
- ร่าง - 
 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 
ต าแหน่งประเภท  วิชาชีพเฉพาะ 
 
สายงาน    การสอน  (ในระดับต ่ากว่าอุดมศึกษา) 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
 สายงานการสอน  มีลักษณะงานที ปฏิบัติเกี ยวกับการท่าหน้าที หลักด้านการจัดการเรียนการสอน  
และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที หลากหลาย  มีการศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  เพื อพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้  โดยเน้นความส่าคัญทั้งความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที ดีงาม  และ
ปฏิบัติงานอื นที เกี ยวข้อง 
 
ชื่อต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง 
 ต่าแหน่งในสายงานนี้มีชื อและระดับของต่าแหน่ง ดังนี้ 
  คร ู  ระดับเชี ยวชาญพิเศษ 
  คร ู  ระดับเชี ยวชาญ 
  คร ู  ระดับช่านาญการพิเศษ 
  คร ู  ระดับช่านาญการ 
  คร ู  ระดับปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ต าแหน่งประเภท  วิชาชีพเฉพาะ 
 

ชื่อสายงาน   การสอน 
 

ชื่อต าแหน่งในสายงาน  คร ู
 

ระดับต าแหน่ง   ปฏิบัติการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติหน้าที หลักเกี ยวกับการจัดการเรียนการสอน  การส่งเสริมการเรียนรู้  พัฒนาผู้เรียน  
ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ  ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง  
บุคคลในชุมชน  และ/หรือสถานประกอบการเพื อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน  การบริการสังคมด้านวิชาการ  
และปฏิบัติหน้าที อื นตามที ได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. ปฏิบัติงานเกี ยวกับการจัดการเรียนการสอน  และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน  ด้วยวิธีการ 

ที หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญ 
2. จัดอบรมสั งสอนและจัดกิจกรรมเพื อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที พึงประสงค์ 
3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
4. ปฏิบัติงานเกี ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
5. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน 

ตามศักยภาพ 
6. ท่านุบ่ารุง  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  แหล่งเรียนรู้  และภูมิปัญญาท้องถิ น 
7. ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน  เพื อน่ามาพัฒนาการเรียน 

การสอนให้มีประสิทธิภาพยิ งขึ้น 
8. ปฏิบัติงานอื นตามที ได้รับมอบหมาย 

 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. ได้รับปริญญาตรี  หรือคุณวุฒิอย่างอื นที เทียบได้ไม่ต ่ากว่านี้ 
2. ได้รับปริญญาโท  หรือคุณวุฒิอย่างอื นที เทียบได้ไม่ต ่ากว่านี้ 
3. ได้รับปริญญาเอก  หรือคุณวุฒิอย่างอื นที เทียบได้ไม่ต ่ากว่านี้ 
4. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที จ่าเป็นส่าหรับต่าแหน่งให้เป็นไปตามที                 
สภามหาวิทยาลัยนเรศวรก่าหนด 
 



ต าแหน่งประเภท  วิชาชีพเฉพาะ 
 

ชื่อสายงาน   การสอน 
 

ชื่อต าแหน่งในสายงาน  คร ู
 

ระดับต าแหน่ง   ช่านาญการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติหน้าที หลักเกี ยวกับการจัดการเรียนการสอน  การส่งเสริมการเรียนรู้  พัฒนาผู้เรียน  
ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ  ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง  
บุคคลในชุมชน  และ/หรือสถานประกอบการเพื อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน  การบริการสังคมด้านวิ ชาการ  
และปฏิบัติหน้าที อื นตามที ได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. มีความรู้  ความเข้าใจในสาระหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ที รับผิดชอบในระดับพ้ืนฐาน   

มีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้  บริหารจัดการชั้นเรียน  พัฒนาผู้เรียน  โดยแสดงให้เห็นว่า 
มีการด่าเนินการตามแนวทางที หลักสูตรก่าหนด  และมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

2. มีทักษะการจัดการเรียนรู้และประเมินผลที เหมาะสมกับสาระหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที รับผิดชอบ  สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของสาระหรือกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

3. เป็นผู้มีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะส่าหรับต่าแหน่งครู ระดับปฏิบัติการ  และ 

2. เคยด่ารงต่าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี   
ก่าหนดเวลา 6 ปี  ให้ลดเป็น 4 ปี  ส่าหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญาโท ที ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ

ส่าหรับต่าแหน่งครู ระดับปฏิบัติการ 

ก่าหนดเวลา 6 ปี  ให้ลดเป็น 2 ปี  ส่าหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญาเอก ที ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส่าหรับต่าแหน่งครู ระดับปฏิบัติการ 

และ 

3. ปฏิบัติงานด้านการสอน หรืองานอื นที เกี ยวข้องซึ งเหมาะสมกับหน้าที ความรับผิดชอบและ 

ลักษณะงานที ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที จ่าเป็นส่าหรับต่าแหน่งให้เป็นไปตามที                 
สภามหาวิทยาลัยนเรศวรก่าหนด 

 



