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ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม 
ว่าด้วยการก าหนดวิทยฐานะส าหรับข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอน  

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

    

 โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการก าหนดวิทยฐานะ
ส าหรับข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอน 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘/๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจ าต าแหน่ง 
ของข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจ าต าแหน่ง 
ของข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการก าหนดวิทยฐานะส าหรับ
ข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอน พ.ศ. ๒๕๖๑” 

 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี ้
  ๓.๑ “ส่วนราชการ” หมายความว่า ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการ
กองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ 
  ๓.๒ “หน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการ” หมายความว่า  
กรมเสมียนตรา สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กรมยุทธศึกษาทหารบก กรมยุทธศึกษาทหารเรือ  
และกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
  ๓.๓ “สถานศึกษาของกระทรวงกลาโหม” หมายความว่า สถาบันการศึกษา โรงเรียนทหาร
และหน่วยทหารทุกระดับในสังกัดกระทรวงกลาโหม ที่มีภารกิจหลักในด้านการจัดการเรียนการสอน ฝึก ศึกษา 
ตามหลักสูตรที่ส่วนราชการก าหนด 
  ๓.๔ “ต าแหน่งประเภทวิทยฐานะ” หมายความว่า ต าแหน่งในสถานศึกษา 
ของกระทรวงกลาโหม ซึ่งมีหน้าที่หลักในการสอน ฝึก ศึกษา ตามหลักสูตรที่ส่วนราชการก าหนดซึ่งมิใช่ต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ไม่ว่าจะเรียกชื่อต าแหน่งว่าอย่างไร ตามท่ีกระทรวงกลาโหมก าหนด 
  ๓.๕ “ข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอน” หมายความว่า ข้าราชการทหารที่บรรจุ 
ในต าแหน่งประเภทวิทยฐานะและท าหน้าที่ครูทหารหรือครูวิชาการ 
  ๓.๖ “ครูทหาร” หมายความว่า ข้าราชการทหารซึ่งท าหน้าที่หลักทางด้านการสอน 
ฝึก ศึกษา วิชาความรู้ความช านาญการทางทหารหรือวิชาการอ่ืนที่สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร 
  ๓.๗ “ครูวิชาการ” หมายความว่า ข้าราชการทหารซึ่งท าหน้าที่หลักทางด้านการสอน 
ฝึก ศึกษา วิชาสามัญ วิชาพลศึกษา และวิชาชีพอ่ืน ซึ่งมิใช่วิชาความรู้ความช านาญการทางทหารหรือวิชาการอ่ืน 
ที่สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร 
 

/ ข้อ ๔ ให้ปลัดกระทรวงกลาโหม ... 
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 ข้อ ๔ ให้ปลัดกระทรวงกลาโหมรักษาการตามข้อบังคับนี้ 

หมวด ๑  
การบริหารจัดการข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอน 

 ข้อ ๕ การพิจารณาต าแหน่งประเภทวิทยฐานะ การก าหนดวิทยฐานะส าหรับข้าราชการทหาร 
ที่ท าหน้าที่สอนในภาพรวมของกระทรวงกลาโหม การให้ความเห็นชอบผลการประเมินวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ
และการอนุมัติผลการประเมินวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและครูเชี่ยวชาญพิเศษให้น าเข้าพิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการข้าราชการทหาร 

 ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการข้าราชการทหารแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารข้าราชการทหาร 
ที่ท าหน้าที่สอน เรียกโดยย่อว่า “อกทส.”ประกอบด้วย 
  ๖.๑ เสนาธิการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานอนุกรรมการ และ 
รองเสนาธิการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นรองประธานอนุกรรมการ  
  ๖.๒ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ รองเจ้ากรม
ยุทธศึกษาทหารอากาศ ผู้แทนกรมเสมียนตรา ผู้แทนกรมพระธรรมนูญ ผู้แทนกรมการเงินกลาโหม ผู้แทน 
กรมก าลังพลทหาร ผู้แทนกรมยุทธการทหาร ผู้แทนกรมก าลังพลทหารบก ผู้แทนกรมยุทธการทหารบก ผู้แทน
กรมยุทธศึกษาทหารบก ผู้แทนกรมก าลังพลทหารเรือ ผู้แทนกรมยุทธการทหารเรือ ผู้แทนกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
ผู้แทนกรมก าลังพลทหารอากาศ ผู้แทนกรมยุทธการทหารอากาศ และผู้แทนกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
หน่วยงานละ ๑ คน เป็นอนุกรรมการ 
  ๖.๓ ผู้อ านวยการกองวิทยฐานะทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นอนุกรรมการ
และเลขานุการ 
 อกทส. มีหน้าที่พิจารณาหรือท าการใด ๆ เกี่ยวกับต าแหน่งประเภทวิทยฐานะ การก าหนด
วิทยฐานะส าหรับข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอน การแต่งตั้งกรรมการประเมินวิทยฐานะและการอนุมัติ 
ผลการประเมินวิทยฐานะตามข้อ ๑๗ หรือตามท่ีคณะกรรมการข้าราชการทหารมอบหมาย  

 ข้อ ๗ ให้หัวหน้าส่วนราชการที่มีอัตราต าแหน่งประเภทวิทยฐานะ แต่งตั้งคณะท างานบริหาร
ข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอนของส่วนราชการดังต่อไปนี้ 
  ๗.๑ คณะท างานบริหารข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอนของส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
เรียกโดยย่อว่า “คทส.สป.” มีผู้แทนกรมเสมียนตราที่เป็น อกทส.เป็นประธานคณะท างาน 
  ๗.๒ คณะท างานบริหารข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอนของกองบัญชาการกองทัพไทย 
เรียกโดยย่อว่า “คทส.บก.ทท.” มีรองเสนาธิการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศที่เป็น อกทส. เป็นประธาน
คณะท างาน 
  ๗.๓ คณะท างานบริหารข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอนของกองทัพบก เรียกโดยย่อว่า 
“คทส.ทบ.” มีรองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบกที่เป็น อกทส. เป็นประธานคณะท างาน 
  ๗.๔ คณะท างานบริหารข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอนของกองทัพเรือ เรียกโดยย่อว่า 
“คทส.ทร.” มีรองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือที่เป็น อกทส. เป็นประธานคณะท างาน 

 
/ ๗.๕ คณะท างาน ... 



