสถำนศึกษำเป็นผู้ รับรองและประเมินผลงำนทีเกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำทีทุกปีกำรศึกษำ
เป็นระยะเวลำ 5 ปีกำรศึกษำ เมือครบระยะเวลำและมีผลกำรประเมินทีเกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำทีผ่ำนไม่น้อยกว่ำ 3 ปี
กำรศึกษำ และคุณสมบัติอืนครบถ้วน ให้เสนอขอให้มีหรือเลือนวิทยฐำนะต่อผู้อ่ำนวยกำรสถำนศึกษำ เพือตรวจสอบ
และรับรอง จำกนั้นน่ำส่งต่อส่ำนักงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน และส่ำนักงำน ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด แล้วแต่กรณี
เพือตรวจสอบและเสนอ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด แล้วแต่กรณี พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบให้มีหรือเลือนวิทยฐำนะ
และนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถินออกค่ำสังแต่งตั้ง
(2) วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและครูเชี่ยวชาญพิเศษ
ผู้ด่ำรงต่ำแหน่งครู ปฏิบัติรำชกำรตำมหน้ำทีควำมรับผิดชอบ พร้อมบันทึกข้อมูลกำรปฏิบัติงำนใน Log book
เป็นระยะ โดยผู้ อ่ำนวยกำรสถำนศึกษำเป็นผู้ รับรองและประเมินผลงำนทีเกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำทีทุก ปีกำรศึกษำ
เป็นระยะเวลำ 5 ปีกำรศึกษำ เมือครบระยะเวลำและมีผลกำรประเมินทีเกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำทีผ่ำนไม่น้อยกว่ำ
3 ปีกำรศึกษำ และคุณสมบัติอืนครบถ้วน ให้เสนอเลือนวิทยฐำนะต่อผู้อ่ำนวยกำรสถำนศึกษำ เพือตรวจสอบและรับรอง
จำกนั้นน่ำส่งต่อส่ำนักงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ส่ำนักงำน ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด แล้วแต่กรณี และ
ส่ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แล้วแต่กรณี เพือตรวจสอบและเสนอ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แล้วแต่กรณี แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรประเมินผลงำนทำงวิชำกำร เมือผ่ำนกำรประเมินผลงำนทำงวิชำกำร เสนอ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แล้วแต่
กรณี พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเลือนวิทยฐำนะ และนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถินออกค่ำสังแต่งตั้งส่ำหรับวิทยฐำนะ
ครู เชี ยวชำญ กรณี วิ ทยฐำนะครู เชี ยวชำญพิ เศษให้ ส่ ำนั กงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แล้ วแต่ กรณี เสนอรั ฐมนตรี ว่ ำ กำร
กระทรวงมหำดไทย และนำยกรัฐมนตรี น่ำควำมกรำบบังคมทูลเพือทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้ง
2.6 บทเฉพาะกาล
2.6.1 กรณีผู้ด่ำรงต่ำแหน่งครูได้ยืนค่ำขอมีหรือเลือนวิทยฐำนะตำมมำตรฐำนทัวไปที ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