ต าแหน่งประเภท  วิชาชีพเฉพาะ 
 

ชื่อสายงาน   การสอน 
 

ชื่อต าแหน่งในสายงาน  คร ู
 

ระดับต าแหน่ง   ช่านาญการพิเศษ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติหน้าที หลักเกี ยวกับการจัดการเรียนการสอน  การส่งเสริมการเรียนรู้  พัฒนาผู้เรียน  
ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ  ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง  
บุคคลในชุมชน  และ/หรือสถานประกอบการเพื อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน  การบริการสังคมด้านวิชาการ  
และปฏิบัติหน้าที อื นตามที ได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. มีความรู้  ความเข้าใจในสาระหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ที รับผิดชอบในระดับพ้ืนฐาน   

มีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้  บริหารจัดการชั้นเรียน  พัฒนาผู้เรียน  โดยแสดงให้เห็นว่า 
มีความคิดริเริ มสร้างสรรค์  มีการปรับประยุกต์จากแนวทางที หลักสูตรก่าหนด  และมีการพัฒนาตนเอง
และพัฒนาวิชาชีพ 

2. มีทักษะการจัดการเรียนรู้และประเมินผลที เหมาะสมกับสาระหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที รับผิดชอบ  สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของสาระหรือกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

3. เป็นผู้มีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะส่าหรับต่าแหน่งครู ระดับปฏิบัติการ  และ 

2. เคยด่ารงต่าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับช่านาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  และ 

3. ปฏิบัติงานด้านการสอน หรืองานอื นที เกี ยวข้องซึ งเหมาะสมกับหน้าที ความรับผิดชอบและ 

ลักษณะงานที ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที จ่าเป็นส่าหรับต่าแหน่งให้เป็นไปตามที                 
สภามหาวิทยาลัยนเรศวรก่าหนด 

 
 

 
 



ต าแหน่งประเภท  วิชาชีพเฉพาะ 
 

ชื่อสายงาน   การสอน 
 

ชื่อต าแหน่งในสายงาน  คร ู
 

ระดับต าแหน่ง   เชี ยวชาญ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติหน้าที หลักเกี ยวกับการจัดการเรียนการสอน  การส่งเสริมการเรียนรู้  พัฒนาผู้เรียน  
ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ  ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง  
บุคคลในชุมชน  และ/หรือสถานประกอบการเพื อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน  การบริการสังคมด้านวิชาการ  
และปฏิบัติหน้าที อื นตามที ได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. มีความรู้  ความเข้าใจในสาระหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ที รับผิดชอบในระดับสูง 

มีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้  บริหารจัดการชั้นเรียน  โดยแสดงให้เห็นว่ามีการวิเคราะห์  
สังเคราะห์  คิดค้น  วิจัย  และน่าผลไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน  และมีการพัฒนาตนเอง 
และพัฒนาวิชาชีพ 

2. มีทักษะการจัดการเรียนรู้ที เหมาะสมกับธรรมชาติของสาระหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที รับผิดชอบ  และความแตกต่างของผู้เรียน  รวมทั้งมีการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  สามารถ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของสาระหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3. เป็นผู้มีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะส่าหรับต่าแหน่งครู ระดับปฏิบัติการ  และ 

2. เคยด่ารงต่าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับช่านาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี  
และ  

3. ปฏิบัติงานด้านการสอน หรืองานอื นที เกี ยวข้องซึ งเหมาะสมกับหน้าที ความรับผิดชอบและ 

ลักษณะงานที ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที จ่าเป็นส่าหรับต่าแหน่งให้เป็นไปตามที                 
สภามหาวิทยาลัยนเรศวรก่าหนด 
 
 
 



ต าแหน่งประเภท  วิชาชีพเฉพาะ 
 

ชื่อสายงาน   การสอน 
 

ชื่อต าแหน่งในสายงาน  คร ู
 

ระดับต าแหน่ง   เชี ยวชาญพิเศษ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติหน้าที หลักเกี ยวกับการจัดการเรียนการสอน  การส่งเสริมการเรียนรู้  พัฒนาผู้เรียน  
ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ  ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง  
บุคคลในชุมชน  และ/หรือสถานประกอบการเพื อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน  การบริการสังคมด้านวิชาการ  
และปฏิบัติหน้าที อื นตามที ได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. มีความรู้  ความเข้าใจในสาระหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ที รับผิดชอบในระดับสูง   

มีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้  บริหารจัดการชั้นเรียน  โดยแสดงให้เห็นว่ามีการวิจัยและ
พัฒนา  สร้างองค์ความรู้ใหม่เพื อน่าผลไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน  โดยมีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวาง  มีการถ่ายทอดและได้รับการยอมรับและมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

2. มีทักษะการจัดการเรียนรู้ที เหมาะสมกับสาระหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ที รับผิดชอบ  และ 
ความแตกต่างของผู้เรียน  รวมทั้งมีการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  เป็นแบบอย่างแก่ผู้อื น  
สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพไดต้ามมาตรฐานการเรียนรู้ของสาระหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3. เป็นผู้มีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะส่าหรับต่าแหน่งครู ระดับปฏิบัติการ  และ 

2. เคยด่ารงต่าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับเชี ยวชาญ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  และ  
3. ปฏิบัติงานด้านการสอน หรืองานอื นที เกี ยวข้องซึ งเหมาะสมกับหน้าที ความรับผิดชอบและ 

ลักษณะงานที ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที จ่าเป็นส่าหรับต่าแหน่งให้เป็นไปตามที                 
สภามหาวิทยาลัยก่าหนด 
 