 
- ๓ - 

 
  ๗.๕ คณะท างานบริหารข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอนของกองทัพอากาศ  
เรียกโดยย่อว่า “คทส.ทอ.” มีรองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศที่เป็น อกทส. เป็นประธานคณะท างาน 
 คณะท างานและเลขานุการ ให้แต่งตั้งจากผู้แทนสถานศึกษาของกระทรวงกลาโหมที่มีอัตรา
ต าแหน่งประเภทวิทยฐานะ หรือผู้แทนหน่วยงานอื่นของส่วนราชการตามท่ีหัวหน้าส่วนราชการเห็นสมควร 

 

 คณะท างานบริหารข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอนของส่วนราชการ มีอ านาจหน้าที่ในการ
พิจารณาและเสนอแนะเกี่ยวกับต าแหน่งประเภทวิทยฐานะและการก าหนดวิทยฐานะส าหรับข้าราชการทหาร  
ที่ท าหน้าที่สอนต่อส่วนราชการและ อกทส. การแต่งตั้งกรรมการประเมินวิทยฐานะและการอนุมัติ 
ผลการประเมินวิทยฐานะตามข้อ ๑๗ รวมทั้งเรื่องอ่ืนตามท่ีหัวหน้าส่วนราชการเห็นสมควร 

 ข้อ ๘ ให้หัวหน้าสถานศึกษาของกระทรวงกลาโหมที่มีอัตราต าแหน่งประเภทวิทยฐานะ 
แต่งตั้งคณะกรรมการวิทยฐานะของสถานศึกษาตามที่เห็นสมควร 
 คณะกรรมการวิทยฐานะของสถานศึกษา มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาและเสนอแนะ
เกี่ยวกับต าแหน่งประเภทวิทยฐานะและการก าหนดวิทยฐานะส าหรับข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอน  
ต่อหัวหน้าสถานศึกษาและคณะท างานบริหารข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอนของส่วนราชการ รวบรวม 
และจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละสาขาวิชาของสถานศึกษา การตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร  
ของข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอนในสถานศึกษา ในเรื่องความถูกต้อง ครบถ้วน ไม่มีเอกสารอันเป็นเท็จ  
และการคัดลอกรายงานด้านผลการปฏิบัติงานหรือผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืนโดยปราศจากการอ้างอิง 
ตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง ซึ่งจะน าไปใช้ในการขอรับหนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอน การขอประเมิน 
ให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ รวมทั้งเรื่องอ่ืนตามที่หัวหน้าสถานศึกษาเห็นสมควร 

 ข้อ ๙ หน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการ มีอ านาจหน้าที่ในการออกหนังสือ
รับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอน แต่งตั้งกรรมการประเมินวิทยฐานะตามข้อ ๑๗ และเรื่องอ่ืนตามที่ส่วนราชการ
เห็นสมควร 

หมวด ๒  
มาตรฐานข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอน 

 ข้อ ๑๐ มาตรฐานข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอน ประกอบด้วย มาตรฐานความรู้ 
และประสบการณ์วิชาชีพส าหรับข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอน มาตรฐานการปฏิบัติตนหรือจรรยาบรรณ
ข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน  

 ข้อ ๑๑ การมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพส าหรับข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอน 
สามารถตรวจสอบได้จากการมีหนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอน ซึ่งออกโดยหน่วยรับผิดชอบงาน  
ด้านการศึกษาของส่วนราชการ หรือมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายสภาครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 
 การด าเนินการเรื่องหนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอนให้เป็นไปตามผนวก ก หนังสือ
รับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอน ท้ายข้อบังคับนี้ 

 
/ ข้อ ๑๒ ข้าราชการทหาร ... 
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 ข้อ ๑๒ ข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอน ต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติตนหรือจรรยาบรรณ
ข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอนดังต่อไปนี้ 
  ๑๒.๑ การปฏิบัติตนหรือจรรยาบรรณต่อตนเอง ข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอน
ต้องรักษาวินัยทหารอย่างเคร่งครัด พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนา
ทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการทหาร อยู่เสมอ 
  ๑๒.๒ การปฏิบัติตนหรือจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอน 
ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพทางการศึกษา การสอน ฝึก ศึกษา เป็นก าลังพลที่ดีของหน่วยงาน
และพึงตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้กระทรวงกลาโหมมีผู้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
โดยต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้น าในการพัฒนาวิชาชีพ บนพื้นฐานตามหลักการทางทหาร
หรือหลักวิชาการที่ถูกต้อง และรักษาระเบียบวินัย รวมถึงยึดมั่นในการด ารงความมุ่งหมายตามภารกิจ
ของกระทรวงกลาโหม 
  ๑๒.๓ การปฏิบัติตนหรือจรรยาบรรณต่อผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษาหรือผู้รับบริการ
ทางวิชาการด้านอ่ืน ๆ 
   ๑๒.๓.๑ ข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอน ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ
ส่งเสริม ให้ก าลังใจแก่ผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษาหรือผู้รับบริการทางวิชาการด้านอ่ืน ๆ ตามบทบาทหน้าที่
โดยเสมอภาค 
   ๑๒.๓.๒ ข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอน ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
มีทักษะ และการรักษาวินัยทหาร แก่ผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษาหรือผู้รับบริการทางวิชาการด้านอ่ืน ๆ ตามบทบาท
หน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษาหรือผู้รับบริการ 
ทางวิชาการด้านอ่ืน ๆ มีลักษณะทีพึ่งประสงค์ในการรับราชการทหาร คือ มีร่างกายแข็งแรง จิตใจเข้มแข็ง กล้าหาญ
พร้อมปฏิบัติหน้าที่ มีความเสียสละ เห็นแก่ผลประโยชน์ของชาติมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัว รักษาวินัยทหาร
อย่างเคร่งครัด สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่กระทรวงกลาโหมมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ความรู้    
ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานตามหลักการทางทหารหรือหลักวิชาการ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   ๑๒.๓.๓ ข้าราชการทหารที่ท าหน้ าที่ สอน ต้องประพฤติปฏิบัติตน 
เป็นแบบอย่างท่ีดี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ 
   ๑๒.๓.๔ ข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอน ต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ 
ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษาหรือผู้รับบริการ 
ทางวิชาการด้านอ่ืน ๆ 
   ๑๒.๓.๕ ข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอน ต้องให้บริการด้วยความจริงใจ 
และเสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ 
  ๑๒.๔ การปฏิบัติตนหรือจรรยาบรรณต่อข้าราชการทหารด้วยกัน ข้าราชการทหาร
ที่ท าหน้าที่สอน พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคี
ในหมู่คณะ 
 