แล้วแต่กรณี ก่ำหนดไว้เดิมก่อนวันทีมำตรฐำนทัวไปนี้ใช้บังคับ แต่ยังด่ำเนินกำรไม่แล้วเสร็จ ให้ด่ำเนินกำรตำมมำตรฐำน
ทัวไปเดิมนั้นต่อไปจนกว่ำจะแล้วเสร็จ
ตัวอย่ำง นำย ก ได้ยืนขอรับกำรประเมินผลงำนเพือเลือนวิทยฐำนะครูช่ำนำญกำรพิเศษ ในวันที 2
เมษำยน 2561 ตำมมำตรฐำนทัวไปเดิม และเมือมีกำรประกำศใช้มำตรฐำนทัวไปฉบับนี้ ก็ให้ด่ำเนินกำรตำมมำตรฐำน
ทัวไปเดิมนั้นต่อไปจนกว่ำจะแล้วเสร็จ

2.6.2 กรณีกำรขอมีหรือเลือนวิทยฐำนะตำมมำตรฐำนทัวไปเดิมหรือตำมมำตรฐำนทัวไปนี้ในครั้งต่อไป
(1) ให้ผู้ประสงค์จะขอมีหรือเลือนวิทยฐำนะตำมมำตรฐำนทัวไปเดิม ให้สำมำรถยืนค่ำขอมีหรือ
เลือนวิทยฐำนะได้ 1 ครั้ง เพียงวิทยฐำนะเดียว ดังนี้
ก. กรณีค่ ำ ขอรับ กำรประเมิน ที ยื นไว้เ ดิม ได้ร ับ กำรอนุม ัต ิ และในวัน ที มีห นัง สือ แจ้ง มติ
มีคุณสมบัติครบ ทีจะขอเลือนวิทยฐำนะถัดไปได้อยู่แล้ว ให้ยืนค่ำขอรับกำรประเมินภำยใน 1 ปี นับแต่วันทีมีหนังสือ
แจ้งมตินั้น แต่หำกวันทีมีหนังสือแจ้งมติดังกล่ำวยังมีคุณสมบัติไม่ครบทีจะขอเลือนวิทยฐำนะถัดไป ให้ยืนค่ำขอรับกำรประเมิน
ภำยใน 1 ปี นับแต่วันทีมีคุณสมบัติครบ
ตัวอย่ำง นำง ข ยืนขอรับกำรประเมินผลงำนเพือเลือนวิทยฐำนะครูเชียวชำญ ในวันที 4 ตุลำคม
2558 ตำมมำตรฐำนทัวไปเดิม พร้อมส่งผลงำนด้ำนที 3 ผลงำนทีเกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที ให้ส่ำนักงำน ก.ท. เมือวันที 18 มีนำคม
2559 และได้รับแจ้งมติ “ผ่ำน” เมือวันที 2 กรกฎำคม 2561 มีผลย้อนหลังนับตั้งแต่วันที 18 มีนำคม 2559 เป็นต้นมำ
กรณีนำง ข สำมำรถยืนขอรับกำรประเมินเพือเลือนวิทยฐำนะครูเชียวชำญพิเศษ ตำมมำตรฐำนทัวไปเดิมได้ภำยใน 1 ปี
นับตั้งแต่วันที 2 กรกฎำคม 2561
ตัวอย่ำง นำย ค ได้ยืนขอรับกำรประเมินผลงำนเพือเลือนวิทยฐำนะครูช่ำนำญกำรพิเศษ ในวันที
3 เมษำยน 2560 ตำมมำตรฐำนทัวไปเดิม พร้อมส่งผลงำนด้ำนที 3 ผลงำนทีเกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที ให้ส่ำนักงำน ก.ท.
เมือวันที 22 กันยำยน 2560 และได้รับแจ้งมติ “ผ่ำน” เมือวันที 9 กรกฎำคม 2561 มีผลย้อนหลังนับตั้งแต่วันที 22 กันยำยน
2560 เป็นต้นมำ กรณีนำย ค สำมำรถยืนขอรับกำรประเมินเพือเลือนวิทยฐำนะครูเชียวชำญ ตำมมำตรฐำนทัวไปเดิมได้
ภำยใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที 22 กันยำยน 2563 ซึงเป็นวันทีคุณสมบัติในกำรยืนขอรับกำรประเมินครูเชียวชำญครบ
ข. กรณีค่ำขอรั บกำรประเมินทียืนไว้เดิม ไม่ได้รับกำรอนุมัติ ให้ยืนค่ำขอรับกำรประเมิน ได้
ภำยใน 1 ปี นับแต่วันทีมีหนังสือแจ้งมติ
ตัวอย่ำง นำงสำว ง ได้ยืนขอรับกำรประเมินผลงำนเพือเลือนวิทยฐำนะครูช่ำนำญกำรพิเศษ
ในวันที 4 เมษำยน 2560 ตำมมำตรฐำนทัวไปเดิม พร้อมส่งผลงำนด้ำนที 3 ผลงำนทีเกิดจำกกำรปฏิบัติห น้ำที
