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ก ำหนดกำรประชุมชี้แจง 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธกีำร และเครือ่งมือทดสอบและประเมินสมรรถนะทำงวิชำชีพครู  

ด้ำนกำรปฏิบตัิงำนและกำรปฏิบตัติน ตำมมำตรฐำนวิชำชีพครู  
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกำยน 2564  เวลำ 08.30 น. - 12.00 น. 

ผ่ำนสือ่อเิล็กทรอนกิส์ โดยแอปพลิเคชนั Zoom 
.......................................................... 

เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้ำร่วมประชุมชี้แจงฯ ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
โดยแอปพลิเคชัน Zoom 
(กรุณาระบุช่ือสถาบัน/มหาวิทยาลัย และตามด้วย ช่ือ-สกุล จริง) 

  

เวลา 09.00  – 09.15 น. กล่ำวรำยงำน ต่อประธำนพิธีเปิดกำรประชุมชี้แจงฯ 
โดย ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานวิชาชีพ  
     (นางสาวกฤตวรรณ เกิดนาวี) 

  

เวลา 09.15 – 09.30 น. พิธีเปิดกำรประชุมชี้แจงฯ 
โดย เลขาธิการคุรุสภา (ดร.ดิศกุล เกษมสวัสด์ิ) 

  

เวลา 09.30 – 11.๑๕ น น ำเสนอรำยละเอียด และสร้ำงควำมเขำ้ใจเก่ียวกับหลักเกณฑ์ วิธีกำร  
และเครื่องมือทดสอบและประเมินสมรรถนะทำงวิชำชีพครู  
ด้ำนกำรปฏิบัติงำนและกำรปฏิบัติตน  ตำมมำตรฐำนวิชำชีพครู  
โดย  อนุกรรมการอ านวยการทดสอบ เพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
      (รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธ์ุพฤกษ์) 

  

เวลา 11.๑๕ – 1๑.๔๕ น. ตอบข้อซักถำม เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเครื่องมือทดสอบและประเมิน 
สมรรถนะทำงวิชำชีพครู ด้ำนกำรปฏิบัติงำนและกำรปฏิบัติตน  
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพครู 
โดย  ๑. อนุกรรมการอ านวยการทดสอบ เพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
          (รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธ์ุพฤกษ์) และ 
      ๒. ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานวิชาชีพ (นางสาวกฤตวรรณ เกิดนาวี) 

  

  เวลา 1๑.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.  สรุปและปิดกำรประชุม 
โดย เลขาธิการคุรุสภา (ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสด์ิ) 

 
___________________________________________________________________________ 
   หมำยเหตุ  ก าหนดการประชุม อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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หลักเกณฑ์ และวิธีกำรทดสอบและประเมนิสมรรถนะทำงวิชำชีพครู 
ด้ำนกำรปฏบิตัิงำนและกำรปฏบิตัติน ตำมมำตรฐำนวิชำชีพครู 

  

(ตามประกาศคณะอนุกรรมการอ านวยการทดสอบ เพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเคร่ืองมือทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู  

ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2564)   
 
 

ส ำหรบัผูเ้ข้ำศกึษำในหลกัสตูรปรญิญำ หรือประกำศนยีบตัรทำงกำรศกึษำ  
เพื่อกำรประกอบวิชำชพีครู ทีคุ่รสุภำรบัรอง  

 
ได้แก่ 

 
 1.  ปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร 5 ปี และ 4 ปี ต้ังแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 
 2.  ปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพครู) ต้ังแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 
 3.  ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ต้ังแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 
 4.  ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีอ่ืน และผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพของคุรุสภา  
               ท่ีส าเร็จการศึกษาในประเทศไทย  
 5.  ปริญญาตรีอ่ืน และผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพของคุรุสภา  
               ท่ีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ  
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ส่วนท่ี 1 
บทน ำ 

 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕8 จ (๓) ก าหนดให้ด าเนินการปฏิรูป
ประเทศ ด้านการศึกษา โดยให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์  
ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับ
ความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมท้ังมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล  
ของผู้ประกอบวิชาชีพครู  รวมท้ัง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ  
โดยคนไทยมีความพร้อมท้ังกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้าน และมีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัย  
มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้ อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี  มีวินัย รักษาศีลธรรม  
และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑  มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและ
ภาษาท่ี ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต  
สู่การเป็นคนไทยท่ีมีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตาม
ความถนัดของตนเอง รวมถึงให้มีการเปล่ียนบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก  
“ครูสอน” เป็น “โค้ช” หรือ “ผู้อ านวยการการเรียนรู้” ท าหน้าท่ีกระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และ
วิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัย
พัฒนากระบวนการเ รี ยน รู้ เ พ่ื อผลสัมฤท ธ์ิ ของ ผู้ เ รี ยน รวม ท้ังป รับระบบการผลิตและ พัฒ นาค รู  
ต้ังแต่การดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครู 
อย่างต่อเน่ืองครอบคลุมท้ังเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนส่ือการสอน และสร้างเครือข่ายพัฒนาครู  
ให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้าง  
ครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง  
 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ด าเนินการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาตามข้อบังคับ  
คุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ.  ๒๕๔๘ โดยคณะกรรมการคุรุสภา 
ได้ให้ความเห็นชอบการออกข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา 
เร่ือง สาระความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา  
ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ 
ประกาศคุรุสภา เรื ่อง รับรองปริญญา และประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาช ีพ  
พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยข้อ ๖ ก าหนดให้ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรทางการศึกษา  
ทุกหลักสูตรท่ีคุรุสภาให้การรับรองต้องผ่านการทดสอบเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามท่ีคุรุสภาก าหนด 
เ พ่ือเป็นการก า กับ ดูแลคุณภาพมาตรฐานของผู้ส า เ ร็จการ ศึกษาใ ห้มีมาตรฐานความรู้ สมรรถนะ  
และคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพท่ีคุรุสภาก าหนด   
 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้จัดการประชุมพิจารณาแนวทางการด าเนินการทดสอบเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องเข้าร่วมประชุม โดยส านักงาน
เลขาธิการคุรุสภาได้รวบรวมแนวคิดของผู้ทรงคุณวุฒิ และจัดท า ร่าง แนวทางการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาช ีพครู ส าหร ับกลุ ่มนิส ิตนักศ ึกษาปริญญาตรีทางการศ ึกษา  (หลักสูตร ๕ ปี) หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และหลักสูตรปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพครู) เสนอต่อคณะกรรมการคุรุสภา
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เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ ในการประชุมคร้ังท่ี ๙/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และ
คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบ ร่าง แนวทางการทดสอบฯ ดังกล่าว และแต่งต้ังคณะอนุกรรมการวางแผน
ด าเนินการทดสอบเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยมีนายสุภัทร  จ าปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาในวลาน้ัน เป็นประธานอนุกรรมการ และมีท่ีปรึกษา และอนุกรรมการร่วมคณะ จ านวน ๑๖ คน  
มีอ านาจหน้าท่ีก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูท้ังระบบ  
ก าหนดแผนด าเนินการทดสอบเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูส าหรับนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี  
ทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และหลักสูตรปริญญาโทวิชาชีพครู  
ให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการคุรุสภามอบหมาย 

คณะอนุกรรมการวางแผนด าเนินการทดสอบเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ได้มีการประชุม
พิจารณาแนวทางการด าเนินการทดสอบเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จ านวน ๒ คร้ัง ได้แก่  
คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และคร้ังท่ี ๒/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐  
และได้มีมติให้ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาด าเนินการแต่งต้ังคณะท างาน 3 คณะ ประกอบด้วย (1) คณะท างานศึกษา
และก าหนดแนวทางการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านความรู้ โดยมอบรองศาสตราจารย์สัมพันธ์  พันธ์ุพฤกษ์ 
เป็นประธานคณะท างาน และมีคณะท างานร่วมจ านวน 8 คน มีหน้าท่ีศึกษาและก าหนดแนวทางการประเมิน
สมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านความรู้ จัดท าร่างรายละเอียดแนวทาง วิธีการ และกระบวนการประเมินสมรรถนะ 
ทางวิชาชีพครูด้านความรู้ และด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย (2) คณะท างานศึกษาและก าหนดแนวทาง 
การประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านทักษะ โดยมอบรองศาสตราจารย์มนตรี  แย้มกสิกร เป็นประธาน
คณะท างาน และมีคณะท างานร่วมจ านวน 8 คน มีหน้าท่ีศึกษาและก าหนดแนวทางการประเมินสมรรถนะ 
ทางวิชาชีพครูด้านทักษะ จัดท า ร่าง รายละเอียดแนวทาง วิธีการ และกระบวนการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู
ด้านทักษะ และด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย และ (3) คณะท างานศึกษาและก าหนดแนวทาง 
การประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านคุณลักษณะ โดยมอบรองศาสตราจารย์องอาจ  นัยพัฒน์ เป็นประธาน
คณะท างาน และมีคณะท างานร่วม จ านวน ๘ คน มีหน้าท่ีศึกษาและก าหนดแนวทางการประเมินสมรรถนะ 
ทางวิชาชีพครูด้านคุณลักษณะ จัดท าร่างรายละเอียดแนวทาง วิธีการ และกระบวนการประเมินสมรรถนะ 
ทางวิชาชีพครู ด้านคุณลักษณะ และด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยคณะท างานฯ ท้ัง 3 คณะ  
ได้ด าเนินการศึกษาและก าหนดแนวทางการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ 
เสนอต่อคณะอนุกรรมการวางแผนด า เนินการทดสอบเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และ
คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติให้ด าเนินการปรับปรุงแนวทางการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู  
ด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ อีกท้ังได้มีการจัด
ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ท่ีก่ียวข้อง ใน 5 ภูมิภาค รวม ๕ จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ 
ขอนแก่น สงขลา พระนครศรีอยุธยา และกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันท่ี 31 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2561  
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม รวมจ านวน 660 คน และต่อมาคณะอนุกรรมการฯ ได้ปรับปรุง ร่าง แนวทางการด าเนินการ
ทดสอบเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู น าเสนอต่อคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2561 
เม่ือวันท่ี 31 พฤษภาคม 2561 ซ่ึงคณะกรรมการคุรุสภาได้มีมติมอบส านักงานเลขาธิการคุรุสภาพัฒนาระบบ
สอบให้ชัดเจน โดยให้มีรายละเอียดของโครงสร้างเน้ือหาลักษณะข้อสอบเชิงบูรณาการ ก าหนดข้ันตอนและวิธีการ
ทดสอบ ระบบการทดสอบให้มีประสิทธิภาพ จนกว่าจะพัฒนาระบบการสอบให้มีความพร้อมเสร็จสมบูรณ์  
ก่อนท่ีจะด าเนินการสอบรับใบอุญาตประกอบวิชาชีพครู 
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ในเวลาต่อมา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2561 เม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2561 
ได้พิจารณาและรับทราบแนวทางการทดสอบเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และมีมติให้แต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางการทดสอบเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยมีศาสตราจารย์ศิริชัย 
กาญจนวาสี เป็นประธานอนุกรรมการ มีท่ีปรึกษาและอนุกรรมการร่วมคณะ จ านวน 12 คน มีอ านาจหน้าท่ี
พิจารณาแนวทางการด าเนินการเก่ียวกับการทดสอบเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพ
ท่ีก าหนด วิธีการจัดสอบ การวัดและประเมินผลการทดสอบ เสนอแนะข้อคิดเห็นเก่ียวกับคุณสมบัติผู้ ท่ี 
จะออกข้อสอบและกล่ันกรองข้อสอบ พร้อมท้ังก าหนดระยะเวลด าเนินการให้เหมาะสม ตลอดจนเสนอแนะ
เก่ียวกับการบริหารจัดสอบ จัดเตรียมแนวทางการตรวจข้อสอบ การวัดและประเมินคุณภาพของข้อสอบ  
เพ่ือให้เป็นคลังข้อสอบในอนาคต ซ่ึงคณะอนุกรรมการฯ ได้มีการประชุม จ านวน 6 คร้ัง เพ่ือพัฒนาและจัดท า  
ร่าง แนวทางการทดสอบเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และ ร่าง ก าหนดมวลสาระการทดสอบ  
เพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู รวมท้ัง ได้มีการจัดการสนทนากลุ่มและส ารวจความคิดเห็นผ่านระบบ
ออนไลน์ และเสนอร่างดังกล่าวต่อคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2562 เม่ือวันท่ี  
7 มิถุนายน 2564 โดยคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีมติให้ปรับปรุงรายละเอียดเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบท
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการอาชีวศึกษาก่อนเสนอต่อคณะกรรมการคุรุสภาพิจาณาให้ความเห็นนชอบ  
ซ่ึงคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2562 เม่ือวันท่ี 29 สิงหาคม 2562 มีมติเห็นชอบแนวทาง  
การทดสอบเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และก าหนดมวลสาระการทดสอบและประเมินสมรรถนะ  
ทางวิชาชีพครู ท่ีผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ  
 ในปี พ.ศ. 2562 ด้วยทิศทางการพัฒนาของประเทศและบทบาทของคุรุสภาในฐานะสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ มีอ านาจหน้าท่ีโดยตรง 
ในการก าหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพ  
รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรของสถาบันต่าง ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ จึงได้พัฒนามาตรฐาน
วิชาชีพครูให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศดังกล่าว โดยออกเป็นข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพ (ฉบับท่ี๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และปรับกลไกการคัดกรองผู้ประกอบวิชาชีพครูเพ่ือให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของ 
ความเป็นครู มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพครู โดยออกข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึงมีบทบัญญัติในข้อ ๖/๑ ก าหนดให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ดังต่อไปน้ี (๑) ผ่านการรับรอง
ประสบการณ์วิชาชีพครูตามท่ีคณะกรรมการคุรุสภาก าหนด และ (๒) ผ่านการทดสอบและประเมินสมรรถนะ 
ทางวิชาชีพครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการคุรุสภาก าหนด  
 ต่อมาคณะกรรมการคุรุสภา ได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการอ านวยการทดสอบเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู โดยมีเลขาธิการคุรุสภา เป็นประธานอนุกรรมการ และมีท่ีปรึกษาและอนุกรรมการร่วมคณะจ านวน  
12 คน  โดยมีอ านาจหน้าท่ีก าหนดนโยบายและแนวทางการสร้างข้อสอบวัดสมรรถนะด้านความรู้ภาคทฤษฎีและ
ความรู้ท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน การจัดท าคลังข้อสอบและสร้างเคร่ืองมือประเมินสมรรถนะด้านการปฏิบัติงาน
และการปฏิบัติตน เพ่ือคัดกรองคนเข้าสู่วิชาชีพครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพท่ีคุรุสภาก าหนด อ านวยการ
จัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู เพ่ือการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามแนวทางท่ี
คณะกรรมการคุรุสภาก าหนด ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการทดสอบและประเมินสมรรถนะวิชาชีพ
ครู เพ่ือการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู รายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการต่อคณะกรรมการ
คุรุสภา รวมถึงการแต่งต้ังคณะท างานเพ่ือด าเนินงานเ ก่ียวกับการทดสอบและงานตามอ านาจหน้า ท่ี 
ของคณะอนุกรรมการ จากน้ัน ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาได้เสนอ ร่าง ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา  
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เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. ... ให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 3 มกราคม 2563  และคณะกรรมการคุรุสภา  
ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวันท่ี 3 มีนาคม 2563 มีมติเห็นชอบ ร่าง ประกาศฯ และจึงออกประกาศ
คณะกรรมการคุรุสภา เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๖๓  
โดยก าหนดให้มีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ประกอบด้วย (๑) ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู และ (๒) การปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ซ่ึงตามประกาศ
คณะกรรมการคุรุสภาดังกล่าว ได้ก าหนดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและ
การปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพ ได้แก่ 1) สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ 2) สมรรถนะด้านความสัมพันธ์ 
กับผู้ปกครองและชุมชน 3) สมรรถนะด้านการปฏิบิตหน้าท่ีครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ และก าหนดให้ 
แต่ละวิชามีเกณฑ์การตัดสินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ซ่ึงคณะอนุกรรมการอ านวยการทดสอบ เพ่ือขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู ได้มีมติให้ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาแต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เคร่ืองมือประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพครู  
โดยมีศาสตราจารย์ศิริชัย กาญจนวาสี เป็นประธานกรรมการ และมีคณะกรรมการร่วมคณะ จ านวน 17 คน  
เพ่ือท าหน้าท่ีในการสร้างและพัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ และเคร่ืองมือประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู  
ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ซ่ึงคณะกรรมการฯ ได้มีการประชุม จ านวน ๖ คร้ัง 
เพ่ือด าเนินการจัดท า ร่าง เกณฑ์ระดับคุณภาพพฤติกรรมบ่งช้ีประกอบเคร่ืองมือการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู 
ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู และก าหนดแนวทางการประเมินสมรรถนะ 
ทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู  เสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ  
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 การพัฒนาแนวทางการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ เพ่ือให้ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการประเมิน
ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาจึงได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น 
เร่ือง แนวทางการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ฯ เม่ือวันอังคารท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมไทยาจารย์  
ช้ัน ๓ อาคาร ๒ โดยขอความอนุเคราะห์จากสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึ กษาศาสตร์แห่งประเทศไทย  
(หนังสือด่วนท่ีสุดท่ี ศธ 5101.1/3917 ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 2563) เสนอรายช่ือผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 
ท่ี มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญท่ี เ ก่ียวข้อง กับการประเ มินการปฏิบั ติการสอนในสถานศึกษา 
ของสถาบันอุดมศึกษา จ านวน ๘ กลุ่ม ได้แก่ (๑) มหาวิทยาลัยของรัฐ/ในก ากับของรัฐ (๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
(๓) มหาวิทยาลัย/สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า (๔) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (๕) มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ (๖) มหาวิทยาลัยสงฆ์ (๗) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และ(๘) สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เข้าร่วม 
การประชุมรับฟังความคิดเห็น กลุ่มละ ๓ สถาบัน ๆ ละ ๑ คน และส่งแบบส ารวจความคิดเห็นออนไลน์ 
ไปยังสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 192 แห่ง และได้น าเสนอ ร่าง แนวทางการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ  
ท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขจากการประชุมและจากการส ารวจความคิดเห็นออนไลน์ต่อคณะอนุกรรมการอ านวยการทดสอบ 
เพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2563 เม่ือวันจันทร์ท่ี 1 มีนาคม ๒๕๖4  
ซ่ึงคณะอนุกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบ ร่าง แนวทางการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ และมอบส านักงาน
เลขาธิการคุรุสภาจัดท าเคร่ืองมือประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิ บัติตน  
ส าหรับผู้ประเมินและผู้ท่ีเก่ียวข้อง และในการประชุมคร้ังท่ี 8/2564 เม่ือวันอังคารท่ี 19 ตุลาคม 2564 มีมติให้
ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเคร่ืองมือประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและ  
การปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ตามแนวทางของคณะกรรมการฯ และให้มีการจัดประชุมช้ีแจง  
เร่ือง หลักเกณฑ์ ฯ ให้กับผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาในฐานะท่ีเป็นฝ่ายผลิต ซ่ึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างย่ิง
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ส าหรับการประเมิน เน่ืองจากมีความเก่ียวข้องโดยตรงกับการน าหลักเกณฑ์ ดังกล่าวไปใช้ในการประเมิน  
โดยบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาจะต้องช้ีแจงและสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประเมินท่ีเก่ียวข้อง ท้ังบุคลากร 
ของสถานศึกษาส าหรับปฏิบัติการสอน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูพ่ีเล้ียง กรรมการสถานศึกษา และบุคลากร
ของสถานศึกษา เพ่ือให้มีความเข้าใจท่ีถูกต้องตรงกันเก่ียวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเคร่ืองมือประเมินสมรรถนะ
ทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ตามเอกสารประกอบการประชุม
ช้ีแจงในคร้ังน้ี 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เ พ่ือวัดและประเมินสมรรถนะทางวิชาชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงา นและการปฏิ บั ติตน  
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู  
 1.2 เพ่ือน าผลการผ่านเกณฑ์การประเมินไปใช้เป็นเง่ือนไขหน่ึงในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
2. กลุ่มเป้ำหมำย 
 2.1 ผู้ท่ีอยู่ระหว่ำงศึกษำในหลักสูตรปริญญำทำงกำรศึกษำ หรือเทียบเท่ำท่ีคุรุสภำรับรอง  
 2.1.1. ผู้ท่ีเข้าศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 
 (1) หลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร 4 ปี  
 (2) หลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร 5 ปี  
 2.1.2 ผู้ท่ีเข้าศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 
 (1) ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
 (2) ปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพครู)  
 (3) ปริญญาเอกทางการศึกษา (วิชาชีพครู)  
 2.2 ผู้ท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ  

 2.2.1 ผู้มีคุณวุฒิท่ีส ำเร็จกำรศึกษำในประเทศไทย 
(1) วุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า ท่ีคุรุสภารับรอง 
(2) วุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีอ่ืนท่ีคุรุสภารับรอง 
(3) วุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีอ่ืน และผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพของคุรุสภา 

 2.3.2 ผู้มีคุณวุฒิท่ีส ำเร็จกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศ 
(1) วุฒิปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเท่า 
(2) วุฒิปริญญาอ่ืน และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากต่างประเทศ 
(3) วุฒิปริญญาตรีอ่ืน และมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพครูท่ีใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่าหน่ึงปี 
(3) วุฒิปริญญาตรีอ่ืน และผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพของคุรุสภา 

3. นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 3.1 คณะอนุกรรมการ หมายความว่า  คณะอนุกรรมการอ านวยการทดสอบและประเมินสมรรถนะ 
ทางวิชาชีพครูเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการคุ รุสภา  
เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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 3.2 การประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
หมายถึง  องค์ประกอบของหลักเกณฑ์ วิธีการ เคร่ืองมือ และเกณฑ์การตัดสินการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู 
ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
 3.3 กรอบสมรรถนะในการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู หมายถึง รายละเอียดของสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะย่อย และพฤติกรรมบ่งช้ีในการประเมินการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
 3.4 สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีเป็นผลมาจากความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) 
ความสามารถ (Ability) และ คุณลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการท างานท่ีท าให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงาน
ได้ผลงานท่ีโดดเด่นกว่าคนอ่ืน ๆ ซ่ึงเกิดจากแรงผลักดันเบ้ืองลึก (Motives) อุปนิสัย (Traits) ภาพลักษณ์ 
ภายใน (Self-image) และบทบาทท่ีแสดงออกต่อสังคม (Social role) ท่ีแตกต่างกันท าให้แสดงพฤติกรรม 
การท างานท่ีต่างกัน 
 3.5 สมรรถนะทางวิชาชีพครู หมายถึง  สมรรถนะด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐาน
วิชาชีพท่ีปรากฏในข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 และข้อบังคับคุรุสภา  
ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 3.6 สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้  หมายถึง  ความสามารถในการวิเคราะห์หลักสูตร วางแผนและ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน การวิจัยและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน รวมท้ังการดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียน 
 3.7 สมรรถนะด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน  หมายถึง  ความสามารถในการวิเคราะห์ 
วางแผน สร้างเครือข่าย ร่วมมือกับผู้ปกครอง และชุมชน ในการพัฒนาการเรียนรู้และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ของผู้เรียน และการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 3.8 สมรรถนะด้านการปฏิบัติหน้าท่ีครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ  หมายถึง  ความสามารถ 
ในการปฏิบัติหน้าท่ีครู มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียน ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มีจรรยาบรรณต่อตนเอง วิชาชีพ 
ผู้รับบริการ ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ และสังคม 
 3.9 ผู้เข้ารับการประเมิน  หมายความว่า  ผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู  
ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ซ่ึงประกอบด้วย ชาวไทย หรือชาวต่างประเทศ  
ท่ีมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะ
ทางวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๖๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 3.10 ผู้ประเมิน  หมายความว่า  ผู้ ท่ีท าหน้าท่ีทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู  
ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ให้กับผู้เข้ารับการประเมิน 
4. องค์ประกอบของกรอบสมรรถนะกำรประเมิน 
 องค์ประกอบของกรอบสมรรถนะการประเมิน ประกอบด้วย การประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู  
ตามมาตรฐานด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 3 ด้าน ดังน้ี  
 1. การจัดการเรียนรู้  
 2. ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน  
 3. การปฏิบัติหน้าท่ีครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
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5. มำตรฐำนกำรประเมิน 
 การประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
ด าเนินการด้วยระบบการประเมินท่ีมีมาตรฐานตามคณะกรรมการมาตรฐานการประเมินทางการศึกษา  
(The Joint Committee on Standards for Educational Evaluation)  4 ด้าน ดังน้ี 
 5.1 มาตรฐานการใช้ประโยชน์ (Utility Standards) ได้แก่ 
 5.1.1 ผู้ใช้สารสนเทศการประเมิน 
 5.1.2 ความน่าเช่ือถือของผู้ประเมิน 
 5.1.3 ขอบเขตและการเลือกใช้สารสนเทศ 
 5.1.4 การแปลความหมายและการตัดสินผลการประเมิน 
 5.1.5 ความชัดเจนของรายงานการประเมิน 
 5.1.6 การเผยแพร่รายงานผลการประเมินต่อผู้เก่ียวข้อง 
 5.1.7 ความทันเวลากับการน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ 
 5.1.8 ผลกระทบของการประเมิน 
 5.2 มาตรฐานความเป็นไปได้ (Feasibility Standards) ได้แก่ 
 5.2.1 วิธีและกระบวนการประเมินท่ีสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
 5.2.2 การประเมินเป็นท่ียอมรับจากผู้เก่ียวข้อง 
 5.2.3 ประสิทธิผลของการประเมิน 
 5.3 มาตรฐานความเหมาะสม (Propriety Standards) ได้แก่ 
 5.3.1 การก าหนดข้อตกลงการประเมิน 
 5.3.2 การประเมินด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
 5.3.3 การรายงานและข้อจ ากัดของการประเมิน 
 5.3.4 สิทธิในการรับรู้ข่าวสารของสาธารณะ 
 5.3.5 สิทธิส่วนตัวของผู้ได้รับการประเมิน 
 5.3.6 ปฏิสัมพันธ์ของผู้เก่ียวข้องกับการประเมิน 
 5.3.7 รายงานผลการประเมินครอบคลุมรอบด้าน 
 5.3.8 ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณของผู้ประเมิน 
 5.4 มาตรฐานความถูกต้อง (Accuracy Standards) ได้แก่ 
 5.4.1 วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
 5.4.2 บริบทของการประเมิน 
 5.4.3 จุดประสงค์และกระบวนการประเมิน 
 5.4.4 แหล่งข้อมูลและการได้มาของสารสนเทศการประเมิน 
 5.4.5 การพัฒนาเคร่ืองมือและการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินท่ีมีความตรง 
 5.4.6 การพัฒนาเคร่ืองมือและการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินท่ีมีความเท่ียง 
 5.4.7 ระบบท่ีใช้ในการควบคุมการเก็บข้อมูล วิเคราะห์และรายงานผล 
 5.4.8 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
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 5.4.9 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 5.4.10 การสรุปผลการประเมินถูกต้องและเหมาะสม 
 5.4.11 รายงานผลการประเมินเป็นปรนัย 
 
6. สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย และพฤติกรรมบ่งชี้ 
 สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย และพฤติกรรมบ่งช้ีท่ีใช้ในการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้าน
การปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู มีรายละเอียดดังตาราง  

ตำรำง รายละเอียดกรอบสมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย และพฤติกรรมบ่งช้ีส าหรับการประเมิน 
 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย พฤติกรรมบ่งช้ี 
1. ด้านการจดัการเรียนรู้ 1.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ 

สื่อ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
๑.๑.๑ สามารถวิเคราะห์ความสอดคล้องของ

สาระการเรียนรู้กับมาตรฐานการเรียนรู้ 
ของหลักสตูรแกนกลางและหลักสูตร
สถานศึกษา 

๑.๑.๒ สามารถวิเคราะห์ความสอดคล้องของ
สาระการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ปัญญารู้คดิและมีความเป็นนวัตกร 

1.2 บูรณาการความรู้และศาสตร์การสอน 
ในการวางแผนและจัดการเรียนรู้ที่
สามารถพฒันาผู้เรียนให้มีปญัญารู้คิด และ
มีความเป็นนวัตกร 

 

๑.๒.๑ สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาผูเ้รียนให้มีปัญญารู้คิด 
และมีความเป็นนวัตกร 

๑.๒.๒ สามารถจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร 

1.3 จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 
ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน โดยตระหนัก
ถึงสุขภาวะของผู้เรียน 

๑.๓.๑ สามารถจัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้ให้ผูเ้รียนมีความสขุในการเรียน 

๑.๓.๒ สามารถจัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนโดยตระหนักถึง 
สุขภาวะของผู้เรียน  

1.4 ดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ตามศักยภาพ สามารถรายงานผล
การพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ 

๑.๔.๑ สามารถดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียน
เป็นรายบุคคลตามศักยภาพ 

๑.๔.๒ สามารถรายงานผลการพฒันาคุณภาพ
ผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ 

1.5 วิจัย สร้างนวตักรรม และประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจทิัล ใหเ้กิดประโยชน์ 
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

๑.๕.๑ สามารถท าวจิัยที่สอดคล้องกับปญัหา
ของผู้เรียน 

๑.๕.๒ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจทิัล 
ในการจัดการเรียนรู้ เช่น CAI, google 
classroom, Kahoot เป็นต้น 

1.6 ปฏิบตัิงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค ์
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาชีพ 

 

๑.๖.๑ สามารถปฏิบตัิงานร่วมกับผู้อ่ืน 
อย่างสร้างสรรค ์

๑.๖.๒ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย พฤติกรรมบ่งช้ี 
2. ด้านความสัมพันธ์กับ
 ผู้ปกครองและชุมชน 

2.1 ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพฒันาและ
แก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค ์

๒.๑.1 ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพฒันา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา 

๒.๑.2 ร่วมมือกับผู้ปกครองในการแก้ปัญหา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
สถานศึกษา 

2.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครอง
และชุมชน เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ 
ที่มีคุณภาพของผูเ้รียน 

๒.๒.๑ สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
กับผู้ปกครองเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
ที่มีคุณภาพของผูเ้รียน 

๒.๒.2 สามารถสร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือกับชุมชน เช่น ปราชญ์
ชาวบ้าน หน่วยงานปกครองของท้องถิ่น 
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
ของผู้เรียน 

2.3 ศึกษา เข้าถงึบริบทของชุมชน และ
สามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความ
แตกตา่งทางวฒันธรรม  

๒.๓.๑ สามารถรายงานการศึกษา
สภาพแวดล้อมของชุมชน 
โดยเลือกประเด็นศึกษา ได้แก่  

 ๑) วิทยากรในชุมชน  
 ๒) ปราชญ์ชาวบ้านในชุมชน  
 ๓) แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
 ๔) วัฒนธรรมของชุมชุน  
 5) เศรษฐกิจของชุมชน 
๒.๓.๒ สามารถปฏบิัตตินในการอยู่ร่วมกับชุมชน

ได้อย่างเหมาะสม 
2.4 ส่งเสริม อนุรักษ์วฒันธรรม และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
๒.๔.๑ สามารถรายงานการศึกษาวัฒนธรรม

ของชุมชนและภูมิปญัญาในท้องถิ่น 
โดยเลือกศึกษาตามประเด็น ได้แก่  
๑) วิทยากรด้านวฒันธรรมของชุมชน

และภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
๒) ปราชญ์ชาวบ้านด้านวฒันธรรมของ

ชุมชนและภูมิปญัญาในท้องถิ่น 
๓) แหล่งเรียนรู้ในชุมชนด้านวฒันธรรม

ของชุมชนและภูมิปญัญาในท้องถิ่น 
4) การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาในท้องถิ่น 
๒.๔.๒ สามารถน าวฒันธรรมของชุมชนและ 

ภูมิปัญญาในท้องถิ่น มาบูรณาการ 
ในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
ตามประเด็น ได้แก่  
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๑) องค์ความรู้ของวิทยากรดา้นวฒันธรรม

ของชุมชนและภูมิปญัญาในท้องถิ่น  
๒) องค์ความรู้ของปราชญช์าวบา้นด้าน

วัฒนธรรมของชุมชนและภูมิปัญญา
ในท้องถิ่น  

๓) องคค์วามรู้จากแหลง่เรียนรู้ใน
ชุมชนด้านวฒันธรรมของชมุชน 
และภูมิปญัญาในท้องถิ่น 

3. ดา้นการปฏิบตัิหน้าที่ครู 
และจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

3.1 มุ่งม่ันพฒันาผู้เรียนด้วยจติวญิญาณ 
ความเป็นครู 

3.1.1 มุ่งม่ันพัฒนาผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรู้ 
ทักษะปฏิบตัิ และคุณลักษณะที่ดงีาม
อย่างเต็มความสามารถด้วยวิธีการ 
ที่เหมาะสมกับระดับความสามารถและช่วงวยั 

3.1.2 รักเมตตา เอาใจใส ่ช่วยเหลือและ
พัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมด้วยความ
บริสุทธ์ิใจ 

3.2 ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับ 
ความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล 

3.2.1 ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองด้วย
ความเอาใจใส ่

3.2.2 ยอมรับความแตกต่างของผู้เรียน
ทางด้านเพศ เชื้อชาต ิศาสนา 
วัฒนธรรม และระดับการเรียนรู้ 

3.3 สร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ 
และผู้สร้างนวัตกรรม 

3.3.1 กระตุ้นและเสริมสร้างแรงจงูใจในการ
เรียนรู้แก่ผูเ้รียนโดยใช้การเสริมแรง
ทางบวก 

3.3.2 ส่งเสริมใหผู้้เรียนแสดงความสามารถและ
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์อย่างเต็มศักยภาพ 

3.4 พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง 

3.4.1 ติดตามข้อมูลข่าวสารการศึกษา สงัคม 
การเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจ 
โดยสามารถน ามาปรับใช้/เชื่อมโยง 
กับเน้ือหาในการจัดการเรียนรู้ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.4.2 น าแนวคดิ เทคนิควิธีการ หรือความรู้
ใหม่  ๆที่น่าสนใจ มาประยุกต์ใช้เป็น 
ส่วนหน่ึงในการออกแบบการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

3.5 ประพฤตตินเป็นแบบอย่างทีด่ี มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีความเป็นพลเมืองทีเ่ข้มแขง็ 

3.5.1 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางกาย 
วาจา และจิตใจ มีคุณธรรมจริยธรรม 

3.5.2 ปฏิบตัิตนโดยยึดหลักความเป็นธรรม 
เท่าเทยีม และมีส่วนช่วยใหค้นในองค์กร
อยู่ร่วมกันอย่างสันต ิ
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3.6 จรรยาบรรณต่อตนเอง 3.6.1 ปฏิบตัิตนตามข้อตกลง กฎกติกาของ
โรงเรียนด้วยความสมัครใจ ทัง้ในด้าน 
การปฏิบตัิการสอนและการปฏบิัติ
หน้าที่อ่ืนในโรงเรียน 

3.6.2 ติดตามข้อมูลและปรับเปลี่ยนตนเองให้
สอดคล้องการเปลีย่นแปลงทางวชิาชีพ 
วิทยาการ เศรษฐกิจ สงัคม และ
การเมือง 

3.7 จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 3.7.1 ศรัทธา ซ่ือสตัย์ สุจริต และรับผิดชอบ
ต่อวิชาชีพครู 

3.7.2 เป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรวิชาชีพ 
3.8 จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 3.8.1 ให้บริการดว้ยความจริงใจและเสมอภาค 

3.8.2 ไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์
จากการใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ 

3.9 จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 3.9.1 อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือเพื่อนผู้ร่วม
ประกอบวิชาชีพภายใตห้ลักการ 
ที่ถูกต้อง 

3.9.2 สร้างความสามคัคีในหมูค่ณะ 
3.10 จรรยาบรรณต่อสังคม 3.10.1 ริเร่ิม วางแผน หรือ เป็นผู้น าในการ

ท ากิจกรรมเก่ียวกับการอนุรักษ์และ
พัฒนา เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา 
ศิลปวฒันธรรม ภูมิปญัญา หรือ
สิ่งแวดล้อมโดยค านึงถึงผลประโยชน์
ของส่วนรวมเป็นส าคญั 

3.10.2 ปฏิบตัิตนตามกฎระเบยีบของสงัคม
ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
อย่างเคร่งครัด 

 รายละเอียดของระดับคุณภาพในแต่ละพฤติกรรมบ่งช้ี 5 ระดับ ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน
สมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายละเอียด 
ตามภำคผนวก ก 
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ส่วนท่ี 2 
หลักเกณฑ์กำรทดสอบและประเมินสมรรถนะทำงวิชำชีพครู 

 

1. องค์ประกอบผู้ประเมิน 
 1.1 ผู้ท่ีอยู่ระหว่ำงศึกษำในหลักสูตรปริญญำทำงกำรศึกษำ หรือเทียบเท่ำท่ีคุรุสภำรับรอง  
  ให้มีผู้ประเมิน ประกอบด้วย อาจารย์นิเทศก์ ครูพ่ีเ ล้ียง และผู้บริหารสถานศึกษา  
หรืออาจเป็นผู้ท่ีผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย โดยไม่ใช่บุคคลเดียวกับครูพ่ีเล้ียง 
 1.2. ผู้ท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 
  ให้มีผู้ประเมินซ่ึงเป็นบุคลากรของสถานศึกษาท่ีผู้เข้ารับการประเมินปฏิบัติการสอน 
ในสถานศึกษาน้ัน และบุคลากรอ่ืนท่ีสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่ามีส่วนเก่ียวข้อง รับรู้ รับทราบ  
ในการปฏิบัติการสอนของผู้เข้ารับการประเมิน และสามารถเป็นผู้ประเมินได้ 

