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 เม่ือวันท่ี 5 กรกฏาคม 2560 สํานักงาน กคศ. ได0ทําหนังสือแจ0งเรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานตําแหน9ง
และมาตรฐานวิทยฐานะของข0าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน โดยการปรับปรุงครั้งนี้
มีฐานคิดเพ่ือให0สอดคล0องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ีมุ9งเน0นให0ข0าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีการสั่งสมประสบการณEในการปฏิบัติงาน ด0านการจัดการเรียนการสอน เพ่ือแสดงถึงความชํานาญและ
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานท้ังในเชิงปริมาณ และคุณภาพ รวมท้ังการมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพอย9างต9อเนื่อง สามารถสร0างความเข0มแข็งให0กับวิชาชีพครูและ
สามารถยกระดับคุณภาพครูให0มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพผู0เรียนได0ตามนโยบายการศึกษาชาติ 

รายละเอียดของมาตรฐานตําแหน9งและมาตรฐานวิทยฐานะของข0าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สายงานการสอนมีดังนี้ 
 

ช่ือตําแหน
ง ครูผู�ช
วย 
หน�าท่ีและความรับผิดชอบ 
 มีหน0าท่ีและความรับผิดชอบหลักในการจัดการเรียนการสอน ส9งเสริมการเรียนรู0 บริหารจัดการ           
ชั้นเรียน พัฒนาผู0เรียน อบรมบ9มนิสัยให0ผู0เรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคE 
เตรียมความพร0อมและพัฒนาอย9างเข0ม พัฒนาตนเอง และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได0รับมอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด0านต9าง ๆ ดังนี้ 
 1. ด0านการจัดการเรียนการสอน 
  1.1 นําผลการวิเคราะหEหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู0 และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู0 มาใช0ใน
การจัดทํารายวิชาและออกแบบหน9วยการเรียนรู0 
  1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู0โดยเน0นผู0เรียนเปMนสําคัญ เพ่ือให0ผู0เรียนมีความรู0 ทักษะ 
คุณลักษณะประจําวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงคE และสมรรถนะท่ีสําคัญตามหลักสูตร 
  1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู0 อํานวยความสะดวกในการเรียนรู0 และส9งเสริมการเรียนรู0             
ด0วยวิธีการท่ีหลากหลายโดยเน0นผู0เรียนเปMนสําคัญ 
  1.4 เลือกและใช0สื่อ เทคโนโลยี และแหล9งเรียนรู0ท่ีสอดคล0องกับกิจกรรมการเรียนรู0 
  1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู0ด0วยวิธีการท่ีหลากหลาย เหมาะสม และสอดคล0องกับ
ตัวชี้วัดและจุดประสงคEการเรียนรู0 
 2. ด0านการบริหารจัดการชั้นเรียน 
   2.1 จัดบรรยากาศท่ีส9งเสริมการเรียนรู0 กระบวนการคิด ทักษะชีวิต และพัฒนาผู0เรียน 
   2.2 ดําเนินการตามระบบดูแลช9วยเหลือผู0เรียน โดยมีการศึกษาและรวบรวมข0อมูลผู0เรียน
รายบุคคลเพ่ือแก0ปPญหาและพัฒนาผู0เรียน 



   2.3 อบรมบ9มนิสัยให0ผู0เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคE และค9านิยม            
ท่ีดีงาม 
 3. ด0านการพัฒนาตนเอง 
   พัฒนาตนเองเพ่ือให0มีความรู0 ความสามารถ ทักษะ ด0วยวิธีการต9างๆ อย9างเหมาะสม และ            
มีส9วนร9วมในชุมชนการเรียนรู0ทางวิชาชีพ 
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 วินัย คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนเปMนแบบอย9างท่ีดี ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีจิตวิญญาณความเปMนครู มีจิตสํานึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู และมีจรรยาบรรณ         
ของวิชาชีพ 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับผู�ดํารงตําแหน
ง 
 1. มีวุฒิไม9ต่ํากว9าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอ่ืน ท่ี ก.ค.ศ. กําหนดเปMนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน9งนี้ 
 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานท่ีใช0แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภา         
ออกให0เพ่ือปฏิบัติหน0าท่ีสอน ก9อนการบรรจุและแต9งต้ังเปMนข0าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
การให�ได�รับเงินเดือน 
 ให0ได0รับเงินเดือนอันดับครูผู0ช9วย 
 