ให้ส่ำนักงำน ก.ท. เมือวันที 22 กันยำยน 2560 และได้รับแจ้งมติ “ไม่ผ่ำน” เมือวันที 10 กรกฎำคม 2561 กรณีนำงสำว ง
สำมำรถยืนขอรับกำรประเมินเพือเลือนวิทยฐำนะครูช่ำนำญกำรพิเศษ ตำมมำตรฐำนทัวไปเดิมได้ภำยใน 1 ปี นับตั้งแต่
วันที 10 กรกฎำคม 2561
(2) กรณีผู้ด่ำรงต่ำแหน่งครูอยู่ก่อนวันทีมำตรฐำนทัวไปนี้ใช้บังคับ หำกมีคุณสมบัติครบตำมมำตรฐำน
ทัวไปเดิม และตำมมำตรฐำนทัวไปนี้ด้วย ให้ยืนค่ำขอรับกำรประเมินได้ตำมมำตรฐำนทัวไปใดมำตรฐำนทัวไปหนึง
เพียงมำตรฐำนทัวไปเดียว
กรณี ที ได้ ยื นค่ ำ ขอรั บ กำรประเมิ น มี ห รื อ เลื อนวิ ท ยฐำนะตำมมำตรฐำนทัวไปเดิ ม ก่ อ นวั น ที
มำตรฐำนทัวไปนี้ใช้บังคับ แต่กำรด่ำเนินกำรพิจำรณำยังไม่แล้วเสร็จ หำกผู้นั้นประสงค์จะยืนค่ำขอรับกำรประเมินตำม
มำตรฐำนทัวไปนี้ ให้มีหนังสือแจ้งยกเลิกค่ำขอตำมมำตรฐำนทัวไปเดิม โดยยืนต่อส่ำนักงำนองค์กรปกครองส่วนถิน
และส่ำนักงำน ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด แล้วแต่กรณี ทรำบ
(3) กรณีผู้ด่ำรงต่ำแหน่งครูมีคุณสมบัติเฉพำะส่ำหรับวิทยฐำนะทีจะขอรับกำรประเมินตำมมำตรฐำน
ทัวไปเดิมอยู่ก่อนวันทีมำตรฐำนทัวไปนี้ใช้บังคับ หำกประสงค์จะขอมีหรือเลือนวิทยฐำนะตำมมำตรฐำนทัวไปเดิม
ให้สำมำรถยืนค่ำขอได้ภำยใน 1 ปี นับแต่วันทีมำตรฐำนทัวไปนี้ใช้บังคับ
ตัวอย่ำง นำย จ ต่ำแหน่งครู ด่ำรงวิทยฐำนะครูช่ำนำญกำรพิเศษ มำแล้ว 3 ปี 6 เดือน เมือ
มำตรฐำนทั วไปนี้ ใ ช้ บั ง คั บ หำกนำย จ ประสงค์ จ ะขอเลื อนวิ ท ยฐำนะครู เ ชี ยวชำญตำมมำตรฐำนทั วไปเดิ ม
นำย จ สำมำรถยืนค่ำขอได้ภำยใน 1 ปี นับแต่วันทีมำตรฐำนทัวไปนี้ใช้บังคับ

(4) กรณี ผู้ ด่ ำ รงต่ ำ แหน่ ง ครู มี คุ ณ สมบั ติ เ ฉพำะส่ ำ หรั บ วิ ท ยฐำนะที จะขอรั บ กำรประเมิ น ตำม
มำตรฐำนทัวไปเดิม ตั้ งแต่วัน ที มำตรฐำนทัวไปนี้ ใช้บังคับเป็นต้นไป หำกประสงค์จะขอมีห รือเลื อนวิทยฐำนะตำม
มำตรฐำนทัวไปเดิม ให้สำมำรถยืนค่ำขอได้ภำยใน 1 ปี นับแต่วันทีมีคุณสมบัติครบ
ตัวอย่ำง นำงสำว ฉ ได้รับกำรแต่งตั้งให้ด่ำรงต่ำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก คุณวุฒิครุศำสตรบัณฑิต
สำขำวิชำเอกปฐมวัย เมือวันที 1 ธันวำคม 2554 และได้รับกำรแต่งตั้งให้ด่ำรงต่ำแหน่งครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
เมือวันที 1 ธันวำคม 2556 กรณี นำงสำว ฉ สำมำรถยืนขอรับกำรประเมินผลงำนเพือให้มีวิทยฐำนะครูช่ำนำญกำร
ตำมมำตรฐำนทัวไปเดิมภำยใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที 1 ธันวำคม 2562
(5) ผู้ด่ำรงต่ำแหน่งครู ตั้งแต่วันทีมำตรฐำนทัวไปนี้ใช้บังคับเป็นต้นไป กำรด่ำเนินกำรขอมี หรือ
เลือนวิทยฐำนะ ให้ด่ำเนินกำรตำมมำตรฐำนทัวไปนี้
ตัวอย่ำง นำงสำว ช ได้รับกำรแต่งตั้งให้ด่ำรงต่ำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก คุณวุฒิครุศำสตรบัณฑิต