2. เกณฑ์กำรให้คะแนน 
 เกณฑ์การให้คะแนนการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการ
ปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ก าหนดให้พฤติกรรมบ่งช้ีแต่ละข้อ ให้คะแนนเป็นมาตรวัดประมาณค่า  
5 ระดับ (Rating Scale) โดยให้แต่ละระดับมีค่าคะแนน ดังน้ี 

ระดับ  1 มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน  
ระดับ  2 มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน  
ระดับ  3 มีค่าเท่ากับ 3 คะแนน 
ระดับ  4 มีค่าเท่ากับ 4 คะแนน   
ระดับ  5 มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน  

ท้ังน้ี เกณฑ์การให้คะแนนการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงาน 
และการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในแต่ละพฤติกรรมบ่งช้ีให้เป็นไปรายละเอียดตามภำคผนวก ก 

3. ค่ำน้ ำหนักกำรให้คะแนนของผู้ประเมิน 
 3.1 กรณีเป็นอยู่ระหว่ำงศึกษำในหลักสูตรปริญญำทำงกำรศึกษำ หรือเทียบเท่ำท่ีคุรุสภำรับรอง  
ทีมีคุณสมบัติตามประกาศคณะอนุกรรมการอ านวยการทดสอบ เพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู   
เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเคร่ืองมือทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงาน 
และการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2564 

3.1.1 ค่าน้ าหนักการให้คะแนนของผู้ประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ ให้มีสัดส่วน ดังน้ี  
    อาจารย์นิเทศก์ : ครูพ่ีเล้ียง : ผู้บริหาร = 50 : 40 : 10 

3.1.2 ค่าน้ าหนักการให้คะแนนของผู้ประเมินสมรรถนะด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและ
ชุมชน ให้มีสัดส่วน ดังน้ี  

    อาจารย์นิเทศก์ : ครูพ่ีเล้ียง : ผู้บริหาร = 30 : 40 : 30 
โดยค่าน้ าหนักการให้คะแนนของผู้บริหาร ก าหนดให้มีผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา 

เป็นผู้ประเมินร่วมด้วย และให้มีค่าน้ าหนักเป็นร้อยละ 15 ของค่าน้ าหนักการให้คะแนนของผู้บริหาร  
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ท้ังน้ี ให้ผู้ประเมินท่ีเป็นผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาประเมินผู้เข้ารับการประเมินของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา
ในภาพรวม และให้น าผลคะแนนไปเป็นคะแนนการประเมินของผู้เข้ารับการประเมินเป็นรายบุคคล 

3.1.3 ค่าน้ าหนักการให้คะแนนของผู้ประเมินสมรรถนะด้านการปฏิบั ติหน้า ท่ีค รู   
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ ให้มีสัดส่วน ดังน้ี  

     อาจารย์นิเทศก์ : ครูพ่ีเล้ียง : ผู้บริหาร = 30 : 40 : 30 

 3.2 กรณีเป็นผู้มีคุณวุฒิท่ีส ำเร็จกำรศึกษำในประเทศไทย หรือมีคุณวุฒิส ำเร็จกำรศึกษำ 
จำกต่ำงประเทศ ทีมีคุณสมบัติตามประกาศคณะอนุกรรมการอ านวยการทดสอบ เพ่ือขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเคร่ืองมือทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู  
ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2564 

3.2.1 ค่าน้ าหนักการให้คะแนนของผู้ประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ ให้มีสัดส่วน ดังน้ี  
    บุคลากรของสถานศึกษา : บุคลากรอ่ืน = 50 : ๕๐ 

3.2.2 ค่าน้ าหนักการให้คะแนนของผู้ประเมินสมรรถนะด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและ
ชุมชน ให้มีสัดส่วน ดังน้ี  

     บุคลากรของสถานศึกษา: ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา : บุคลากรอ่ืน 
    = ๕๕ : ๑๕ : ๓๐ 

3.2.3 ค่าน้ าหนักการให้คะแนนของผู้ประเมินสมรรถนะด้านการปฏิบัติหน้าท่ีครู และ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ ให้มีสัดส่วน ดังน้ี  

     บุคลากรของสถานศึกษา : บุคลากรอ่ืน = ๗0 : 30 

4. เกณฑ์กำรตัดสินผล 
 เกณฑ์การตัดสินผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการ
ปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบและประเมิน
สมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู แต่ละองค์ประกอบ 
ไม่น้อยกว่า 3.00 และต้องได้คะแนนเฉล่ียรวมท้ัง 3 องค์ประกอบ ไม่น้อยกว่า 3.00 จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์
การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
โดยมีการแปลผลการประเมิน ดังน้ี 
  คะแนนเฉล่ีย   4.50 – 5.00   หมายถึง   ระดับคุณภาพ   ผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับดีมาก 
  คะแนนเฉล่ีย   3.50 – 4.49   หมายถึง   ระดับคุณภาพ   ผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับดี 
  คะแนนเฉล่ีย   3.00 – 3.49   หมายถึง   ระดับคุณภาพ   ผ่านเกณฑ์การประเมิน  
  คะแนนเฉล่ีย   น้อยกว่า 3.00   หมายถึง   ระดับคุณภาพ   ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ควรปรับปรุง 

 โดยผู้เข้ารับการประเมินท่ีผ่านการประเมิน สามารถใช้ผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะ  
ทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ประกอบการขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไปได้โดยไม่มีกรอบระยะเวลาการใช้ผลการประเมิน



 

การประชุมช้ีแจง เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเคร่ืองมือทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ห น้ า |๑๔ 

ส่วนท่ี 3 
วิธีกำรและเครื่องมือกำรทดสอบและประเมินสมรรถนะทำงวิชำชีพครู  

 

1.ช่วงระยะเวลำในกำรประเมิน 
 ให้ผู้ประเมินด าเนินการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและ 
การปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู จ านวน 3 คร้ัง ใน ๑ ภาคเรียน (โดยเป็นภาคเรียนท่ีผู้เข้ารับการประเมิน  
ไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาคร้ังสุดท้ายตามหลักสูตร หรือภาคเรียนท่ี ๒ ท่ีผู้เข้ารับการประเมิน  
โดยมีช่วงสัปดาห์ในการทดสอบและประเมินฯ แต่ละคร้ัง ดังน้ี 
  คร้ังท่ี 1 ให้ประเมินในช่วงเวลาสัปดาห์ท่ี 3 - 5 ของภาคเรียน 
  คร้ังท่ี 2 ให้ประเมินในช่วงเวลาสัปดาห์ท่ี 7 - 9 ของภาคเรียน 
  คร้ังท่ี 3 ให้ประเมินในช่วงเวลาสัปดาห์ท่ี 11 - 14 ของภาคเรียน 
 
2. ค่ำน้ ำหนักคะแนน 
 ค่าน้ าหนักคะแนนการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการ
ปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู แต่ละคร้ัง ให้มีค่าน้ าหนักคะแนน ดังน้ี 
  1. คร้ังท่ี 1 ให้มีน้ าหนักคะแนนเป็นร้อยละ 20 
  2. คร้ังท่ี 2 ให้มีน้ าหนักคะแนนเป็นร้อยละ 30 
  3. คร้ังท่ี 3 ให้มีน้ าหนักคะแนนเป็นร้อยละ 50 
 
3. เครื่องมือท่ีใช้ประเมิน 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและ  
การปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ประกอบด้วย 

3.1 แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการจัดการเรียนรู้ 
3.2 แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 

(๑) แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน (ส าหรับผู้
ประเมินท่ีไม่ใช่ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา) 

(๒) แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน (ส าหรับผู้
ประเมินท่ีเป็นผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา) 

3.3 แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านปฏิบัติหน้าท่ีครูและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
 โดยมีรายละเอียดแบบฟอร์มเคร่ืองตามภำคผนวก ข 
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4. วิธีกำรคิดคะแนนคะแนนกำรประเมิน 
 วิธีการคิดคะแนนการทดสอบและประเมินสมรรถนทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติ
ตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู มีดังต่อไปน้ี  
 4.1 กรณีเป็นผู้อยู่ระหว่ำงศึกษำในหลักสูตรปริญญำทำงกำรศึกษำ หรือเทียบเท่ำท่ีคุรุสภำรับรอง
ตำมหลักเกณฑแ์ละคุณสมบัติท่ีคณะอนุกรรมกำรก ำหนด 

 (1) คะแนนเฉล่ียผลการประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้  
ให้  XS = ผลรวมของคะแนนสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ท่ีประเมิน 
 โดยอาจารย์นิเทศก์ 

       XT = ผลรวมของคะแนนสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ท่ีประเมินโดยครูพ่ีเล้ียง 
       XA = ผลรวมของคะแนนสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ท่ีประเมินโดยผู้บริหาร 

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

(2) คะแนนเฉล่ียผลการประเมินสมรรถนะด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน  
ให้  YS = ผลรวมของคะแนนสมรรถนะด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชนท่ีประเมิน 

โดยอาจารย์นิเทศก์ 
YT = ผลรวมของคะแนนสมรรถนะด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 

 ท่ีประเมินโดยครูพ่ีเล้ียง 
YA = ผลรวมของคะแนนสมรรถนะด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 

ท่ีประเมินโดยผู้บริหาร 
YC = ผลรวมของคะแนนสมรรถนะด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 

 ท่ีประเมินโดยผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
 
 

X1= 
[(.50)Xs+(.40)XT+ (.10)XA]

12
×(0.2) 

X2= 
[(.50)Xs+(.40)XT+ (.10)XA]

12
×(0.๓) 

X3= 
[(.50)Xs+(.40)XT+ (.10)XA]

12
×(0.๕) 

Xtotal = X1 + X2 + X3 

โดยให้  X1  เป็น คะแนนเฉล่ียผลการประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้คร้ังท่ี 1 
 X2  เป็น คะแนนเฉล่ียผลการประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้คร้ังท่ี 2 
 X3  เป็น คะแนนเฉล่ียผลการประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้คร้ังท่ี 3 
 Xtotal  เป็น คะแนนเฉล่ียผลการประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้รวม 3 คร้ัง 
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(3) คะแนนเฉล่ียผลการประเมินสมรรถนะด้านการปฏิบัติหน้าท่ีครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
ให้ ZS = ผลรวมของคะแนนสมรรถนะด้านการปฏิบั ติหน้า ท่ีครู และจรรยาบรรณ 

ของวิชาชีพท่ีประเมินโดยอาจารย์นิเทศก์ 
ZT = ผลรวมของคะแนนสมรรถนะด้านการปฏิบัติหน้า ท่ีครู และจรรยาบรรณ 

ของวิชาชีพท่ีประเมินโดยครูพ่ีเล้ียง 
ZA = ผลรวมของคะแนนสมรรถนะด้านการปฏิบัติหน้าท่ีครู และจรรยาบรรณ 

ของวิชาชีพท่ีประเมินโดยผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Y1= 
[(.30)Ys+(.40)YT+ (.255)YA+ (.045)YC]

8
×(0.2) 

Y2= 
[(.30)Ys+(.40)YT+ (.255)YA+ (.045)YC]

8
×(0.๓) 

Y3= 
[(.30)Ys+(.40)YT+ (.255)YA+ (.045)YC]

8
×(0.๕) 

Ytotal = Y1 + Y2 + Y3 

โดยให้  Y1  เป็น คะแนนเฉล่ียผลการประเมินสมรรถนะด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน คร้ังท่ี 1 
 Y2  เป็น คะแนนเฉล่ียผลการประเมินสมรรถนะด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน คร้ังท่ี 2 
 Y3  เป็น คะแนนเฉล่ียผลการประเมินสมรรถนะด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน คร้ังท่ี 3 
 Ytotal  เป็น คะแนนเฉล่ียผลการประเมินสมรรถนะด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชนรวม 3 คร้ัง  

Z1= 
[(.30)Zs+(.40)ZT+ (.30)ZA]

20
×(0.2) 

Z2= 
[(.30)Zs+(.40)ZT+ (.30)ZA]

20
×(0.๓) 

Z3= 
[(.30)Zs+(.40)ZT+ (.30)ZA]