ช่ือตําแหน
ง ครู 
หน�าท่ีและความรับผิดชอบ 
 มีหน0าท่ีและความรับผิดชอบหลักในการจัดการเรียนการสอน ส9งเสริมการเรียนรู0 บริหารจัดการ            
ชั้นเรียนพัฒนาผู0เรียน อบรมบ9มนิสัยให0ผู0เรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคE 
ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา ประสานความร9วมมือกับผู0ปกครอง บุคคลในชุมชน และหรือ              
สถานประกอบการเพ่ือร9วมกันพัฒนาผู0เรียน การบริการสังคมด0านวิชาการ พัฒนาตนเองและวิชาชีพ  และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได0รับมอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด0านต9างๆ ดังนี้ 
 1. ด0านการจัดการเรียนการสอน 
  1.1 สร0างและหรือพัฒนาหลักสูตร โดยจัดทํารายวิชาและหน9วยการเรียนรู0ให0สอดคล0องกับ
มาตรฐานการเรียนรู0 และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู0 ตามหลักสูตร 
   1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู0โดยเน0นผู0เรียนเปMนสําคัญ เพ่ือให0ผู0เรียนมีความรู0 ทักษะ 
คุณลักษณะประจําวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงคE และสมรรถนะท่ีสําคัญ ตามหลักสูตร 
   1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู0 อํานวยความสะดวกในการเรียนรู0 และส9งเสริมการเรียนรู0            
ด0วยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยเน0นผู0เรียนเปMนสําคัญ 
   1.4 สร0างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล9งเรียนรู0ท่ีสอดคล0องกับกิจกรรม
การเรียนรู0 
   1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู0ด0วยวิธีการท่ีหลากหลาย เหมาะสม และสอดคล0องกับ
ตัวชี้วัดและจุดประสงคEการเรียนรู0 
   1.6 ศึกษา วิเคราะหE สังเคราะหE และหรือวิจัยเพ่ือแก0ปPญหาหรือพัฒนาการเรียนรู0ท่ีส9งผลต9อ
คุณภาพผู0เรียน 



 2. ด0านการบริหารจัดการชั้นเรียน 
  2.1 สร0างบรรยากาศท่ีส9งเสริมการเรียนรู0 กระบวนการคิด ทักษะชีวิต และพัฒนาผู0เรียนเสริมแรง
ให0ผู0เรียนมีความม่ันใจในการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ เกิดแรงบันดาลใจ มีความสุข มีความปลอดภัย 
และการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดี โดยมุ9งเน0นการมีส9วนร9วมของผู0เรียนและผู0ท่ีเก่ียวข0อง 
  2.2 ดําเนินการตามระบบดูแลช9วยเหลือผู0เรียน โดยใช0ข0อมูลสารสนเทศเก่ียวกับผู0เรียนรายบุคคล
และประสานความร9วมมือกับผู0มีส9วนเก่ียวข0องเพ่ือแก0ปPญหาและพัฒนาผู0เรียน   
  2.3 อบรมบ9มนิสัยให0ผู0เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคE และค9านิยมท่ีดีงาม 
  2.4 จัดทําข0อมูลสารสนเทศ เอกสารประจําชั้นเรียนหรือเอกสารประจําวิชา เพ่ือใช0ในการส9งเสริม
สนับสนุนการเรียนรู0และพัฒนาคุณภาพผู0เรียน 
 3. ด0านการพัฒนาตนเอง 
  3.1 จัดทําแผนพัฒนาตนเอง และดําเนินการตามแผนอย9างเปMนระบบและต9อเนื่อง 
  3.2 มีส9วนร9วมและหรือเปMนผู0นําทางวิชาการในชุมชนการเรียนรู0ทางวิชาชีพ 
  3.3 นําความรู0 ความสามารถ ทักษะท่ีได0จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาพัฒนานวัตกรรม        
การจัดการเรียนรู0ท่ีสงผลต9อคุณภาพผู0เรียน 
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 วินัย คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนเปMนแบบอย9างท่ีดี ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีจิตวิญญาณความเปMนครู มีจิตสํานึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู และมีจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับผู�ดํารงตําแหน
ง 
 1. มีวุฒิไม9ต่ํากว9าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอ่ืน ท่ี ก.ค.ศ. กําหนดเปMนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน9งนี้ 
 2. ดํารงตําแหน9งครูผู0ช9วยเปMนเวลาไม9น0อยกว9า 2 ปS และผ9านการประเมินการเตรียมความพร0อมและ
พัฒนาอย9างเข0มตามหลักเกณฑEและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด หรือดํารงตําแหน9งอ่ืนท่ี ก.ค.ศ. เทียบเท9า 
 3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
การให�ได�รับเงินเดือน 
 ให0ได0รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 
 ผู0ดํารงตําแหน9งครูผู0ใดผ9านการประเมิน ให0มีวิทยฐานะครูชํานาญการ หรือเลื่อนเปMนวิทยฐานะ             
ครูชํานาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ หรือครูเชี่ยวชาญพิเศษ ตามหลักเกณฑEและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ให0
ได0รับเงินเดือนอันดับ คศ.2 คศ.3 คศ.4 หรือ คศ.5 ตามลําดับ 