สำขำวิชำเอกปฐมวัย เมือวันที 20 สิงหำคม 2559 กรณีนำงสำว ช จะต้องได้รับกำรแต่งตั้งให้ด่ำรงต่ำแหน่งครู รับเงินเดือน
อันดับ คศ.1 ภำยหลังวันทีมำตรฐำนทัวไปนี้ใช้บังคับ ดังนั้น นำงสำว ช จึงต้องยืนขอรับกำรประเมินผลงำนเพือให้มี
วิทยฐำนะครูช่ำนำญกำร ตำมมำตรฐำนทัวไปนี้
(6) ผู้ทีได้ยืนค่ำขอรับกำรประเมินตำมมำตรฐำนทัวไปเดิม ในช่วงระยะเวลำเปลียนผ่ำนไปแล้วหรือ
มิได้ยืนค่ำขอรับกำรประเมินภำยในระยะเวลำทีก่ำหนดตำมข้อ (1) ข้อ (3) และข้อ (4) ของแนวปฏิบัติกำรด่ำเนินกำรในช่วง
ระยะเวลำเปลียนผ่ำน แล้วแต่กรณี กำรด่ำเนินกำรขอมีหรือเลือนวิทยฐำนะต่อไป ให้ด่ำเนินกำรตำมมำตรฐำนทัวไปนี้
(7) ในช่วงระยะเวลำเปลียนผ่ำน หำกผู้ด่ำรงต่ำแหน่งครูมีคุณสมบัติตำมมำตรฐำนทัวไปนี้ข้อ 3.1
ระยะเวลำกำรด่ำรงต่ำแหน่งครู และข้อ 3.3 วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ แต่คุณสมบัติตำมข้อ 4.2
ชัวโมงกำรปฏิบัติงำน ข้อ 4.4 กำรพัฒนำ และข้อ 4.5 ผลงำนทีเกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที ไม่เป็นไปตำมทีมำตรฐำนทัวไป
ก่ำหนดไว้ หำกประสงค์จะขอรับกำรประเมินตำมมำตรฐำนทัวไปนี้ และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ให้น่ำไปใช้ในกำรขอมีหรือ
เลือนวิทยฐำนะได้
(ก) มี จ่ ำ นวนชั วโมงกำรปฏิ บั ติ ง ำนสะสมในต่ ำ แหน่ ง หรื อ วิ ท ยฐำนะที ด่ ำ รงอยู่ ใ นปั จ จุ บั น
ย้อนหลังเป็นเวลำ 5 ปี นับถึงวันทียืนค่ำขอ ดังนี้
- กำรขอมีวิทยฐำนะครูช่ำนำญกำรหรือเลือนวิทยฐำนะครูช่ำนำญกำรพิเศษ ต้องมีภำระงำนสอน
ไม่ต่ำกว่ำภำระงำนขั้นต่ำตำมที ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก่ำหนด และต้องมีภำระงำนสอนสะสมย้อนหลังเป็นเวลำ 5 ปี
รวมกันไม่น้อยกว่ำ 4,000 ชัวโมง
- กำรขอเลือนวิทยฐำนะครูเชียวชำญหรือวิทยฐำนะครูเชียวชำญพิเศษ ต้องมีภำระงำนสอน ไม่
ต่ำกว่ำภำระงำนขั้นต่ำตำมที ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก่ำหนด และต้องมีภำระงำนสอนสะสมย้อนหลังเป็นเวลำ 5 ปี
รวมกันไม่น้อยกว่ำ 4,500 ชัวโมง
(ข) ผ่ำนกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนทัวไปที ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก่ำหนด
(ค) มีผ ลงำนทีเกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที สำยงำนกำรสอน ในช่ว งระยะเวลำย้อนหลั ง 5 ปี
กำรศึกษำติดต่อกัน นับถึงวันสิ้นปีกำรศึกษำก่อนวันทียืนค่ำขอ ทั้งนี้ ให้ผู้ขอรับกำรประเมินรำยงำนผลงำนทีเกิดจำกกำรปฏิบัติ
หน้ำทีเป็นรำยปีกำรศึกษำย้อนหลัง 5 ปีกำรศึกษำ และรับรองข้อมูลดังกล่ำว ตำมแบบรำยงำนผลงำนทีเกิดจำกกำรปฏิบัติ
หน้ำที ต่ำแหน่งครู รำยปีกำรศึกษำ (วฐ.2)
(8) ผู้ขอรับกำรประเมินทีมีคุณสมบัติตำมทีมำตรฐำนทัวไปนี้ก่ำหนดไว้ตำมแนวปฏิบัติกำรด่ำเนินกำร
ในช่วงระยะเวลำเปลียนผ่ำน หำกประสงค์จะขอรับกำรประเมินตำมมำตรฐำนทัวไปนี้ ให้ด่ำเนินกำรดังนี้