/ ๑๒.๕ การปฏิบัติตน ... 
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  ๑๒.๕ การปฏิบัติตนหรือจรรยาบรรณต่อสังคม ข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอน
พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้น าในการอนุรักษ์และพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา 
สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
 ข้อ ๑๓ ข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอน ต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ 
  ๑๓.๑ ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการที่แสดงให้เห็นถึงการมุ่งมั่นพัฒนาวิชาชีพส าหรับ
ข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอนอยู่เสมอ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้ เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา หรือ
ผู้รับบริการทางวิชาการด้านอ่ืน ๆ 
  ๑๓.๒ พัฒนาแผนการสอน สื่อการเรียน การสอนให้มีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติ
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพ่ือมุ่งมั่นพัฒนาผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา หรือผู้รับบริการทางวิชาการด้านอ่ืน  ๆ 
ให้เต็มตามศักยภาพ 
  ๑๓.๓ ปฏิบัติตนให้ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา หรือ
ผู้รับบริการทางวิชาการด้านอ่ืนๆ 
  ๑๓.๔ เสียสละ จิตสาธารณะ จิตอาสา รวมทั้งสามารถให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืน 
ในส่วนราชการ และชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 
  ๑๓.๕ แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาและสร้างโอกาสให้ผู้เข้ารับการสอน
ฝึก ศึกษา หรือผู้รับบริการทางวิชาการด้านอ่ืน ๆ รู้ในทุกสถานการณ์ 

 ข้อ ๑๔ คณะกรรมการข้าราชการทหารอาจก าหนดมาตรฐานข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอน
ของกระทรวงกลาโหมเพ่ิมเติมจากที่ก าหนดไว้ได้ตามความเหมาะสม เพ่ือประโยชน์ในการรักษามาตรฐาน 
และพัฒนาระบบการศึกษาของกระทรวงกลาโหม 

หมวด ๓ 
การก าหนดต าแหน่งและการให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งประเภทวิทยฐานะ 

 ข้อ ๑๕ วิทยฐานะข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอน มีดังต่อไปนี้ 
  ๑๕.๑ ครูช านาญการต้น 
  ๑๕.๒ ครูช านาญการ 
  ๑๕.๓ ครูช านาญการพิเศษ 
  ๑๕.๔ ครูเชี่ยวชาญ 
  ๑๕.๕ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 

 ข้อ ๑๖ การให้ข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอนมีวิทยฐานะใดและเลื่อนเป็นวิทยฐานะใด  
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอน ตามผนวก ข มาตรฐานวิทยฐานะ 
ของข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอน ท้ายข้อบังคับนี ้
 หลักเกณฑ์ วิธีการ และการประเมินข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอนให้มีวิทยฐานะ เลื่อนวิทยฐานะ 
ด ารงสภาพวิทยฐานะ หรือการใดที่จ าเป็นส าหรับการก าหนดวิทยฐานะ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ข้าราชการทหารก าหนด โดยค านึงถึงความประพฤติด้านวินัยทหาร คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 
 

/ ข้าราชการทหาร ... 
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ข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอน ประสบการณ คุณภาพการปฏิบัติงาน ความช านาญ ความเชี่ยวชาญ ผลงาน 
ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการสอน ฝึก ศึกษา และมาตรฐานของคณะกรรมการข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้  การประเมินให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะจะต้องก าหนดให้มี 
การประเมินไม่น้อยกว่า ๓ ด้าน ดังต่อไปนี้ 
 ด้านที่ ๑ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอน 
 ด้านที่ ๒ ความรู้ความสามารถ 
 ด้านที่ ๓ ผลการปฏิบัติงาน 

 ข้อ ๑๗ การให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  ๑๗.๑ วิทยฐานะครูช านาญการต้นหรือครูช านาญการ 
   ๑๗.๑.๑ เมื่อข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอนมีคุณสมบัติครบถ้วน 
และจัดท าเอกสารการประเมินทุกด้านตามท่ีก าหนดในข้อ ๑๖ ให้เสนอคณะกรรมการวิทยฐานะของสถานศึกษา 
เพ่ือพิจารณาตามอ านาจหน้าที่ ก่อนที่หัวหน้าสถานศึกษาจะเสนอให้หน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษา 
ของส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินทุกด้าน ประกอบด้วย ด้านที่ ๑ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอน ด้านที่ ๒ ความรู้ความสามารถ และด้านที ่๓ ผลการปฏิบัติงาน 
   ๑๗.๑.๒ เมื่อคณะกรรมการประเมินมีผลการประเมิน “ผ่าน” ตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการข้าราชการทหารก าหนด ให้เสนอผลการประเมินแก่หน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษา 
ของส่วนราชการ เพ่ือน าเข้าสู่การพิจารณาของคณะท างานบริหารข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอนของส่วนราชการ
และมีมติ “อนุมัติผลการประเมิน” หรือ “ไม่อนุมัติผลการประเมิน” หากมีมติ “อนุมัติผลการประเมิน” 
ให้ด าเนินการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะครูช านาญการต้นหรือครูช านาญการ แล้วแต่กรณี ตามข้อ ๑๘ 
  ๑๗.๒ วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
   ๑๗.๒.๑ เมื่อข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอนมีคุณสมบัติครบถ้วน 
และจัดท าเอกสารการประเมินทุกด้านตามที่ก าหนดในข้อ ๑๖ ให้เสนอคณะกรรมการวิทยฐานะของสถานศึกษา
เพ่ือพิจารณาตามอ านาจหน้าที่ ก่อนที่หัวหน้าสถานศึกษาจะเสนอให้หน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษา 
ของส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ ๑ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณข้าราชการทหาร
ที่ท าหน้าที่สอน และด้านที่ ๒ ความรู้ความสามารถ  
   ๑๗.๒.๒ เมื่อคณะกรรมการประเมินที่หน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษา
ของส่วนราชการแต่งตั้งมีผลการประเมิน “ผ่าน” ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการทหารก าหนด  
ให้เสนอผลการประเมินแก่คณะท างานบริหารข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอนของส่วนราชการ เพ่ือแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินด้านที่ ๓ ผลการปฏิบัติงาน  
   ๑๗.๒.๓ เมื่อคณะกรรมการประเมินที่คณะท างานบริหารข้าราชการทหาร 
ที่ท าหน้าที่สอนของส่วนราชการแต่งตั้งมีผลการประเมิน “ผ่าน” ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการทหาร
ก าหนด ให้เสนอผลการประเมินแก่หน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการ เพ่ือน าเข้าสู่การพิจารณา
ของ อกทส. และมีมติ “อนุมัติผลการประเมิน” หรือ “ไม่อนุมัติผลการประเมิน” หาก อกทส. มีมติ “อนุมัติ 
ผลการประเมิน” และคณะกรรมการข้าราชการทหารให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ด าเนินการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ
ครูช านาญการพิเศษ ตามข้อ ๑๘ 