 
ช่ือตําแหน
ง ครูชํานาญการ 

หน�าท่ีและความรับผิดชอบ 
 มีหน0าท่ีและความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติตามมาตรฐานตําแหน9งครู 
คุณภาพการปฏิบัติงาน 
 มีความรู0 ความสามารถ ทักษะ ในรายวิชา กลุ9มสาระการเรียนรู0 หรือหลักสูตร ท่ีรับผิดชอบสูงกว9า
ระดับพ้ืนฐาน  
  



สามารถปฏิบัติงานด0านการจัดการเรียนการสอน ด0านการบริหารจัดการชั้นเรียน และด0านการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพ อย9างมีคุณภาพสูงกว9าระดับพ้ืนฐาน โดยแสดงให0เห็นว9ามีการปฏิบัติงานอย9างเปMนระบบ 
ถูกต0อง เหมาะสมด0วยวิธีการท่ีหลากหลาย เปMนผู0เรียนรู0เพ่ือการเปลี่ยนแปลงต9อตนเอง บูรณาการความรู0                     
สู9การปฏิบัติ โดยมุ9งเน0นการพัฒนาผู0เรียนได0เต็มตามศักยภาพ และสามารถพัฒนาผู0เรียนให0มีความรู0 ทักษะ 
คุณลักษณะ และสมรรถนะท่ีสําคัญตามหลักสูตร 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
 1. มีภาระงานสอนตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
 2. มีระยะเวลาการปฏิบัติงานตามหน0าท่ีความรับผิดชอบ ซ่ึงแสดงให0เห็นถึงการสั่งสมความชํานาญ
ความเชี่ยวชาญ ตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนเปMนแบบอย9างท่ีดี ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีจิตวิญญาณความเปMนครู มีจิตสํานึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู และมีจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับผู�ดํารงตําแหน
ง 
 1.ดํารงตําแหน9งครู มาแล0วไม9น0อยกว9า 5 ปS หรือดํารงตําแหน9งอ่ืนท่ี ก.ค.ศ. เทียบเท9า โดยผ9านการ
พัฒนาและผ9านการประเมิน ตามหลักเกณฑEและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด หรือ 
 2. ดํารงตําแหน9งอ่ืนท่ีมีวิทยฐานะชํานาญการ 
การให�ได�รับเงินเดือน 
 ให0ได0รับเงินเดือนอันดับ คศ. 2 และให0ได0รับเงินวิทยฐานะครูชํานาญการ 