(ก) วิทยฐำนะครูช่ำนำญกำรและวิทยฐำนะครูช่ำนำญกำรพิเศษ
ให้ ผู้ ข อรั บ กำรประเมิ น ยื นค่ ำ ขอต่ อ สถำนศึ ก ษำ พร้ อ มเอกสำรหลั ก ฐำนที เกี ยวข้ อ ง
เพือประกอบกำรพิจำรณำ จ่ำนวน 2 ชุด ดังนี้
- ค่ำขอมีหรือเลือนวิทยฐำนะ ต่ำแหน่งครู (วฐ.1)

- รำยงำนผลงำนทีเกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที ตำมแบบรำยงำนผลงำนทีเกิดจำกกำรปฏิบัติ
หน้ำทีต่ำแหน่งครู รำยปีกำรศึกษำ (วฐ.2) จ่ำนวน 5 ปีกำรศึกษำ โดยแยกรำยงำนเป็นรำยปีกำรศึกษำ
- เอกสำรหลั ก ฐำนอืนทีเกียวข้อง เช่น ตำรำงสอน ค่ำสั งมอบหมำยงำน วุฒิ บัตรผ่ ำ น
กำรพัฒนำ เป็นต้น
(ข) วิทยฐำนะครูเชียวชำญและวิทยฐำนะครูเชียวชำญพิเศษ
ให้ ผู้ ข อรั บ กำรประเมิ น ยื นค่ ำ ขอต่ อ สถำนศึ ก ษำ พร้ อ มเอกสำรหลั ก ฐำนที เกี ยวข้ อ ง
เพือประกอบกำรพิจำรณำ จ่ำนวน 4 ชุด ดังนี้
- ค่ำขอมีหรือเลือนวิทยฐำนะ ต่ำแหน่งครู (วฐ.1)
- รำยงำนผลงำนทีเกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที ตำมแบบรำยงำนผลงำนทีเกิดจำกกำรปฏิบัติ
หน้ำที ต่ำแหน่งครู รำยปีกำรศึกษำ (วฐ.2) จ่ำนวน 5 ปีกำรศึกษำ โดยแยกรำยงำนเป็นรำยปีกำรศึกษำ
- ผลงำนทำงวิชำกำร จ่ำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 รำยกำร ตำมที ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก่ำหนด
- เอกสำรหลั กฐำนอืนทีเกียวข้อง เช่น ตำรำงสอน ค่ำสังมอบหมำยงำน วุฒิ บัตรผ่ ำน
กำรพัฒนำ เป็นต้น
(9) กำรขอมีวิทยฐำนะหรือเลือนวิทยฐำนะ ส่ำหรับผู้ทีจะเกษียณอำยุรำชกำรในปีทีขอ
(ก) ผู้ขอมีวิทยฐำนะครูช่ำนำญกำรและเลือนวิทยฐำนะครูช่ำนำญกำรพิเศษ ให้ยืนค่ำขอ พร้อมเอกสำร
หลักฐำนตำมข้อ (8) (ก) ต่อสถำนศึกษำ เพือตรวจสอบและรับรองแล้วเสนอผู้บังคับบัญชำตำมล่ำดับถึงส่ำนักงำน
ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด แล้วแต่กรณี ก่อนทีจะเกษียณอำยุรำชกำรไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน
(ข) ผู้ ขอเลื อนวิทยฐำนะครูเชียวชำญและวิทยฐำนะครูเชียวชำญพิเศษ ให้ ยืนค่ำขอพร้อม
เอกสำรหลั กฐำนตำมข้อ (8) (ข) ต่อสถำนศึกษำ เพือตรวจสอบและรับรองแล้ว เสนอผู้บังคับบัญชำตำมล่ ำดับถึง
ส่ำนักงำน ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด แล้วแต่กรณี และส่ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แล้วแต่กรณี ก่อนที
จะเกษียณอำยุรำชกำรไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน
(10) กำรประเมินผลงำนทีเกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำทีให้ด่ำเนินกำร ดังนี้
(ก) ให้ผู้ประเมินผลงำนทีเกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำทีตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับกำรประเมิน
ให้เป็นไปตำมแนวปฏิบัติกำรด่ำเนินกำรในช่วงระยะเวลำเปลียนผ่ำน ข้อ (7)