20
×(0.๕) 

Ztotal = Z1 + Z2 + Z3 

โดยให้  Z1  เป็น คะแนนเฉล่ียผลการประเมินสมรรถนะด้านการปฏิบัติหน้าท่ีครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ คร้ังท่ี 1 
 Z2  เป็น คะแนนเฉล่ียผลการประเมินสมรรถนะด้านการปฏิบัติหน้าท่ีครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ คร้ังท่ี 2 
 Z3  เป็น คะแนนเฉล่ียผลการประเมินสมรรถนะด้านการปฏิบัติหน้าท่ีครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ คร้ังท่ี 3 
 Ztotal  เป็น คะแนนเฉล่ียผลการประเมินสมรรถนะด้านการปฏิบัติหน้าท่ีครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพรวม 3 คร้ัง 



 

การประชุมช้ีแจง เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเคร่ืองมือทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ห น้ า |๑๗ 

(4) คะแนนเฉล่ียรวมผลการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู (T)  
โดยก าหนดให้คะแนนเฉล่ียรวมของผลการประเมินคร้ังท่ี 1 – 3 เป็นดังน้ี 

(4.1) คะแนนเฉล่ียรวมผลการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู คร้ังท่ี 1 (T1) 
  
 
 
 

(4.2) คะแนนเฉล่ียรวมผลการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู คร้ังท่ี 2 (T2) 
 
 
 
 

(4.3) คะแนนเฉล่ียรวมผลการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู คร้ังท่ี 3 (T3) 
 
 
   
 

(4.4) คะแนนเฉล่ียรวมผลการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู 3 คร้ัง (Ttotal) 
 
 
 
 
 4.2 กรณีเป็นผู้มีคุณวุฒิท่ีส ำเร็จกำรศึกษำในประเทศไทย หรือมีคุณวุฒิส ำเร็จกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศ 
  (1) คะแนนเฉล่ียผลการประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้  

ให้  Xps = ผลรวมของคะแนนสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ท่ีประเมินโดยบุคลากร 
        ของสถานศึกษา 
Xpo = ผลรวมของคะแนนสมรรถนะด้านการจัดการเ รียนรู้ ท่ีประเ มิน 

โดยบุคลากรอ่ืน 
 
 
 
 
 
 
 

Ttotal = T1 + T2 + T3 

T2 = 
X2+Y2+Z2

3
 

 

T3 = 
X3+Y3+Z3

3
 

 

T1 = 
X1+Y1+Z1

3
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  (2) คะแนนเฉล่ียผลการประเมินสมรรถนะด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน  
ให้  Yps = ผลรวมของคะแนนสมรรถนะด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชนท่ีประเมิน 

โดยบุคลากรของสถานศึกษา 
Ypo = ผลรวมของคะแนนสมรรถนะด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 

ท่ีประเมินโดยบุคลากรอ่ืน 
Ypc = ผลรวมของคะแนนสมรรถนะด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 

ท่ีประเมินโดยกรรมการสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 
 

 

X1= 
[(.50)Xps+(.50)Xpo]

12
×(0.2) 

X2= 
[(.50)Xps+(.50)Xpo]

12
×(0.๓) 

X3= 
[(.50)Xps+(.50)Xpo]

12
×(0.๕) 

Xtotal = X1 + X2 + X3 

โดยให้  X1  เป็น คะแนนเฉล่ียผลการประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้คร้ังท่ี 1 
 X2  เป็น คะแนนเฉล่ียผลการประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้คร้ังท่ี 2 
 X3  เป็น คะแนนเฉล่ียผลการประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้คร้ังท่ี 3 
 Xtotal  เป็น คะแนนเฉล่ียผลการประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้รวม 3 คร้ัง 

Y1= 
[(.55)Yps+(.30)Ypo+ (.15)Ypc]

8
×(0.2) 

Y2= 
[(.55)Yps+(.30)Ypo+ (.15)Ypc]

8
×(0.๓) 

Y3= 
[(.55)Yps+(.30)Ypo+ (.15)Ypc]

8
×(0.๕) 

Ytotal = Y1 + Y2 + Y3 

โดยให้  Y1  เป็น คะแนนเฉล่ียผลการประเมินสมรรถนะด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน คร้ังท่ี 1 
 Y2  เป็น คะแนนเฉล่ียผลการประเมินสมรรถนะด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน คร้ังท่ี 2 
 Y3  เป็น คะแนนเฉล่ียผลการประเมินสมรรถนะด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน คร้ังท่ี 3 
 Ytotal  เป็น คะแนนเฉล่ียผลการประเมินสมรรถนะด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชนรวม 3 คร้ัง  
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  (3) คะแนนเฉล่ียผลการประเมินสมรรถนะด้านการปฏิบัติหน้าท่ีครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
 ให้ Zps = ผลรวมของคะแนนสมรรถนะด้านการปฏิบัติหน้าท่ีครู และจรรยาบรรณ 

ของวิชาชีพท่ีประเมินโดยบุคลากรของสถานศึกษา 
   Zpo = ผลรวมของคะแนนสมรรถนะด้านการปฏิบัติหน้าท่ีครู และจรรยาบรรณ 

           ของวิชาชีพท่ีประเมินโดยบุคลากรอ่ืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (4) คะแนนเฉล่ียรวมผลการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู (T)  
        โดยก าหนดให้คะแนนเฉล่ียรวมของผลการประเมินคร้ังท่ี 1 – 3 เป็นดังน้ี 
         (4.1) คะแนนเฉล่ียรวมผลการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู คร้ังท่ี 1 (T1) 

  
 
 

         (4.2) คะแนนเฉล่ียรวมผลการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู คร้ังท่ี 2 (T2) 
 
 
 

         (4.3) คะแนนเฉล่ียรวมผลการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู คร้ังท่ี 3 (T3) 
 
 
 

        (4.4) คะแนนเฉล่ียรวมผลการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู 3 คร้ัง (Ttotal) 

Ttotal = T1 + T2 + T3 

Z1= 
[(.70)Zps+(.30)Zpo]

20
×(0.2) 

Z2= 
[(.70)Zps+(.30)Zpo]

20
×(0.๓) 

Z3= 
[(.70)Zps+(.30)Zpo]

20
×(0.๕) 

Ztotal = Z1 + Z2 + Z3 

โดยให้  Z1  เป็น คะแนนเฉล่ียผลการประเมินสมรรถนะด้านการปฏิบัติหน้าท่ีครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ คร้ังท่ี 1 
 Z2  เป็น คะแนนเฉล่ียผลการประเมินสมรรถนะด้านการปฏิบัติหน้าท่ีครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ คร้ังท่ี 2 
 Z3  เป็น คะแนนเฉล่ียผลการประเมินสมรรถนะด้านการปฏิบัติหน้าท่ีครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ คร้ังท่ี 3 
 Ztotal  เป็น คะแนนเฉล่ียผลการประเมินสมรรถนะด้านการปฏิบัติหน้าท่ีครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพรวม 3 คร้ัง 

T2 = 
X2+Y2+Z2

3
 

 

T3 = 
X3+Y3+Z3

3
 

 

T1 = 
X1+Y1+Z1

3
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5. กำรรำยงำนผลกำรประเมิน 
 การรายงานผลการทดสอบและประเมินสมรรถทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน 
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ให้ผู้ประเมิน หรือสถาบันอุดมศึกษารายงานผลต่อเลขาธิการคุรุสภา ภายใน ๔๕ วัน  
นับจากวันท่ีมีการประเมินตามข้อ ๑๑ คร้ังท่ี 3 เสร็จส้ินแล้ว โดยจัดท าเป็นสรุปรายงานผลการประเมิน 
ตามแบบฟอร์ม และช่องทางท่ีส านักงานเลขาธิการคุรุสภาก าหนด
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ภำคผนวก
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ภำคผนวก ก 
เกณฑ์กำรให้คะแนนกำรประเมินสมรรถนะทำงวิชำชีพครู  

 
  1. ด้านการจัดการเรียนรู้ 
  2. ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
      2.1 ส าหรับผู้ประเมินท่ีไม่ใช่ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา 
      2.2 ส าหรับผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา 
  3. ด้านการปฏิบัติหน้าท่ีครู และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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1. ด้ำนกำรจัดกำรเรยีนรู้ 

สมรรถนะย่อย พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภำพ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑.๑ พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา การจดัการ
เรียนรู้ สื่อ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

๑.๑.๑ สามารถวิเคราะห์
ความสอดคล้องของสาระ
การเรียนรู้กับมาตรฐาน
การเรียนรู้ของหลักสูตร
แกนกลางและหลักสูตร
สถานศึกษา 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
ไม่มีความสอดคล้อง
ระหว่างสาระการเรียนรู้
กับมาตรฐานการเรียนรู้ 

แผนการจัดการเรียนรู้มี
ความสอดคล้องระหวา่ง
สาระการเรียนรู้กับ
มาตรฐานการเรียนรู้ 

แผนการจัดการเรียนรู้มี
ความสอดคล้องระหวา่ง
สาระการเรียนรู้กับ 
(๑) มาตรฐานการเรียนรู้ 
(๒) ตัวชี้วัด 

 

แผนการจัดการเรียนรู้มี
ความสอดคล้องระหวา่ง
สาระการเรียนรู้กับ 
(๑) มาตรฐานการเรียนรู้ 
(๒) ตัวชี้วัด 
(๓) สมรรถนะส าคญัของ

ผู้เรียน 

แผนการจัดการเรียนรู้มี
ความสอดคล้องระหวา่ง
สาระการเรียนรู้กับ 
(๑) มาตรฐานการเรียนรู้ 
(๒) ตัวชี้วัด 
(๓) สมรรถนะส าคญั 

ของผู้เรียน 
(๔) การวัดและประเมินผล

การเรียนรู้ 
 ๑.๑.๒ สามารถวิเคราะห์

ความสอดคล้องของสาระ
การเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิด
และมีความเป็นนวัตกร 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
ไม่มีความสอดคล้อง
ระหว่างสาระการเรียนรู้กับ 
(๑) แนวทางการพฒันา

ผู้เรียนให้สามารถ
ประเมินความคดิของ
ตนเอง  

(๒) แนวทางการพฒันา
ผู้เรียนให้มีความคดิ
ริเร่ิมสร้างสรรค ์

แผนการจัดการเรียนรู้มี
ความสอดคล้องระหวา่ง
สาระการเรียนรู้กับ  
(๑) แนวทางการพฒันา

ผู้เรียนใหส้ามารถ
ประเมินความคดิของ
ตนเอง หรอื 

(๒) แนวทางการพฒันา
ผู้เรียนให้มีความคดิ
ริเร่ิมสร้างสรรค ์

แผนการจัดการเรียนรู้มี
ความสอดคล้องระหวา่ง
สาระการเรียนรู้กับ  
(๑) แนวทางการพฒันา

ผู้เรียนให้สามารถ
ประเมินความคดิของ
ตนเอง  

(๒) แนวทางการพฒันา
ผู้เรียนให้มีความคดิ
ริเร่ิมสร้างสรรค ์

แผนการจัดการเรียนรู้มี
ความสอดคล้องระหวา่ง
สาระการเรียนรู้กับ  
(๑) แนวทางการพฒันา

ผู้เรียนให้สามารถ
ประเมินความคดิของ
ตนเอง 

(๒) แนวทางการพฒันา
ผู้เรียนให้มีความคดิ
ริเร่ิมสร้างสรรค ์

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้มี
ความสอดคล้องระหวา่ง
สาระการเรียนรู้กับ  
(๑) แนวทางการพฒันา

ผู้เรียนให้สามารถ
ประเมินความคดิของ
ตนเอง 

(๒) แนวทางการพฒันา
ผู้เรียนให้มีความคดิ
ริเร่ิมสร้างสรรค ์
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สมรรถนะย่อย พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภำพ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

(๓) แนวทางการพฒันา
ผู้เรียนให้ลงมือสร้าง
ชิ้นงานที่เกิดจาก
ความคดิริเร่ิม
สร้างสรรค ์

(๓) แนวทางการพัฒนา
ผู้เรียนให้ลงมือสร้าง
ชิ้นงานที่เกิดจาก
ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ 

(๔) แนวทางการสง่เสริม
ผู้เรียนให้เผยแพร่
ชิ้นงานที่เกิดจาก
ความคดิริเร่ิม
สร้างสรรค ์

๑.๒ บูรณาการ
ความรู้และศาสตร์
การสอนในการ
วางแผนและจัดการ
เรียนรู้ที่สามารถ
พัฒนาผู้เรียนให้มี
ปัญญารู้คิด และมี
ความเป็นนวัตกร 