 
ช่ือตําแหน
ง ครูชํานาญการพิเศษ 

หน�าท่ีและความรับผิดชอบ 
 มีหน0าท่ีและความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติตามมาตรฐานตําแหน9งครู 
คุณภาพการปฏิบัติงาน 
 มีคุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะครูชํานาญการ และต0องแสดงให0เห็นว9ามีการ           
ปรับประยุกตEการบูรณาการ การมีส9วนร9วมของผู0เก่ียวข0อง และใช0กระบวนการวิจัยเพ่ือแก0ปPญหาและ
พัฒนาการเรียนรู0สร0างนวัตกรรมจาการปฏิบัติงานท่ีสงผลต9อคุณภาพผู0เรียน โดยมีความรู0 ความสามารถ ทักษะ 
และการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ดังต9อไปนี้ 
 1. มีความรู0 ความสามารถ ทักษะ ในรายวิชา กลุ9มสาระการเรียนรู0 หรือหลักสูตร ท่ีรับผิดชอบใน
ระดับสูง 
 2. สามารถพัฒนาหลักสูตรให0สอดคล0องกับบริบทของสถานศึกษา ผู0เรียน และท0องถ่ิน สามารถ
ออกแบบการจัดการเรียนรู0 ท่ีเน0นผู0 เรียนเปMนสําคัญ คัดสรรและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และ               
แหล9งเรียนรู0วัดและประเมินผลการเรียนรู0อย9างหลากหลาย และสอดคล0องกับหลักสูตร 
 3. สามารถบริหารจัดการชั้นเรียน จัดบรรยากาศการเรียนรู0 ดูแลช9วยเหลือผู0เรียน เพ่ือส9งเสริม          
การเรียนรู0ของผู0เรียน 
 4. มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ เปMนผู0นําทางวิชาการในชุมชนการเรียนรู0ทางวิชาชีพ และ              
เปMนผู0บริหารจัดการให0เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีส9งผลต9อผู0เรียน 



ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
 1. มีภาระงานสอนตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
 2. มีระยะเวลาการปฏิบัติงานตามหน0าท่ีความรับผิดชอบ ซ่ึงแสดงให0เห็นถึงการสั่งสมความชํานาญ
ความเชี่ยวชาญ ตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนเปMนแบบอย9างท่ีดี ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีจิตวิญญาณความเปMนครู มีจิตสํานึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู และมีจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับวิทยฐานะ 
 1.ดํารงตําแหน9งครูท่ีมีวิทยฐานะครูชํานาญการ มาแล0วไม9น0อยกว9า 5 ปS หรือดํารงตําแหน9งอ่ืนท่ี            
ก.ค.ศ. เทียบเท9า โดยผ9านการพัฒนาและผ9านการประเมิน ตามหลักเกณฑEและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด หรือ 
 2. ดํารงตําแหน9งอ่ืนท่ีมีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
การให�ได�รับเงินเดือน 
 ให0ได0รับเงินเดือนอันดับ คศ. 3 และให0ได0รับเงินวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

 
ช่ือตําแหน
ง ครูเช่ียวชาญ 

หน�าท่ีและความรับผิดชอบ 
 มีหน0าท่ีและความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติตามมาตรฐานตําแหน9งครู 
คุณภาพการปฏิบัติงาน 
 มีคุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ และต0องแสดงให0เห็นว9ามี           
การคิดค0นวิเคราะหE สังเคราะหE ริเริ่มสร0างสรรคE วิจัย เพ่ือแก0ปPญหาและพัฒนาการเรียนรู0 พัฒนานวัตกรรมให0
เปMนต0นแบบการเรียนรู0แก9เพ่ือนร9วมวิชาชีพ มีผลงานท่ีเสนอในระดับชาติ โดยมีความรู0 ความสามารถ ทักษะ 
และการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ดังต9อไปนี้ 
 1. มีความรู0 ความสามารถ ทักษะ ในรายวิชา กลุ9มสาระการเรียนรู0 หรือหลักสูตร ท่ีรับผิดชอบใน
ระดับสูงมาก 
 2. สามารถพัฒนาหลักสูตรให0สอดคล0องกับบริบทของสถานศึกษา ผู0เรียน และท0องถ่ิน ตอบสนอง
จุดเน0นและนโยบายของส9วนราชการต0นสังกัด สร0างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล9งเรียนรู0วัด
และประเมินผลการเรียนรู0อย9างหลากหลาย และสอดคล0องกับหลักสูตร 
 3. สามารถบริหารจัดการชั้นเรียน และสร0างแรงบันดาลใจให0ผู0เรียนเพ่ือให0เกิดการเปลี่ยนแปลงในทาง
ท่ีดี 
 4. มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ เปMนพ่ีเลี้ยงให0กับครูในสถานศึกษา สร0างการมีส9วนร9วมกับเครือข9าย
วิชาการหรือชุมชนการเรียนรู0ทางวิชาชีพ และเปMนผู0นําการเปลี่ยนแปลงต9อเพ่ือนร9วมวิชาชีพ 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
 1. มีภาระงานสอนตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
 2. มีระยะเวลาการปฏิบัติงานตามหน0าท่ีความรับผิดชอบ ซ่ึงแสดงให0เห็นถึงการสั่งสมความชํานาญ
ความเชี่ยวชาญ ตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 



วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนเปMนแบบอย9างท่ีดี ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีจิตวิญญาณความเปMนครู มีจิตสํานึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู และมีจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับวิทยฐานะ 
 1.ดํารงตําแหน9งครูท่ีมีวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ มาแล0วไม9น0อยกว9า 5 ปS หรือดํารงตําแหน9งอ่ืนท่ี 
ก.ค.ศ. เทียบเท9า โดยผ9านการพัฒนาและผ9านการประเมิน ตามหลักเกณฑEและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด หรือ 
 2. ดํารงตําแหน9งอ่ืนท่ีมีวิทยฐานะชํานาญการ 
การให�ได�รับเงินเดือน 
 ให0ได0รับเงินเดือนอันดับ คศ. 4 และให0ได0รับเงินวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
 

ช่ือตําแหน
ง ครูเช่ียวชาญพิเศษ 
หน�าท่ีและความรับผิดชอบ 
 มีหน0าท่ีและความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติตามมาตรฐานตําแหน9งครู 
คุณภาพการปฏิบัติงาน 
 มีคุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ และต0องแสดงให0เห็นว9ามีการใช0
ความคิดริเริ่มสร0างสรรคE มีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู0 เปMนผู0นําการพัฒนานวัตกรรมท่ี                  
ส9งผลกระทบต9อวิชาชีพ มีผลงานท่ีเสนอในระดับชาติ โดยมีความรู0 ความสามารถ ทักษะ และการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพ ดังต9อไปนี้ 
 1. มีความรู0 ความสามารถ ทักษะ ในรายวิชา กลุ9มสาระการเรียนรู0 หรือหลักสูตร ท่ีรับผิดชอบใน
ระดับสูงมากเปMนพิเศษ 
 2.  สามารถพัฒนาหลักสูตรให0สอดคล0องกับบริบทของสถานศึกษา ผู0 เรียน ท0อง ถ่ิน และ                           
สร0างองคEความรู0ใหม9เพ่ือนําผลไปใช0ในการพัฒนาการเรียนรู0 
 3. สามารถบริหารจัดการชั้นเรียน เสริมแรงให0ผู0เรียนมีความม่ันใจในการพัฒนาตนเองเต็มตาม
ศักยภาพเกิดแรงบันดาลใจ มีความสุข มีความปลอดภัย และการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดี โดยมุ9งเน0นการมี              
ส9วนร9วมของผู0เรียนและผู0ท่ีเก่ียวข0อง 
 4. มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ สร0างเครือข9ายชุมชนการเรียนรู0ทางวิชาชีพ สร0างวัฒนธรรม             
การเรียนรู0ในสถานศึกษา และเปMนผู0นําการเปลี่ยนแปลงท่ีส9งผลต9อวงวิชาชีพ 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
 1. มีภาระงานสอนตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
 2. มีระยะเวลาการปฏิบัติงานตามหน0าท่ีความรับผิดชอบ ซ่ึงแสดงให0เห็นถึงการสั่งสมความชํานาญ
ความเชี่ยวชาญ ตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนเปMนแบบอย9างท่ีดี ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีจิตวิญญาณความเปMนครู มีจิตสํานึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู และมีจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 



คุณสมบัติเฉพาะสําหรับวิทยฐานะ 
 1.ดํารงตําแหน9งครูท่ีมีวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ มาแล0วไม9น0อยกว9า 5 ปS หรือดํารงตําแหน9งอ่ืนท่ี ก.ค.ศ. 
เทียบเท9า โดยผ9านการพัฒนาและผ9านการประเมิน ตามหลักเกณฑEและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด หรือ 
 2. ดํารงตําแหน9งอ่ืนท่ีมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 
การให�ได�รับเงินเดือน 
 ให0ได0รับเงินเดือนอันดับ คศ. 5 และให0ได0รับเงินวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
 

ขอเคารพด0วยจิตคารวะในความเพียร 
ณ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม9 

12 กรกฏาคม 2560 