(ข) ให้ผู้ประเมินผลงำนทีเกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที ด่ำเนินกำรประเมินผลงำนทีเกิดจำกกำรปฏิบัติ
หน้ำทีของผู้ขอรับกำรประเมิน โดยแยกประเมินเป็นรำยปีกำรศึกษำ รวม 5 ปีกำรศึกษำ และบันทึกลงในแบบสรุปผล
กำรตรวจสอบและประเมิน ต่ำแหน่งครู (วฐ.3)
(ค) ให้ผู้ประเมินผลงำนทีเกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที แจ้งผลกำรประเมินผลงำนให้ผู้ขอรับกำรประเมินทรำบ
กรณีทีผู้ ขอรับ กำรประเมิน ไม่เห็ น ด้ว ยกับ ผลกำรประเมิน ผลงำนนั้น ให้ เปิดโอกำสให้ ชี้ แจง หำกผู้ ประเมิน ผลงำน
พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ ผลกำรประเมินถูกต้องตรงตำมควำมเป็นจริงแล้ว แต่ผู้นั้นมีควำมเห็นไม่สอดคล้องกับผู้ประเมินผลงำน
ให้ผู้ประเมินผลงำนแจ้งไปยังส่ำนักงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน เพือแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบผลกำรประเมินผลงำน
เมือได้ข้อยุติเป็นประกำรใดให้ถือเป็นอันสิ้นสุด
(11) ให้ผู้ประเมินผลงำนทีเกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำทีส่งค่ำขอมีหรือเลือนวิทยฐำนะ และแบบสรุปผลกำร
ประเมินตำมข้อ (10) (ข) พร้อมทั้งเอกสำรหลักฐำนทีเกียวข้อง ให้ส่ำนักงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถินเพือด่ำเนินกำรต่อไป
(12) ผู้ประเมินผลงำนทีเกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที เกณฑ์กำรตัดสิน กำรอนุมัติผลกำรประเมินผลงำน
กำรด่ำเนินกำรพิจำรณำของ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด แล้วแต่กรณี กำรพิจำรณำผลงำนทำงวิชำกำร และกำรแต่งตั้ง
เพือให้มีหรือเลือนวิทยฐำนะ ให้เป็นไปตำมทีก่ำหนดไว้ในมำตรฐำนทัวไปนี้
(13) เมือประกำศใช้มำตรฐำนทัวไปนี้แล้ว หำกมีผู้ยืนขอรับกำรประเมินตำมมำตรฐำนทัวไปเดิม
ตำมแนวปฏิบัติกำรด่ำเนินกำรในช่วงระยะเวลำเปลียนผ่ำนนี้ ให้ส่ำนักงำน ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด แล้วแต่กรณี
และส่ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แล้วแต่กรณี จัดท่ำบัญชีผู้ยืนขอรับกำรประเมินดังกล่ำวไว้เป็นหลักฐำนด้วย

(14) กรณีทีไม่เป็นไปตำมแนวปฏิบัติกำรด่ำเนินกำรในช่วงระยะเวลำเปลียนผ่ำนนี้ ให้เสนอ ก.จ. ก.ท.
และ ก.อบต. แล้วแต่กรณี พิจำรณำเป็นรำยกรณี
3. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สายงานการสอน พ.ศ. 2561 สรุปสำระส่ำคัญดังนี้
3.1 การรับรองหลักสูตรและหน่วยงานในการพัฒนา ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เป็นผู้พิจำรณำรับรอง
หลักสูตรและก่ำหนดหน่วยงำนในกำรพัฒนำ โดยให้ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน สำยงำนกำรสอน ประเมินตนเองและจัดท่ำแผนกำรพัฒนำตนเองเป็นรำยปี ตำมแบบที ก.จ. ก.ท.