 

/ ๑๗.๓ วิทยฐานะ ... 
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  ๑๗.๓ วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
   ๑๗.๓.๑ เมื่อข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอนมีคุณสมบัติครบถ้วน 
และจัดท าเอกสารการประเมินทุกด้านตามที่ก าหนดในข้อ ๑๖ ให้ เสนอคณะกรรมการวิทยฐานะ 
ของสถานศึกษาเพ่ือพิจารณาตามอ านาจหน้าที่ ก่อนที่หัวหน้าสถานศึกษาจะเสนอให้หน่วยรับผิดชอบงาน  
ด้านการศึกษาของส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ ๑ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอน และด้านที่ ๒ ความรู้ความสามารถ  
   ๑๗.๓.๒ เมื่อคณะกรรมการประเมินที่หน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษา
ของส่วนราชการแต่งตั้งมีผลการประเมิน “ผ่าน” ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการทหารก าหนด 
ให้หน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการเสนอผลการประเมินแก่ อกทส. เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินด้านที่ ๓ ผลการปฏิบัติงาน  
   ๑๗.๓.๓ เมื่อคณะกรรมการประเมินที่ อกทส. แต่งตั้งมีผลการประเมิน 
“ผ่าน” ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการทหารก าหนด ให้ อกทส. เสนอผลการประเมินเข้าสู่การพิจารณา
ของคณะกรรมการข้าราชการทหารและมีมติ “อนุมัติผลการประเมิน” หรือ “ไม่อนุมัติผลการประเมิน” 
หากคณะกรรมการข้าราชการทหาร มีมติ “อนุมัติผลการประเมิน” ให้ด าเนินการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ 
ครูเชี่ยวชาญ ตามข้อ ๑๘ 
  ๑๗.๔ วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
   ๑๗.๔.๑ เมื่อข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอนมีคุณสมบัติครบถ้วน 
และจัดท าเอกสารการประเมินทุกด้านตามที่ก าหนดในข้อ ๑๖  ให้เสนอคณะกรรมการวิทยฐานะของสถานศึกษา
เพ่ือพิจารณาตามอ านาจหน้าที่ ก่อนที่หัวหน้าสถานศึกษาจะเสนอให้หน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษา 
เพ่ือแจ้งคณะท างานบริหารข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอนของส่วนราชการทราบ แล้วเสนอ อกทส. ให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมิน ด้านที่ ๑ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอน  
และด้านที ่๒ ความรู้ความสามารถ  
   ๑๗.๔.๒ เมื่อคณะกรรมการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ มีผลการประเมิน 
“ผ่าน” ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการทหารก าหนด ให้ อกทส. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ ๓ 
ผลการปฏิบัติงาน 
   ๑๗.๔.๓ เมื่อคณะกรรมการประเมินด้านที่ ๓ มีผลการประเมิน “ผ่าน” 
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการทหารก าหนด ให้ อกทส. เสนอผลการประเมินเข้าสู่การพิจารณา 
ของคณะกรรมการข้าราชการทหาร และมีมติ “อนุมัติผลการประเมิน” หรือ “ไม่อนุมัติผลการประเมิน”  
หากคณะกรรมการข้าราชการทหาร มีมติ “อนุมัติผลการประเมิน” ให้ด าเนินการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ 
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ ตามข้อ ๑๘ 
  ๑๗.๕ กรณีมีผลการประเมิน “ไม่ผ่าน” หรือผู้มีอ านาจอนุมัติผลการประเมิน  
“ไม่อนุมัติผลการประเมิน” ให้หน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการแจ้งสถานศึกษา           
เพ่ือด าเนินการตามที่คณะกรรมการข้าราชการทหารก าหนดต่อไป 

 

/ ข้อ ๑๘ การแต่งตั้ง ... 
 
 



 
- ๘ - 

 
 ข้อ ๑๘ การแต่งตั้งให้ข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอนมีวิทยฐานะให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  ๑๘.๑ การแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะครูช านาญการต้น ครูช านาญการ ครูช านาญการพิเศษ 
และครูเชี่ยวชาญ แต่งตั้งโดยหัวหน้าส่วนราชการ 
  ๑๘.๒ การแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ แต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม 
  ๑๘.๓ การแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะมีผลตั้งแต่วันที่หน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษา
ของส่วนราชการได้รับค าขอและเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ กรณีที่มีการพัฒนาไม่ว่าด้านใดก็ตาม ให้แต่งตั้งได้
ตั้งแต่วันที่หน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการได้รับหนังสือที่ส่งรายละเอียดในการพัฒนา
ครบถ้วนสมบูรณ์ครั้งล่าสุด 
  ๑๘.๔ ข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอนซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะแล้ว  
เมื่อมีการปรับย้ายภายในส่วนราชการให้ยังคงมีวิทยฐานะเช่นเดิม ส าหรับกรณีปรับย้ายระหว่างส่วนราชการ  
ให้หัวหน้าส่วนราชการที่รับการปรับย้าย แต่งตั้งให้มีวิทยฐานะระดับเดิมนับตั้งแต่วันที่มีค าสั่งปรับย้าย  
ให้ไปรับราชการในหน่วยใหม่ 

 ข้อ ๑๙ ให้ข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอนได้รับเงินประจ าต าแหน่งประเภทวิทยฐานะ  
เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้ 
  ๑๙.๑ ด ารงต าแหน่งประเภทวิทยฐานะ 
  ๑๙.๒ มีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพส าหรับข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอน
ตามข้อ ๑๑ 
  ๑๙.๓ ผ่านการประเมินให้มีวิทยฐานะ เลื่อนวิทยฐานะ หรือประเมินเพ่ือด ารงสภาพ
วิทยฐานะ 
  ๑๙.๔ ได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ 
  ๑๙.๕ ปฏิบัติหน้าที่ครูทหาร หรือครูวิชาการ 