๑.๒.๑ สามารถเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาผูเ้รียนให้มี
ปัญญารู้คดิและมีความ
เป็นนวัตกร 

(๑) เขยีนแผนการจดัการ
เรียนรู้ที่ระบุ
วัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม กิจกรรม 
สื่อ วิธีการและ
เคร่ืองมือการวดัและ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ 

(๑) เขยีนแผนการจดัการ
เรียนรู้ที่ระบุ
วัตถุประสงค์เชงิ
พฤติกรรม กิจกรรม 
สื่อ วิธีการและ
เคร่ืองมือการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

(๒) ออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

(๑) เขยีนแผนการจดัการ
เรียนรู้ที่ระบุ
วัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม กิจกรรม 
สื่อ วิธีการและ
เคร่ืองมือการวดัและ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ 

(๒) ออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

(๑) เขยีนแผนการจดัการ
เรียนรู้ที่ระบุ
วัตถุประสงค์เชงิ
พฤติกรรม กิจกรรม สื่อ 
วิธีการและเคร่ืองมือ
การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ 

(๒) ออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

(๓) ออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน
เป็นผู้ท ากิจกรรม 

(๑) เขยีนแผนการจดัการ
เรียนรู้ที่ระบุ
วัตถปุระสงคเ์ชงิ
พฤติกรรม กิจกรรม สื่อ 
วิธีการและเคร่ืองมือ
การวดัและประเมินผล
การเรียนรู้ 

(๒) ออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

(๓) ออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน
เป็นผู้ท ากิจกรรม 
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(๓) ออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน
เป็นผู้ท ากิจกรรม 

(๔) ออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน
คิดวิเคราะห์และสรุป
องค์ความรู้ด้วย
ตนเอง 

(๔) ออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน
คิดวิเคราะห์และสรุป
องค์ความรู้ด้วยตนเอง 

(๕) ออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นให้ผูเ้รียน
คิดริเร่ิมและสร้างสรรค์
ชิ้นงาน 

๑.๒.๒ สามารถจดัการ
เรียนรู้ให้เป็นไปตาม
แผนการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาผูเ้รียนให้มี
ปัญญารู้คดิและมีความ
เป็นนวัตกร 

(๑) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ประกอบด้วยขั้นน า  
ขั้นสอน และขั้นสรุปให้
เป็นไปตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ระบุถึง
วัตถุประสงค์เชงิ
พฤติกรรม  กิจกรรม สื่อ 
วิธีการและเคร่ืองมือ
การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ 

(๑) จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ประกอบด้วย
ขั้นน า  
ขั้นสอน และขั้นสรุปให้
เป็นไปตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ระบุถึง
วัตถุประสงค์เชงิ
พฤติกรรม กิจกรรม สื่อ 
วิธีการและเคร่ืองมือ
การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ 

(๒) จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

(๑) จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ประกอบดว้ย
ขั้นน า  
ขั้นสอน และขั้นสรุปให้
เป็นไปตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ทีร่ะบุถงึ
วัตถปุระสงคเ์ชงิ
พฤติกรรม กิจกรรม สื่อ 
วิธีการและเคร่ืองมือ 
การวดัและประเมินผล
การเรียนรู้ 

(๒) จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

(๑) จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ประกอบด้วย
ขั้นน า  
ขั้นสอน และขั้นสรุปให้
เป็นไปตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ระบุถึง
วัตถุประสงค์เชงิ
พฤติกรรม  กิจกรรม 
สื่อ วิธีการและ
เคร่ืองมือการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

(๒) จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

(๑) จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ประกอบด้วย
ขั้นน า  
ขั้นสอน และขั้นสรุปให้
เป็นไปตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ระบุถึง
วัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม  กิจกรรม 
สื่อ วิธีการและ
เคร่ืองมือการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

(๒) จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
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(๓) จดักิจกรรมการเรียนรู้ 
ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็น
ผู้ท ากิจกรรม 

 

(๓) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็น
ผู้ท ากิจกรรม 

(๔) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ที่เน้นให้ผู้เรียนคิด
วิเคราะห์และสรุปองค์
ความรู้ด้วยตนเอง 

 

(๓) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็น
ผู้ท ากิจกรรม 

(๔) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ที่เน้นให้ผู้เรียนคิด
วิเคราะห์และสรุปองค์
ความรู้ด้วยตนเอง 

(๕) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ที่เน้นให้ผู้เรียนคิดริเร่ิม
และสร้างสรรค์ชิ้นงาน 

๑.๓ จัดกิจกรรมและ
สร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนมี
ความสุขในการเรียน 
โดยตระหนักถึงสุข
ภาวะของผู้เรียน 

๑.๓.๑ สามารถจดั
กิจกรรมและสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนมีความสุข 
ในการเรียน 
 
 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ไม่ค ำนึงถึงบรรยากาศ 
ที่ท าให้ผู้เรียนผ่อนคลาย 
 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้
และสร้างบรรยากาศผ่อน
คลายที่ท าให้ผูเ้รียน 
(๑) สนุก 
 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้
และสร้างบรรยากาศผ่อน
คลายที่ท าให้ผูเ้รียน 
(๑) สนุก 
(๒) รู้สึกปลอดภัย 
 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้
และสร้างบรรยากาศผ่อน
คลายที่ท าให้ผูเ้รียน 
(๑) สนุก 
(๒) รู้สึกปลอดภัย 
(๓) กล้าซักถาม 
 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้
และสร้างบรรยากาศ 
ผ่อนคลายที่ท าให้ผู้เรยีน 
(๑) สนุก 
(๒) รู้สึกปลอดภัย 
(๓) กล้าซักถาม 
(๔) กล้าแสดงความ

คิดเห็น 
๑.๓.๒ สามารถจดั
กิจกรรมและสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนโดยตระหนัก
ถึงสขุภาวะของผู้เรียน  

จัดกิจกรรมและสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้โดย
ไม่ค ำนึงถึงสขุภาวะของ
ผู้เรียน  

จัดกิจกรรมและสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ 
โดยค านึงถึงสุขภาวะของ
ผู้เรียน ๑ ข้อ จากรายการ
ต่อไปน้ี 

จัดกิจกรรมและสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ 
โดยค านึงถึงสุขภาวะของ
ผู้เรียน ๒ ข้อ จากรายการ
ต่อไปน้ี 

จัดกิจกรรมและสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ 
โดยค านึงถึงสุขภาวะของ
ผู้เรียน ๓ ข้อ จากรายการ
ต่อไปน้ี 

จัดกิจกรรมและสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ 
โดยค านึงถึงสุขภาวะของ
ผู้เรียนครบ ๔ ข้อ  
ตามรายการต่อไปน้ี 
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(๑) ความพร้อมทางด้าน
ร่างกาย 

(๒) ความพร้อมทางด้าน
อารมณ์ 

(๓) การมีส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรม 

(๔) ความสามารถในการ
เรียนรู้ 

(๑) ความพร้อมทางด้าน
ร่างกาย 

(๒) ความพร้อมทางด้าน
อารมณ์ 

(๓) การมีส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรม 

(๔) ความสามารถในการ
เรียนรู้ 

(๑) ความพร้อมทางด้าน
ร่างกาย 

(๒) ความพร้อมทางด้าน
อารมณ์ 

(๓) การมีส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรม 

(๔) ความสามารถในการ
เรียนรู้ 

(๑) ความพร้อมทางด้าน
ร่างกาย 

(๒) ความพร้อมทางด้าน
อารมณ์ 

(๓) การมีส่วนร่วม 
ในการท ากิจกรรม 

(๔) ความสามารถ 
ในการเรียนรู้ 

๑.๔ ดแูล ช่วยเหลือ 
และพัฒนาผู้เรียน
เป็นรายบุคคล  
ตามศักยภาพ 
สามารถรายงานผล
การพัฒนาคุณภาพ 
ผู้เรียนได้อย่าง 
เป็นระบบ 

๑.๔.๑ สามารถดูแล 
ช่วยเหลือ และพัฒนา
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ตามศักยภาพ 
 
 

ไม่ได้วิเคราะห์ปญัหา 
การเรียนรู้ของผูเ้รียน 
เป็นรายบคุคล 

(๑) วิเคราะห์ปัญหาการ
เรียนรู้เป็นรายบุคคล 

(๑) วิเคราะห์ปญัหาการ
เรียนรู้เป็นรายบุคคล 

(๒) หาแนวทางแก้ไขปัญหา
การเรียนรู้ของผู้เรียน  

(๑) วิเคราะห์ปญัหาการ
เรียนรู้เป็นรายบุคคล 

(๒) หาแนวทางแก้ไขปัญหา
การเรียนรู้ของผู้เรียน  

(๓) หาแนวทางการส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียน 

(๑) วิเคราะห์ปญัหาการ
เรียนรู้เป็นรายบุคคล 

(๒) หาแนวทางแก้ไขปัญหา
การเรียนรู้ของผู้เรียน  

(๓) หาแนวทางการส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียน 

(๔) ติดตามผลการด าเนินการ 
๑.๔.๒ สามารถรายงาน
ผลการพฒันาคุณภาพ
ผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ 

ไม่มีการรายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 

มีการรายงาน 
(๑) ผลการวิเคราะห์

ปัญหาการเรียนรู้ 
 เป็นรายบคุคล 
 

มีการรายงาน 
(๑) ผลการวิเคราะห์

ปัญหาการเรียนรู้ 
เป็นรายบคุคล 

(๒) แนวทางแก้ไขปัญหา
การเรียนรู้เป็น
รายบุคคล  

 

มีการรายงาน 
(๑) ผลการวิเคราะห์

ปัญหาการเรียนรู้ 
เป็นรายบคุคล 

(๒) แนวทางแก้ไขปัญหา
การเรียนรู้เป็น
รายบุคคล  

มีการรายงาน 
(๑) ผลการวิเคราะห์

ปัญหาการเรียนรู้ 
เป็นรายบคุคล 

(๒) แนวทางแก้ไขปัญหา
การเรียนรู้เป็น
รายบุคคล 
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(๓) แนวทางการสง่เสริม
การเรียนรู้ของผูเ้รียน
เป็นรายบคุคล 

 

(๓) แนวทางการสง่เสริม
การเรียนรู้ของผูเ้รียน
เป็นรายบคุคล 

(๔) การติดตามประเมินผล
การด าเนินการ 

๑.๕ วิจัย สร้าง
นวัตกรรม และ
ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลให้
เกิดประโยชน์ต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

๑.๕.๑ สามารถท าวจิัย
ที่สอดคล้องกับปญัหา
ของผู้เรียน 

ไมท่ าวิจัยหรือท าวิจัยที่ไม่
สอดคล้องกับปัญหาการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน และไม่
ถูกต้องตามระเบยีบวิธี
วิจัย 

ท าวิจัยที่ไม่สอดคล้องกับ
ปัญหาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน แต่ถูกต้องตาม
ระเบียบวิธีวิจยั 

(๑) ท าวิจัยที่สอดคล้อง
กับปัญหาการเรียนรู้
ของผู้เรียนได้ถูกต้อง
ตามระเบยีบวิธีวิจยั 

(๑) ท าวิจัยที่สอดคล้อง
กับปัญหาการเรียนรู้
ของผู้เรียนได้ถูกต้อง
ตามระเบยีบวิธีวิจยั 

(๒) น าผลการวิจัยไปใช้ใน
การวางแผนการแก้ไข
ปัญหาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

(๑) ท าวิจัยที่สอดคล้อง
กับปัญหาการเรียนรู้
ของผู้เรียนได้ถูกต้อง
ตามระเบยีบวิธีวิจยั 

(๒) น าผลการวิจัยไปใช้ใน
การวางแผนการ
แก้ไขปัญหาการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน 

(๓) เผยแพร่ผลการวิจัย
หรือสร้างนวัตกรรม
จากผลการวิจัยที่
ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
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๑.๕.๒ สามารถ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการจัดการ
เรียนรู้ เช่น CAI, 
google classroom, 
Kahoot เป็นต้น 

ไม่ใช้หรือใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเป็นตัวอย่ำง
ประกอบการจดัการเรียนรู้ 

ใช้เทคโนโลยีดจิิทัลเป็น
สื่อเสริมในการจัดการ
เรียนรู้ 

ใช้เทคโนโลยีดจิิทัล 
(๑) เป็นสื่อหลกัในการ

จัดการเรียนรู้  
 

ใช้เทคโนโลยีดจิิทัล 
(๑) เป็นสื่อหลกัในการ

จัดการเรียนรู้  
(๒) ใช้ในการวัดผลการ

เรียนรู้ของผูเ้รียน 

ใช้เทคโนโลยีดจิิทัล 
(๑) เป็นสื่อหลกัในการ

จัดการเรียนรู้  
(๒) ใช้ในการวัดผลการ

เรียนรู้ของผูเ้รียน 
(๓) ให้ข้อมูลย้อนกลับผล

การเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
๑.๖ ปฏิบตัิงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่าง
สร้างสรรคแ์ละมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
วิชาชีพ 