และ ก.อบต. ก่ำหนด พร้อมเข้ำรับกำรพัฒนำตำมแผนอย่ำงเป็นระบบและต่อเนืองทุกปี ทั้งนี้ เมือผ่ำนกำรพัฒนำ
ดังกล่ำว สำมำรถน่ำผลไปใช้เป็นคุณสมบัติเพือขอมีและเลือนวิทยฐำนะสูงขึ้นได้ทุกวิทยฐำนะ และให้ถือเป็นกำรพัฒนำก่อน
แต่งตั้งให้มีและเลือนวิทยฐำนะตำมมำตรฐำนวิทยฐำนะและหรือมำตรฐำนทัวไปทีเกียวข้อง
3.2 เงื่อนไขการพัฒนา ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน สำยงำน
กำรสอน ต้องได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนืองทุกปี ในแต่ละปีต้องเข้ำรับกำรพัฒนำไม่น้อยกว่ำ ๑๒ ชัวโมง แต่ไม่เกิน ๒๐
ชัวโมง และภำยในระยะเวลำ ๕ ปี ต้องมีชัวโมงกำรพัฒนำจ่ำนวน ๑๐๐ ชัวโมง หำกภำยในระยะเวลำ ๕ ปี มีจ่ำนวนชัวโมง
กำรพัฒนำไม่ครบ ๑๐๐ ชัวโมง สำมำรถน่ำจ่ำนวนชัวโมงกำรมีส่วนร่วมในชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิ ชำชีพ (Professional
Learning Community : PLC) ส่วนทีเกิน ๕๐ ชัวโมงในแต่ละปี มำนับรวมเป็นจ่ำนวนชัวโมงกำรพัฒนำได้
3.3 โครงสร้างหลักสูตรการพัฒนา ประกอบด้วย
ด้าน

ด้านความรู้

ด้านทักษะ

ด้านความเป็นครู

รายละเอียดของหลักสูตร

- เนื้อหำวิชำทีสอน ควำมสำมำรถ ทักษะในรำยวิชำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
- วิธีสอน ถ่ำยทอดควำมรู้เชิงเนื้อหำ กิจกรรม บริบท เป้ำหมำยกำรเรียนรู้ ควำมรู้พื้นฐำน กำรปรับ
พื้นฐำน และอุปสรรคกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
- หลักกำรสอนและกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้
- หลักสูตร กำรออกแบบ วำงแผนกำรใช้ ประเมิน และแนวทำงกำรเรียนรู้ในแต่ละเนื้อหำ
- พื้นฐำนกำรศึกษำ หลั กกำรกำรศึกษำ ปรัชญำกำรศึกษำ จิตวิทยำสั งคม นโยบำยกำรศึกษำ
จุดมุ่งหมำย และเป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับชำติจนถึงระดับหลักสูตร
- กำรจัดกำรศึกษำแบบรวมและกำรตอบสนลงต่อควำมหลำกหลำยของผู้เรียน
- ทฤษฎีกำรเรียนรู้และจิตวิทยำกำรเรียนรู้
- กำรใช้เทคโนโลยีและสือนวัตกรรมเพือกำรเรียนรู้
- กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้
- หลักสูตร
- กำรจัดกำรเรียนรู้
- กำรจัดบรรยำกำศกำรเรียนรู้
- กำรใช้สือกำรเรียนรู้
- กำรวัดและประเมินผลผู้เรียน
- กำรวิจัยเพือพัฒนำกำรเรียนรู้
- กำรท่ำงำนร่วมกับผู้อืน
- กำรเรียนรู้เชิงวิชำชีพ
- ภำษำอังกฤษ
- ยึดมัน ผูกพัน ศรัทธำในวิชำชีพ และทุ่มเทเพือกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
- มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงทีดีแก่ผู้เรียนทั้งกำย วำจำ และจิตใจ ด่ำรงตน ให้เป็น

ด้าน

รายละเอียดของหลักสูตร

ทีเคำรพ ศรัทธำ และน่ำเชือถือทั้งในและนอกสถำนศึกษำ
- ปฏิบัติตนตำมจรรยำบรรณวิชำชีพครู
- มีวินัยและกำรรักษำวินัย
- เป็ นบุ คคลแห่ งกำรเรียนรู้ ปรับปรุงและพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนืองให้ มีควำมรู้ควำมช่ำนำญใน