หมวด ๔ 
คณะกรรมการประเมินให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

 ข้อ ๒๐ คณะกรรมการประเมินให้มวีิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ประกอบด้วย 
  ๒๐.๑ หัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับการมอบหมายจากหัวหน้าสถานศึกษา 
  ๒๐.๒ ข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอนซึ่งมีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าผู้ขอรับการประเมิน 
  ๒๐.๓ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ข้อ ๒๑ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๒๐.๓ ได้แก่  ผู้ทรงคุณวุฒิของส่วนราชการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิของกระทรวงกลาโหม และผู้ทรงคุณวุฒินอกกระทรวงกลาโหม 

 ข้อ ๒๒ ผู้ทรงคุณวุฒิของส่วนราชการซึ่งรวบรวมและจัดท าบัญชีรายชื่อโดยคณะท างาน
บริหารข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอนของส่วนราชการ และแต่งตั้งโดยหัวหน้าส่วนราชการ มีคุณสมบัติ 
ดังต่อไปนี้ 

 
/ ๒๒.๑ มีความรู้ ... 



 
- ๙ - 

 
  ๒๒.๑ มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญในวิชาหรือสาขาวิชาที่จะประเมิน โดยต้องมีคุณวุฒิ
ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือส าเร็จการศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อย หลักสูตรชั้นนายพัน หลักสูตรหลักประจ า
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ วิทยาลัยการทัพบก 
วิทยาลัยการทัพเรือ วิทยาลัยการทัพอากาศ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร หรือเทียบเท่า 
  ๒๒.๒ มียศทหารตั้งแตร่้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี ขึ้นไป  

 ข้อ ๒๓ ผู้ทรงคุณวุฒิของกระทรวงกลาโหมซึ่งรวบรวมและจัดท าบัญชีรายชื่อโดย อกทส. 
และแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดดังต่อไปนี้ 
  ๒๓.๑ มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญในวิชาหรือสาขาวิชาที่จะประเมิน โดยต้องมีคุณวุฒิ
ไม่ต่ ากว่าปริญญาโท และเป็นผู้ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน 
 .  ๒๓.๒ มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญในวิชาหรือสาขาวิชาที่จะประเมิน โดยต้องส าเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรหลักประจ าโรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ หลักสูตรเสนาธิการ 
ทหารอากาศ วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการทัพเรือ วิทยาลัยการทัพอากาศ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร หรือเทียบเท่า
และเป็นผู้ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน 

 ข้อ ๒๔ ผู้ทรงคุณวุฒินอกกระทรวงกลาโหม จะต้องมีความรู้หรือความเชี่ยวชาญในวิชา 
หรือสาขาวิชาที่จะประเมิน มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท และเป็นผู้ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งที่เทียบได้
ไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ผู้มีอ านาจแต่งตั้งกรรมการประเมินตามข้อ ๑๗ เห็นสมควร 

หมวด ๕ 
มาตรการป้องกันและลงโทษ 

 ข้อ ๒๕ ให้ส่วนราชการพิจารณาก าหนดมาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้เสนอขอประเมิน
ให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ อันเชื่อได้ว่าเป็นผู้ที่กระท าผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณอันเกี่ยวข้องกับ
รายงานด้านผลการปฏิบัติงานหรือผลงานทางวิชาการ และเป็นผู้ที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมที่จะได้รับ  
การพิจารณาให้มีวิทยฐานะดังต่อไปนี้  
  ๒๕.๑ กรณีที่ตรวจพบว่าผู้เสนอขอประเมินให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
มีพฤติการณ์อันเชื่อได้ว่ามีการลอกเลียนรายงานด้านผลการปฏิบัติงานหรือผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืน 
หรือน าผลการปฏิบัติงานหรือผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืนไปใช้ในการเสนอขอรับการประเมิน โดยอ้างว่า  
เป็นผลงานของตนเอง ให้หน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติผลการประเมิน
มีมติงดการประเมินให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะในครั้งนั้น และให้สถานศึกษาต้นสังกัดด าเนินการทางวินัย
ตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการกระท าผิดเป็นกรณี ๆ ไป รวมทั้งห้ามผู้กระท าผิดนั้นเสนอขอประเมิน
ให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะมีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่ผู้มีอ านาจอนุมัติผลการประเมินมีมติ 
 

/ ๒๕.๒ กรณีท่ีได้รับ ... 
 



 
- ๑๐ - 

 
  ๒๕.๒ กรณีที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะไปแล้ว หากภายหลังตรวจสอบพบ 
หรือทราบว่ารายงานด้านผลการปฏิบัติงานหรือผลงานทางวิชาการที่ใช้ในการประเมินให้มีวิทยฐานะ 
หรือเลื่อนวิทยฐานะครั้งนั้น เป็นการลอกเลียนรายงานด้านผลการปฏิบัติงานหรือผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืน 
หรือน าเอารายงานด้านผลการปฏิบัติงานหรือผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืนไปใช้ โดยอ้างว่าเป็นของตนเอง  
ให้หน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติผลการประเมิน มีมติถอดถอนผู้นั้น
แล้วน าเรียนผู้มีอ านาจแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะถอดถอนจากการให้มีวิทยฐานะนั้น และให้สถานศึกษาต้นสังกัด
ด าเนินการทางวินัยตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการกระท าผิดเป็นกรณี ๆ ไป รวมทั้ง ห้ามผู้กระท าผิดนั้น
เสนอขอประเมินให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะมีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่ผู้มีอ านาจ
อนุมัติผลการประเมินมีมติให้ถอดถอน 
 
 ประกาศ        ณ        วันที่          ๑๒          พฤษภาคม        พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
 (ลงชื่อ) พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ 
 (ประวิตร  วงษ์สุวรรณ) 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
 
 

หมายเหตุ :- หลักการและเหตุผลในการประกาศใช้ข้อบังคับฉบับนี้ คือ ก าหนดให้มีข้อบังคับกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วยการก าหนดวิทยฐานะส าหรับข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอน โดยที่มาตรา ๘/๑ แห่งพระราชกฤษฎีกา
การได้รับเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาการได้รับ
เงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๓)พ.ศ. ๒๕๖๑ ก าหนดให้ต าแหน่งข้าราชการทหารที่จะได้รับ
เงินประจ าต าแหน่งประเภทวิทยฐานะ ได้แก่ ต าแหน่งที่ปฏิบัติงานด้านการสอน และมีวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
ครูเชี่ยวชาญ ครูช านาญการพิเศษ ครูช านาญการ และครูช านาญการต้น ทั้งนี้ การให้ข้าราชการทหารได้รับ  
เงินประจ าต าแหน่งประเภทวิทยฐานะในระดับใด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงกลาโหมก าหนด 
จึงจ าเป็นต้องออกข้อบังคับนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผนวก ก 

หนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอน 
    

 

 หนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอน ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพส าหรับข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอน รวมทั้งคุณสมบัติตามที่ก าหนด มีรายละเอียดในการด าเนินการ 
ดังต่อไปนี้ 
 ๑. มาตรฐานความรู้ 
  ๑.๑ มาตรฐานความรู้ ๑๑ มาตรฐาน ประกอบด้วย 

   ๑.๑.๑ ความเป็นครู 
   ๑.๑.๒ ปรัชญาการศึกษา 

   ๑.๑.๓ ภาษาและวัฒนธรรม 

   ๑.๑.๔ จิตวิทยาส าหรับครู 
   ๑.๑.๕ หลักสูตร 

   ๑.๑.๖ การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 

   ๑.๑.๗ การวิจัยเพือ่พัฒนาการเรียนรู้ 
   ๑.๑.๘ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

   ๑.๑.๙ การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 
   ๑.๑.๑๐ การประกันคุณภาพการศึกษา 

   ๑.๑.๑๑ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

  ๑.๒ ส่วนราชการจัดท าหลักสูตร ตามแนวทางที่คณะกรรมการข้าราชการทหารก าหนด
โดยก าหนดชื่อหลักสูตร ชื่อประกาศนียบัตร ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ตามความเหมาะสม  
โดยใช้ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๐ สัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ชั่วโมง หลักสูตรการศึกษา 
ต้องประกอบด้วยมาตรฐานความรู้ ๑๑ มาตรฐาน ทั้งนี้ จะต้องมีกิจกรรมเสริมในหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒๐ ชั่วโมง 
หรืออาจเพ่ิมความรู้ด้านอ่ืน ๆ ให้มีความเหมาะสมกับเอกลักษณ์ของแต่ละส่วนราชการ โดยให้หน่วยรับผิดชอบงาน
ด้านการศึกษาของส่วนราชการจัดการศึกษาหลักสูตรดังกล่าว 

  ส่วนราชการใดมีความประสงค์ส่งข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอนในสังกัด เข้ารับการศึกษา
หลักสูตรดังกล่าวในหน่วยรับผิดชอบงานการศึกษาของส่วนราชการอ่ืน ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาตามเหตุผล
และความจ าเป็น เพ่ือด าเนินการตามความเหมาะสม 

 ๒. มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพส าหรับข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอน ให้สถานศึกษา
ของกระทรวงกลาโหม แต่งตั้งผู้ตรวจสอบ ๓ คน เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติการสอนของข้าราชการทหาร 
ที่ท าหน้าที่สอน ในปีแรกของการปฏิบัติหน้าที่ครูทหารหรือครูวิชาการ ในต าแหน่งประเภทวิทยฐานะ ตามแบบ
ที่คณะกรรมการข้าราชการทหารก าหนด ทั้งนี้  หากการตรวจสอบไม่ผ่านในปีแรกให้ตรวจสอบได้อีก ๑ ปี  
หากยังไม่ผ่านการตรวจสอบ ให้สถานศึกษาต้นสังกัดพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสม โดยค านึงถึง
มาตรฐานข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอน มาตรฐานทางการศึกษาของส่วนราชการ และมาตรฐานทางการศึกษา
ของสถานศึกษา เป็นส าคัญ 
 

/ ๓. คุณสมบัติ ... 
 



 
- ๒ - 

 

 ๓. คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอนต้องผ่านหลักสูตร
การศึกษาตามข้อ ๑.๒ และผ่านเกณฑ์การตรวจสอบการปฏิบัติการสอนตามข้อ ๒ 

 ๔. การขอหนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอน ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐาน
ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพส าหรับข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอน มีความประสงค์จะขอรับหนังสือ
รับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอนจะต้องจัดท าค าขอหนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอนตามที่ อกทส. ก าหนด
และเสนอตามสายการบังคับบัญชาถึงหน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการ ซึ่งมีเอกสารประกอบ 
ดังต่อไปนี้ 
  ๔.๑ แบบค าขอหนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอน ที่มีค ารับรองความประพฤติ 
จากผู้บังคับบัญชา 

  ๔.๒ แบบประวัติย่อข้าราชการที่นายทหารก าลังพลลงนามรับรอง 

  ๔.๓ หลักฐานแสดงการส าเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาตามข้อ ๑.๒ 

  ๔.๔ หลักฐานแสดงผลการตรวจสอบการปฏิบัติการสอน ตามข้อ ๒ 

  ๔.๕ รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๒ รูป  
พร้อมเขียนชื่อนามสกุลด้านหลัง 

 ๕. การได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอนของข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอน 
ซึ่งบรรจุในต าแหน่งประเภทวิทยฐานะ หรือเคยปฏิบัติหน้าที่ครูทหารหรือครูวิชาการ ก่อนข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการข้าราชการทหารก าหนด 

 ๖. การก าหนดอายุและการต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอน 

  ๖.๑ หนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอนมีอายุใช้ได้เป็นเวลา ๕ ปี นับแต่วันที่ออก
หนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอน 

  ๖.๒ การต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอน ผู้ประสงค์จะขอต่ออายุหนังสือ
รับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอนต้องยื่นค าขอตามสายการบังคับบัญชาถึงหน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษา
ของส่วนราชการก่อนหนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอนหมดอายุไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน พร้อมด้วยเอกสาร
และหลักฐานดังต่อไปนี้ 
   ๖.๒.๑ แบบค าขอต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอน ที่มีค ารับรอง
ความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา 

   ๖.๒.๒ ส าเนาหนังสือรับรองมาตรฐานฉบับที่ขอต่ออายุ 
   ๖.๒.๓ รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๒ รูป 
พร้อมเขียนชื่อนามสกุลด้านหลัง  
  หากยื่นค าขอต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอนก่อนหมดอายุน้อยกว่า ๙๐ วัน 
ให้หน่วยรับผิดชอบด้านการศึกษาของส่วนราชการก าหนดมาตรการในการด าเนินการตามที่เห็นสมควร 

  ๖.๓ กรณียื่นค าขอหลังวันหมดอายุให้มีหนังสือชี้แจงเหตุผล โดยหัวหน้าสถานศึกษา 
ต้นสังกัดของผู้ขอรับหนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอน 

 
/ ๗. การพักใช้ ... 