๑.๖.๑ สามารถ
ปฏิบตัิงานร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างสร้างสรรค ์
 
 

ไม่สำมำรถท างาร่วมกับ 
(๑) ครูพี่เลี้ยง  
(๒) เพื่อนนิสิตนักศึกษา

ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ  

(๓) ครูในโรงเรียน และ 
(๔) ผู้บริหาร 

ท างานร่วมกับ 
(๑) ครูพี่เลี้ยง  
ได้ส าเร็จลุล่วง 

ท างานร่วมกับ 
(๑) ครูพี่เลี้ยง และ 
(๒) เพื่อนนิสิตนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ  
 ได้ส าเร็จลุล่วง 
 

ท างานร่วมกับ 
(๑) ครูพี่เลี้ยง  
(๒) เพื่อนนิสิตนักศึกษา

ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ และ  

(๓) ครูในโรงเรียน ได้
ส าเร็จลุล่วง 

ท างานร่วมกับ 
(๑) ครูพี่เลี้ยง  
(๒) เพื่อนนิสิตนักศึกษา

ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ  

(๓) ครูในโรงเรียน และ 
(๔) ผู้บริหารได้ส าเร็จลุล่วง 

๑.๖.๒ มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการพัฒนา
วิชาชีพ 

ไม่เข้ำร่วมกิจกรรมการ
พัฒนาวิชาชีพท่ีโรงเรียน
จัดขึ้น 

เข้าร่วมกิจกรรมการ
พัฒนาวิชาชีพท่ีโรงเรียน
จัดเป็นบำงครั้ง 

เข้าร่วมกิจกรรมการ
พัฒนาวิชาชีพท่ีโรงเรียน
จัดเป็นประจ ำ 

เข้าร่วมกิจกรรมการ
พัฒนาวิชาชีพท่ีโรงเรียน
จัดเป็นประจ ำและมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม
พัฒนาวิชาชีพ 

เข้าร่วมกิจกรรมการ
พัฒนาวิชาชีพท่ีโรงเรียน
จัดทุกครั้งและมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมพัฒนา
วิชาชีพ 
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2.1 ร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการ
พัฒนาและแก้ปญัหา
ผู้เรียนให้มีลักษณะ
ที่พึงประสงค ์

๒.๑.1 ร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการพฒันา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของ
สถานศึกษา 

 

 

 

 

 

(1) มีการก าหนดแนวทาง
ความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการ
พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ของ
สถานศึกษา 

 

 

(1) มีการก าหนดแนวทาง
ความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการ
พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ของ
สถานศึกษา 

(2) มีการร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการพฒันา
ผู้เรียนให้มคีุณลักษณะ
ที่พึงประสงคข์อง
สถานศึกษา 

 

(1) มีการก าหนด 
แนวทางความร่วมมือ
กับผู้ปกครองในการ
พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ของ
สถานศึกษา 

(2) มีการร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการพฒันา
ผู้เรียนให้มคีุณลักษณะ
ที่พึงประสงคข์อง
สถานศึกษา 

 
(3) มีการสรุปผลการ

พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของ
สถานศึกษา 

 

(1) มีการก าหนดแนวทาง
ความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการ
พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ของ
สถานศึกษา 

(2) มีการร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคข์อง
สถานศึกษา 

 
(3) มีการสรุปผลการ

พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของ
สถานศึกษา 

 
 

(1) มีการก าหนดแนวทาง
ความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการ
พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของ
สถานศึกษา 

(2) มีการร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการ
พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของ
สถานศึกษา 

(3) มีการสรุปผลการ
พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของ
สถานศึกษา 
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(4) มีการตดิตามผลการ
พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของ
สถานศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง 

 
 

(4) มีการตดิตามผลการ
พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของ
สถานศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง 

(5) มีการรายงานผล
ความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการ
พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของ
สถานศึกษา 

๒.๑.2 ร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการ
แก้ปัญหาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของ
สถานศึกษา 

 

(1) มีการก าหนดแนวทาง
ความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการ
แก้ปัญหาผู้เรียน 
ให้มีคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ 
ของสถานศึกษา 

 

(1) มีการก าหนดแนวทาง
ความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการ
แก้ปัญหาผู้เรียน 
ให้มีคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ 
ของสถานศึกษา 

 

(1) มีการก าหนดแนวทาง
ความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการ
แก้ปัญหาผู้เรียน 
ให้มีคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ 
ของสถานศึกษา 

 

(1) มีการก าหนดแนวทาง
ความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการ
แก้ปัญหาผู้เรียน 
ให้มีคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ 
ของสถานศึกษา 

 

(1) มีการก าหนด 
แนวทางความร่วมมือ
กับผู้ปกครองในการ
แก้ปัญหาผู้เรียน 
ให้มีคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ 
ของสถานศึกษา 
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 (2) มีการร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการ
แก้ปัญหาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของสถานศึกษา 

 

(2) มีการร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการ
แก้ปัญหาผู้เรียน 
ให้มีคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ของ
สถานศึกษา 

(3) มีการสรุปผลการ
แก้ปัญหาผู้เรียน 
ให้มีคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ของ
สถานศึกษา 

 

(2) มีการร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการ
แก้ปัญหาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของ
สถานศึกษา 

(3) มีการสรุปผลการ
แก้ปัญหาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของสถานศึกษา 

(4) มีการติดตามผลการ
แก้ปัญหาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของสถานศึกษา
อย่างต่อเน่ือง 

 

 

 

 

(2) มีการร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการ
แก้ปัญหาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของ
สถานศึกษา 

(3) มีการสรุปผลการ
แก้ปัญหาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของสถานศึกษา 

(4) มีการติดตามผลการ
แก้ปัญหาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของสถานศึกษา
อย่างต่อเน่ือง 

(5) มีการรายงานผลความ
ร่วมมือกับผู้ปกครองใน
การแก้ปัญหาผู้เรียนให้
มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของสถานศึกษา 
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สมรรถนะย่อย พฤติกรรมบ่งช้ี 
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2.2 สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองและชุมชน 
เพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ
ของผู้เรียน 

๒.๒.๑ สามารถสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ
กับผู้ปกครองเพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพของผูเ้รียน 

 

(1) มีการก าหนดแนว
ทางการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองเพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ที่
มีคุณภาพของผู้เรียน 

(1) มีการก าหนดแนว
ทางการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองเพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ที่
มีคุณภาพของผูเ้รียน 

(2) มีการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ 
กับผู้ปกครอง 
เพื่อสนับสนุน 
การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
ของผู้เรียน 

(1) มีการก าหนดแนว
ทางการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองเพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ที่
มีคุณภาพของผู้เรียน 

(2) มีการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ 
กับผู้ปกครอง 
เพื่อสนับสนุน 
การเรียนรู้ที่มี
คุณภาพของผูเ้รียน 

(3) มีการด าเนินการ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง
เพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ
ของผู้เรียนตาม
แนวทางที่ก าหนด 

(1) มีการก าหนดแนวทางการ
สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง
เพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพของ
ผู้เรียน 

(2) มีการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองเพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้
ที่มีคุณภาพของ
ผู้เรียน 

(3) มีการด าเนินการ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง
เพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพของ
ผู้เรียนตามแนวทางที่
ก าหนด 

 

 

(1) มีการก าหนดแนว
ทางการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองเพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ที่
มีคุณภาพของผูเ้รียน 

(2) มีการสร้างเครือขา่ย
ความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองเพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้
ที่มีคุณภาพของ
ผู้เรียน 

(3) มีการด าเนินการร่วมมือ
กับผู้ปกครองเพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพของผู้เรียนตาม
แนวทางที่ก าหนด 
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(4) มีการตดิตามผลการใช้
เครือข่ายความร่วมมือ
กับผู้ปกครองเพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพของผูเ้รียน
อย่างต่อเน่ือง 

 

 

(4) มีการตดิตามผลการใช้
เครือข่ายความร่วมมือ
กับผู้ปกครองเพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพของผู้เรียน
อย่างต่อเน่ือง 

(5) มีการรายงานผลการ
ติดตามผลการใช้
เครือข่ายความร่วมมือ
กับผู้ปกครองเพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพของผู้เรียน 

๒.๒.2 สามารถสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ
กับชุมชน เช่น ปราชญ์
ชาวบ้าน หน่วยงาน
ปกครองของท้องถิ่น 
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
ที่มีคุณภาพของผูเ้รียน 

 

(1) มีการก าหนดแนวทางการ
สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับชมุชน เช่น 
ปราชญ์ชาวบา้น 
หน่วยงานปกครองของ
ท้องถิ่น เพื่อสนับสนุน
การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
ของผูเ้รียน 

 

(1) มีการก าหนดแนวทางการ
สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับชมุชน เช่น 
ปราชญ์ชาวบา้น 
หน่วยงานปกครองของ
ท้องถิ่น เพื่อสนับสนุน
การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
ของผูเ้รียน 

(1) มีการก าหนดแนว
ทางการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับชุมชน 
เช่น ปราชญ์ชาวบา้น 
หน่วยงานปกครองของ
ท้องถิ่น เพื่อสนับสนุน
การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
ของผู้เรียน 

(1) มีการก าหนดแนว
ทางการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับชุมชน 
เช่น ปราชญช์าวบา้น 
หน่วยงานปกครองของ
ท้องถิ่น เพื่อสนับสนุน
การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
ของผู้เรียน 

(1) มีการก าหนดแนว
ทางการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับชุมชน 
เช่น ปราชญ์ชาวบา้น 
หน่วยงานปกครองของ
ท้องถิ่น เพื่อสนับสนุน
การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
ของผู้เรียน 
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(2) มีการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ 
กับชุมชน เช่น ปราชญ์
ชาวบ้าน หน่วยงาน
ปกครองของท้องถิ่น  
เพื่อสนับสนุน 
การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
ของผู้เรียน 

(2) มีการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ 
กับชุมชน เช่น ปราชญ์
ชาวบ้าน หน่วยงาน
ปกครองของท้องถิ่น  
เพื่อสนับสนุน 
การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
ของผู้เรียน 

 
(3) มีการด าเนินการ

ร่วมมือกับชุมชน เช่น 
ปราชญ์ชาวบา้น 
หน่วยงานปกครองของ
ท้องถิ่น เพื่อสนับสนุน
การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
ของผู้เรียนตาม
แนวทางที่ก าหนด  

(2) มีการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ 
กับชุมชน เช่น ปราชญ์
ชาวบ้าน หน่วยงาน
ปกครองของท้องถิ่น  
เพื่อสนับสนุน 
การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
ของผู้เรียน 

 
(3) มีการด าเนินการ

ร่วมมือกับชุมชน เช่น 
ปราชญ์ชาวบา้น 
หน่วยงานปกครองของ
ท้องถิ่น เพื่อสนับสนุน
การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
ของผู้เรียนตาม
แนวทางที่ก าหนด  

 

 

(2) มีการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ 
กับชุมชน เช่น ปราชญ์
ชาวบ้าน หน่วยงาน
ปกครองของท้องถิ่น  
เพื่อสนับสนุน 
การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
ของผู้เรียน 

 
(3) มีการด าเนินการ

ร่วมมือกับชุมชน เช่น 
ปราชญ์ชาวบา้น 
หน่วยงานปกครองของ
ท้องถิ่น เพื่อสนับสนุน
การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
ของผู้เรียนตาม
แนวทางที่ก าหนด  
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(4) มีการตดิตามผลการใช้
เครือข่ายความร่วมมือ
กับชุมชน เช่น ปราชญ์
ชาวบ้าน หน่วยงาน
ปกครองของท้องถิ่น 
เพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพของ
ผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง 

(4) มีการตดิตามผลการใช้
เครือข่ายความร่วมมือ
กับชุมชน เช่น ปราชญ์
ชาวบ้าน หน่วยงาน
ปกครองของท้องถิ่น 
เพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพของ
ผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง 

(5) มีการรายงานผลการ
ติดตามผลการใช้
เครือข่ายความร่วมมือ
กับชุมชน เช่น ปราชญ์
ชาวบ้าน หน่วยงาน
ปกครองของท้องถิ่น 
เพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพของ
ผู้เรียน 
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2.3 ศึกษา เข้าถงึ
บริบทของชุมชน 
และสามารถอยู่
ร่วมกันบนพื้นฐาน
ความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม 