วิชำชีพเพิมขึ้น
- ปฏิบัติตนโดยน่ำหลักปรัชญำชองเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้
- มีทัศนคติทีดีต่อบ้ำนเมือง
3.4 คุณลักษณะที่คาดหวัง
วิทยฐานะ
ครูชานาญการ

คุณลักษณะที่คาดหวัง
ควำมรู้ : เรียนรู้เพือเปลียนแปลงตนเอง
ทักษะ : บูรณำกำรควำมรู้สู่กำรปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำผู้เรียนได้เต็มตำมศักยภำพ
ควำมเป็นครู : พัฒนำตนเองเพือให้มีควำมเป็นครูทีดี
ค รู ช า น า ญ ก า ร ควำมรู้ : น่ำผลกำรพัฒนำกำรเปลียนแปลงสู่ผู้เรียน
พิเศษ
ทักษะ : สร้ำงนวัตกรรมจำกกำรปฏิบัติทีส่งผลต่อคุณภำพชองผู้เรียน
ควำมเป็นครู : เป็นแบบอย่ำงกำรพัฒนำควำมเป็นครูทีดี
ครูเชี่ยวชาญ
ควำมรู้ : บริหำรจัดกำรให้เกิดกำรเปลียนแปลงแก่เพือนร่วมวิชำชีพ
ทักษะ : พัฒนำนวัตกรรมให้เป็นต้นแบบกำรเรียนรู้แก่เพือนร่วมวิชำชีพ
ควำมเป็นครู : ส่งเสริมกำรพัฒนำควำมเป็นครูทีดีแก่เพือนร่วมวิชำชีพ
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ ควำมรู้ : เป็นผู้น่ำกำรเปลียนแปลงเพือสร้ำงควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพ
ทักษะ : เป็นผู้น่ำกำรพัฒนำนวัตกรรมทีสร้ำงผลกระทบทำงวิชำชีพ
ควำมเป็นครู : เป็นผู้น่ำกำรพัฒนำควำมเป็นครูทีดีในวงวิชำชีพ
3.5 บทเฉพาะกาล ส่ำหรับกำรด่ำเนินกำรในช่วงระยะเวลำเปลียนผ่ำนดังนี้
3.5.1 ผลกำรพัฒนำตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรพัฒนำข้ำรำชกำรหรือพนักงำนครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำองค์กรปกครองส่วนท้องถินก่อนแต่งตั้งให้ได้รับและเลือนวิทยฐำนะระดับช่ำนำญกำรพิเศษและวิทยฐำนะระดับ
เชียวชำญ ตำมหลักเกณฑ์เดิมทียังอยู่ภำยในเวลำ 3 ปี นับแต่วันทีส่ำเร็จหลักสูตรกำรพัฒนำ ให้สำมำรถน่ำมำใช้เป็น
คุณสมบัติในกำรขอให้มแี ละเลือนวิทยฐำนะ ต่ำแหน่งครู ได้ จ่ำนวน ๑ ครั้ง
3.5.2 ผู้ด่ำรงต่ำแหน่งครูหรือด่ำรงวิทยฐำนะมำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี ทีมีผลกำรพัฒนำตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรพัฒนำข้ำรำชกำรหรือพนักงำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำองค์กรปกครองส่วนท้องถินก่อนแต่งตั้งให้มีและ
เลือนวิทยฐำนะระดับช่ำนำญกำรพิเศษและวิทยฐำนะระดับเชียวชำญ ตำมหลักเกณฑ์เดิม แต่พ้นก่ำหนดเวลำ 3 ปี นับแต่วันที
ส่ำเร็จหลักสูตรกำรพัฒนำแล้ว หรื อไม่เคยมีผลกำรพัฒนำตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังกล่ำว ให้เข้ำรับกำรพัฒนำตำม
มำตรฐำนทัวไปนี้ โดยให้เข้ำรับกำรพัฒนำตำมหลักสูตรที ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง จ่ำนวน ๒๐ ชัวโมง เพือใช้
เป็นคุณสมบัติในกำรขอให้มีวิทยฐำนะหรือเลือนวิทยฐำนะ ต่ำแหน่งครู ได้ จ่ำนวน ๑ ครั้ง
***********************************************************