 



 
- ๓ - 

 
 ๗. การพักใช้และการเพิกถอนหนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอน เมื่อกระท าผิดวินัยทหาร
มาตรฐานการปฏิบัติตนหรือจรรยาบรรณของข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอน หรือผลการปฏิบัติงานไม่ได้มาตรฐาน 
ให้หน่วยรับผิดชอบด้านการศึกษาของส่วนราชการด าเนินการโดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  ๗.๑ การพักใช้หนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอนส าหรับผู้ที่มีความผิดไม่ร้ายแรง 
เช่น ความผิดอันเกิดจากความประมาท ซึ่งอาจด าเนินการตักเตือนหรือพักใช้หนังสื อรับรองมาตรฐาน 
การเป็นผู้สอน ๑ เดือนถึง ๓ เดือน ๔ เดือนถึง  ๖ เดือน หรือ ๑ ปี เป็นต้น 

  ๗.๒ การเพิกถอน ใช้กรณีข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอนท าผิดวินัยหรือจรรยาบรรณ
อย่างร้ายแรง หรือมีความผิดในคดีอาญา การเพิกถอนหนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอนให้ด าเนินการ    
ในกรณีดังต่อไปนี้  
   ๗.๒.๑ กระท าความผิดต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้รับโทษจ าคุกหรือโทษที่หนักกว่า
จ าคุก เว้นแต่ศาลจะรอการก าหนดโทษ หรือก าหนดโทษแต่รอการลงโทษไว้ หรือต้องรับโทษจ าคุกไม่เกิน
ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 

   ๗.๒.๒ เป็นผู้กระท าผิดวินัยทหารซึ่งเป็นความผิดทีอ่าจต้องถูกปลดจากประจ าการ
ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยทหาร 

   ๗.๒.๓ ประพฤติผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผนวก ข  

มาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอน 
    

 
 มาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอน มีดังนี้ 

 ๑. วิทยฐานะครูช านาญการต้น 

  ๑.๑ หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
หรือเป็นผู้ช่วยในการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา ปฏิบัติงาน
ทางวิชาการของสถานศึกษาของกระทรวงกลาโหม พัฒนาตนเองและวิชาชีพ เป็นผู้ช่วยในการประสานความร่วมมือ
กับบุคคล หน่วยงานหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมพัฒนาผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา หรือผู้รับบริการ
ทางวิชาการด้านอ่ืน ๆ และปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ๑.๒ คุณภาพการปฏิบัติงาน 

   ๑.๒.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเนื้อหาสาระของวิชาที่รับผิดชอบในระดับพ้ืนฐาน 
สามารถด าเนินการหรือเป็นผู้ช่วยในการออกแบบการเรียนรู้ บริหารจัดการชั้นเรียน พัฒนาผู้เข้ารับการสอน 
ฝึก ศึกษา โดยแสดงให้เห็นว่ามีการด าเนินการตามแนวทางที่หลักสูตรก าหนดและมีการพัฒนาตนเอง  
และพัฒนาวิชาชีพ 
   ๑.๒.๒ มีทักษะสามารถช่วยเหลือครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้และประเมินผล 
ให้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ สามารถพัฒนาผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

   ๑.๒.๓ เป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพข้าราชการทหาร
ที่ท าหน้าที่สอน 

  ๑.๓ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับวิทยฐานะ ข้าราชการทหารประเภทนายทหารชั้นประทวน 
ที่ท าการสอนหรือเป็นผู้ช่วยสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี และต้องมีระยะเวลารับราชการไม่น้อยกว่า ๘ ปี  
หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนที่กระทรวงกลาโหมก าหนด และผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 

 ๒. วิทยฐานะครูช านาญการ 

  ๒.๑ หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
การส่งเสริมการเรียนรู ้ พัฒนาผู ้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา ปฏิบัติงานทางวิชาการของ สถานศึกษา 
ของกระทรวงกลาโหม พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานหรือส่วนราชการ 
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมพัฒนาผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา หรือผู้รับบริการทางวิชาการด้านอ่ืน ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ๒.๒ คุณภาพการปฏิบัติงาน 

   ๒.๒.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเนื้อหาสาระของวิชาที่รับผิดชอบในระดับพ้ืนฐาน  
มีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ บริหารจัดการชั้นเรียน พัฒนาผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา  
โดยแสดงให้เห็นว่ามีการด าเนินการตามแนวทางท่ีหลักสูตรก าหนด และมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

   ๒.๒.๒ มีทักษะการจัดการเรียนรู้และประเมินผลให้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ 
สามารถพัฒนาผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 

/ ๒.๒.๓ เป็นผู้มีวินัย ... 
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   ๒.๒.๓ เป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพข้าราชการทหาร
ที่ท าหน้าที่สอน 

  ๒.๓ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับวิทยฐานะ 

   ๒.๓.๑ ครูทหาร 

    ๒.๓.๑.๑ ข้าราชการทหารประเภทนายทหารประทวน ซึ่งด ารงต าแหน่ง
ประเภทวิทยฐานะระดับครูช านาญการต้น หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนที่กระทรวงกลาโหมเทียบเท่าอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี และผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 

    ๒.๓.๑.๒ ข้าราชการทหารประเภทนายทหารสัญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา
จากหลักสูตรทั่วไป ต้องท าการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี และมีอายุราชการรวมไม่น้อยกว่า ๘ ปี ส าหรับ
ผู้ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ และโรงเรียนนายเรืออากาศ 
นวมินทกษัตริยาธิราช หรือคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงกลาโหมก าหนด ต้องท าการสอนมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี และมีอายุราชการรวมไม่น้อยกว่า ๖ ปี ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบก 
โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ หรือคุณวุฒิปริญญาเอกต้องท าการสอนมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี และมีอายุราชการรวมไม่น้อยกว่า ๔ ปี และผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 

    ๒.๓.๑.๓ ผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการที่ตรงตามความต้องการ
ของหน่วยงานด้านการศึกษาโดยความเห็นชอบของ อกทส. ให้นับระยะเวลาตั้งแต่ปฏิบัติงานในหน้าที่ 
มีประสบการณ์นั้นไม่น้อยกว่า ๔ ปี และท าการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี และมีอายุราชการรวมไม่น้อยกว่า ๖ ป ี
หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนที่กระทรวงกลาโหมก าหนด และผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 

   ๒.๓.๒ ครูวิชาการ 

    ๒.๓.๒.๑ ข้าราชการทหารประเภทนายทหารประทวน ซึ่งด ารงต าแหน่ง
ประเภทวิทยฐานะระดับครูช านาญการต้น หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนที่กระทรวงกลาโหมเทียบเท่าอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี และผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 

    ๒.๓.๒.๒ ข้าราชการทหารประเภทนายทหารสัญญาบัตรผู้ที่มีวุฒิ 
ต่ ากว่าปริญญาตรี ต้องท าการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๘ ปี ส าหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรีต้องท าหน้าที่สอนมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๖ ปี และมีอายุราชการรวมไม่น้อยกว่า ๘ ปี ส าหรับผู้ที่มีวุฒิปริญญาโท ต้องท าการสอนมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า ๔ ปี และมีอายุราชการรวมไม่น้อยกว่า ๖ ปี ส าหรับผู้ที่มีวุฒิปริญญาเอก ต้องท าการสอนมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี และมีอายุราชการรวมไม่น้อยกว่า ๔ ปี หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนที่กระทรวงกลาโหมก าหนด 
และผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนด 

 ๓. วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

  ๓.๑ หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  
การส่งเสริมการเรียนรู ้ พัฒนาผู ้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา 
ของกระทรวงกลาโหม พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานหรือส่วนราชการ  
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมพัฒนาผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา หรือผู้รับบริการทางวิชาการด้านอ่ืน ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
/ ๓.๒ คุณภาพ ... 
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  ๓.๒ คุณภาพการปฏิบัติงาน 

   ๓.๒.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเนื้อหาสาระของวิชาที่รับผิดชอบในระดับพ้ืนฐาน  
มีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ บริหารจัดการชั้นเรียน พัฒนาผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา  
โดยแสดงให้เห็นว่ามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการปรับประยุกต์จากแนวทางที่หลักสูตรก าหนดและมีการ
พัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

   ๓.๒.๒ มีทักษะการจัดการเรียนรู้และประเมินผลให้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ 
และความแตกต่างของผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา สามารถพัฒนาผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา ได้ตามมาตรฐาน
ที่ก าหนด 

   ๓.๒.๓ เป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  ๓.๓ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับวิทยฐานะ ข้าราชการทหารประเภทนายทหารสัญญาบัตร 
ซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทวิทยฐานะระดับครูช านาญการ หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนที่กระทรวงกลาโหมเทียบเท่ า 
หรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี และผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 

 ๔. วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 

  ๔.๑ หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
การส่งเสริมการเรียนรู ้ พัฒนาผู ้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา ปฏิบัติงานทางวิชาการของ สถานศึกษา 
ของกระทรวงกลาโหม พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานหรือส่วนราชการ 
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมพัฒนาผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา หรือผู้รับบริการทางวิชาการด้านอ่ืน ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ๔.๒ คุณภาพการปฏิบัติงาน 

   ๔.๒.๑ มีความรู้  ความเข้าใจเนื้อหาสาระของวิชาที่รับผิดชอบในระดับสูง 
มีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ บริหารจัดการชั้นเรียน พัฒนาผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา  
โดยแสดงให้เห็นว่ามีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดค้น วิจัย และน าผลไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน  
และมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

   ๔.๒.๒ มีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่ เหมาะสมกับธรรมชาติของเนื้อหาสาระ 
และความแตกต่างของผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา  รวมทั้งมีการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้   
สามารถพัฒนาผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

   ๔.๒.๓ เป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  ๔.๓ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับวิทยฐานะ ข้าราชการทหารประเภทนายทหารสัญญาบัตร 
ซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทวิทยฐานะระดับครูช านาญการพิเศษ หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนที่กระทรวงกลาโหม
เทียบเทา่ หรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือด ารงต าแหน่งประเภทวิทยฐานะระดับครูช านาญการมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี และผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 

 ๕. วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 

  ๕.๑ หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  
การส่งเสริมการเรียนรู ้ พัฒนาผู ้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา ปฏิบัติงานทางวิชาการของ สถานศึกษา 
ของกระทรวงกลาโหม พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานหรือส่วนราชการ 
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมพัฒนาผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา หรือผู้รับบริการทางวิชาการด้านอ่ืน ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

/ ๕.๒ คุณภาพ ... 
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  ๕.๒ คุณภาพการปฏิบัติงาน 

   ๕.๒.๑ มีความรู้  ความเข้าใจเนื้อหาสาระของวิชาที่รับผิดชอบในระดับสูง 
มีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ บริหารจัดการชั้นเรียน พัฒนาผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา  
โดยแสดงให้เห็นว่ามีการวิจัยและพัฒนา สร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือน าผลไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน  
โดยมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง มีการถ่ายทอดและได้รับการยอมรับและมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

   ๕.๒.๒ มีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่ เหมาะสมกับธรรมชาติของเนื้อหาสาระ 
และความแตกต่างของผู้ เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา  รวมทั้งมีการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  
เป็นแบบอย่างกับผู้อ่ืน สามารถพัฒนาผู้เข้ารับการสอน ฝึก ศึกษา ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

   ๕.๒.๓ เป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  ๕.๓ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับวิทยฐานะ ข้าราชการทหารประเภทนายทหารสัญญาบัตร 
ซึ่งด ารงต าแหน่งข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอนที่มี วิทยฐานะครู เชี่ยวชาญ หรือด ารงต าแหน่งอ่ืน 
ที่กระทรวงกลาโหมเทียบเท่า หรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่ก าหนด 

 ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการข้าราชการทหารก าหนดมาตรฐานวิทยฐานะส าหรับข้าราชการทหาร  
ที่ท าหน้าที่สอนระดับครูช านาญการต้น ครูช านาญการ ครูช านาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ และครูเชี่ยวชาญพิเศษ
เพ่ิมเติมจากที่ก าหนดไว้ได้ตามความเหมาะสม เพ่ือประโยชน์ในการรักษามาตรฐานและพัฒนาระบบการศึกษา
ของกระทรวงกลาโหม 

 
    

 
 
 
 