 

 

๒.๓.๑  สามารถรายงาน
การศึกษาสภาพแวดล้อม
ของชุมชนโดยเลือก
ประเด็นศึกษา ได้แก่  
๑) วิทยากรในชุมชน  
๒) ปราชญ์ชาวบ้านใน

ชุมชน  
๓) แหล่งเรียนรู้ใน

ชุมชน 
๔) วัฒนธรรมของชุมชุน  
5) เศรษฐกิจของชุมชน 

(1) มีการก าหนดแนวทาง
การศึกษา
สภาพแวดล้อม 
ของชุมชน 

(1) มีการก าหนดแนวทาง
การศึกษา
สภาพแวดล้อมของ
ชุมชน 

(2) มีการด าเนินการศึกษา
สภาพแวดล้อมของ
ชุมชนตามแนวทางที่
ก าหนดใน (1) 

(1) มีการก าหนดแนวทาง
การศึกษา
สภาพแวดล้อมของ
ของชุมชน 

(2) มีการด าเนินการศึกษา
สภาพแวดล้อมของ
ชุมชนตามแนวทางที่
ก าหนดใน (1)  

(3) มีการรายงานผล
การศึกษา
สภาพแวดล้อมของ
ชุมชน จ านวน ๑ 
ประเด็น 

(1) มีการก าหนดแนวทาง
การศึกษา
สภาพแวดล้อม 
ของของชุมชน 

(2) มีการด าเนินการศึกษา
สภาพแวดล้อมของ
ชุมชนตามแนวทางที่
ก าหนดใน (1) 

(3) มีการรายงานผล
การศึกษา
สภาพแวดล้อม 
ของชุมชน จ านวน ๒ 
ประเด็น 

(1) มีการก าหนดแนวทาง
การศึกษา
สภาพแวดล้อมของ
ของชุมชน 

(2) มีการด าเนินการศึกษา
สภาพแวดล้อมของ
ชุมชนตามแนวทางที่
ก าหนด ใน (๑) 

(3) มีการรายงานผล
การศึกษา
สภาพแวดล้อมของ
ชุมชน จ านวน ๓ 
ประเด็น 

๒.๓.๒ สามารถปฏิบตัิตน
ในการอยู่ร่วมกับชุมชน
ได้อย่างเหมาะสม 

 

(1) มีการเขา้ร่วมกิจกรรม
ของชุมชน 

(1) มีการเขา้ร่วมกิจกรรม
ของชุมชน 

(2) มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมของชุมชน 

(1) มีการเขา้ร่วมกิจกรรม
ของชุมชน 

(2) มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมของชุมชน 

(3) ปฏบิัตตินตาม
สภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจ สงัคม และ
การเมืองของชุมชนได้
อย่างเหมาะสม 

(1) มีการเขา้ร่วมกิจกรรม
ของชุมชน 

(2) มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมของชุมชน 

(3) ปฏบิัตตินตาม
สภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจ สงัคม และ
การเมืองของชุมชนได้
อย่างเหมาะสม 

(1) มีการเขา้ร่วมกิจกรรม
ของชุมชน 

(2) มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมของชุมชน 

(3) ปฏบิัตตินตาม
สภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจ สงัคม และ
การเมืองของชุมชนได้
อย่างเหมาะสม 
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(4) ได้รับการร้องขอจาก
ชุมชนให้ร่วมจัด
กิจกรรมของชุมชน 

(4) ได้รับการร้องขอจาก
ชุมชนให้ร่วมจัด
กิจกรรมของชุมชน
อย่างต่อเน่ือง 

2.4 ส่งเสริม 
อนุรักษ์วัฒนธรรม 
และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

๒.๔.๑ สามารถรายงาน
การศึกษาวฒันธรรมของ
ชุมชนและภูมิปญัญาใน
ท้องถิ่น โดยเลือกศึกษา
ตามประเด็น ไดแ้ก่  
๑) วิทยากรด้าน

วัฒนธรรมของ
ชุมชนและภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่น 

๒) ปราชญ์ชาวบ้าน
ด้านวัฒนธรรมของ
ชุมชนและภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่น  

 
 
 

(1) มีการก าหนดแนวทาง
การศึกษาด้าน
วัฒนธรรมของชุมชน
และภูมิปญัญาใน
ท้องถิ่น 

(1) มีการก าหนดแนวทาง
การศึกษาด้าน
วัฒนธรรมของชุมชน
และภูมิปญัญาในท้องถิ่น 

(2) มีการด าเนินการศึกษา
ด้านวัฒนธรรมของ
ชุมชนและภูมิปญัญา 
ในท้องถิ่นตามแนวทาง 
ที่ก าหนดใน (๑) 

 

(1) มีการก าหนดแนวทาง
การศกึษาด้านวฒันธรรม
ของชุมชนและภูมิปญัญา
ในท้องถิ่น 

(2) มีการด าเนินการ
ศึกษาด้านวฒันธรรม
ของชุมชนและ 
ภูมิปัญญาในท้องถิ่น
ตามแนวทาง 
ที่ก าหนด ใน (๑) 

(3) มีการรายงานผล
การศึกษาด้าน
วัฒนธรรมของชุมชน
และภูมิปญัญาใน
ท้องถิ่น จ านวน ๑ 
ประเด็น 

 

(1) มีการก าหนดแนวทาง
การศึกษาด้าน
วัฒนธรรมของชุมชน
และภูมิปญัญาในท้องถิ่น 

(2) มีการด าเนินการศึกษา
ด้านวัฒนธรรมของ
ชุมชนและภูมิปญัญาใน
ท้องถิ่นตามแนวทาง 
ที่ก าหนด ใน (๑) 

 
(3) มีการรายงานผล

การศึกษาด้าน
วัฒนธรรมของชุมชน
และภูมิปญัญาในท้องถิ่น 
จ านวน ๒ ประเด็น 

 

(1) มีการก าหนดแนวทาง
การศึกษาด้านวัฒนธรรม
ของชุมชนและภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่น 

(2) มีการด าเนินการ
ศึกษาด้านวฒันธรรม
ของชุมชนและ 
ภูมิปัญญาในท้องถิ่น
ตามแนวทาง 
ที่ก าหนด ใน (๑) 

(3) มีการรายงานผล
การศึกษาด้าน
วัฒนธรรมของชุมชน
และภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่น จ านวน  
๓ ประเด็น 
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๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๓) แหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนด้าน
วัฒนธรรมของ
ชุมชนและภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่น  

4) การอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่น 

 ๒.๔.๒ สามารถน า
วัฒนธรรมของชุมชน
และภูมิปญัญาใน
ท้องถิ่น มาบูรณาการ
ในการจัดการเรียนรู้ใน
ชั้นเรียนตามประเด็น 
ได้แก่  

๑) องคค์วามรู้ของ
วิทยากรดา้น
วัฒนธรรมของ
ชุมชนและ 
ภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่น  

(1) มีการก าหนด 
แนวทางการน า
วัฒนธรรมของชุมชน
และภูมิปญัญาใน
ท้องถิ่นมาบูรณาการ 
ในการจัดการเรียนรู้
ในชั้นเรียน 

 

(1) มีการก าหนด 
แนวทางการน า
วัฒนธรรมของชุมชน
และภูมิปญัญาใน
ท้องถิ่นมาบูรณาการ 
ในการจัดการเรียนรู้
ในชั้นเรียน 

(2) มีการด าเนินการบูรณา
การวัฒนธรรมของ
ชุมชนและภูมิปญัญาใน
ท้องถิ่นตามแนวทาง 
ที่ก าหนด ใน (๑) 

(1) มีการก าหนด 
แนวทางการน า
วัฒนธรรมของชุมชน
และภูมิปญัญาใน
ท้องถิ่นมาบูรณาการ 
ในการจัดการเรียนรู้
ในชั้นเรียน 

 (2) มีการด าเนินการบูรณา
การวัฒนธรรมของ
ชุมชนและภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่นตามแนวทางที่
ก าหนด ใน (๑) 

(1) มีการก าหนด 
แนวทางการน า
วัฒนธรรมของชุมชน
และภูมิปญัญาใน
ท้องถิ่นมาบูรณาการ 
ในการจัดการเรียนรู้
ในชั้นเรียน 

(2) มีการด าเนินการบูรณา
การวัฒนธรรมของ
ชุมชนและภูมิปญัญา 
ในท้องถิ่นตามแนวทาง
ที่ก าหนด ใน (๑) 

(1) มีการก าหนด 
แนวทางการน า
วัฒนธรรมของชุมชน
และภูมิปญัญาใน
ท้องถิ่นมาบูรณาการ 
ในการจัดการเรียนรู้
ในชั้นเรียน 

(2) มีการด าเนินการบูรณา
การวัฒนธรรมของ
ชุมชนและภูมิปญัญา 
ในท้องถิ่นตามแนวทาง 
ที่ก าหนด ใน (๑) 
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๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๒) องคค์วามรู้ของ
ปราชญ์ชาวบ้าน
ด้านวัฒนธรรมของ
ชุมชนและภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่น  

๓) องคค์วามรู้จาก
แหลง่เรียนรู้ใน
ชุมชนด้าน
วัฒนธรรมของ
ชุมชนและภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่น  

(3) มีการรายงานผลการบูร
ณาการวัฒนธรรมของ
ชุมชนและภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่น ในการจัดการ
เรียนรู้ในชั้นเรียน 

(3) มีการรายงานผลการบูร
ณาการวฒันธรรมของ
ชุมชนและภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่น ในการจัดการ
เรียนรู้ในชั้นเรียน 

(4) มีส่วนร่วมในการน า
นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริม 
อนุรักษ์วัฒนธรรม 
และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

(3) มีการรายงานผลการบูร
ณาการวัฒนธรรมของ
ชุมชนและภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่น ในการจัดการ
เรียนรู้ในชั้นเรียน 

(4) มีส่วนร่วมในการน า
นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริม 
อนุรักษ์วัฒนธรรม 
และภูมิปญัญาท้องถิ่น
อย่างต่อเน่ือง 
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2.1 ร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการ
พัฒนาและ
แก้ปัญหาผู้เรียนให้
มีลักษณะที่พึง
ประสงค ์

 

๒.๑.1 ร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการพฒันา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของ
สถานศึกษา 

(1) มีส่วนร่วมกับ
สถานศึกษาในการ
ก าหนดแนวทางความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง
พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของ
สถานศึกษา 

(1) มีส่วนร่วมกับ
สถานศึกษาในการ
ก าหนดแนวทางความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง
พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของ
สถานศึกษา 

(2) มีส่วนร่วมกับสถานศึกษา
ให้ความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของสถานศึกษา 

(1) มีส่วนร่วมกับ
สถานศึกษาในการ
ก าหนดแนวทางความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง
พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของ
สถานศึกษา 

(2) มีส่วนร่วมกับสถานศึกษา
ให้ความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของ
สถานศึกษา 

(3) มีส่วนร่วมกับสถานศึกษา
ในการสรุปผลความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง
พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของสถานศึกษา 

(1)  มีส่วนร่วมกับ
สถานศึกษาในการ
ก าหนดแนวทางความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง
พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของ
สถานศึกษา 

(2) มีส่วนร่วมกับสถานศึกษา
ให้ความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของสถานศึกษา 

 
(3) มีส่วนร่วมกับสถานศึกษา

ในการสรุปผลความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง
พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของสถานศึกษา
อย่างเป็นรูปธรรม 

(1) มีสว่นร่วมกับสถานศึกษา
ในการก าหนดแนวทาง
ความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองพฒันาผูเ้รียน
ให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของสถานศึกษา 

 
 
(2) มีส่วนร่วมกับสถานศึกษา

ให้ความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของสถานศึกษา 

 
(3) มีส่วนร่วมกับ

สถานศึกษาในการ
สรุปผลความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองพัฒนาผูเ้รียน
ให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของ
สถานศึกษาอยา่งเป็น
รูปธรรม 
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(4) มีส่วนร่วมกับ
สถานศึกษาในการ
ติดตามผลความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง
พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของ
สถานศึกษาอย่างเป็น
รูปธรรม 

(4) มีส่วนร่วมกับ
สถานศึกษาในการ
ติดตามผลความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง
พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของ
สถานศึกษาอย่าง 
เป็นรูปธรรม 

(5) มีส่วนร่วมกับ
สถานศึกษาในการ
รายงานผลความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง
พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของ
สถานศึกษา 
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๒.๑.2 ร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการ
แก้ปัญหาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของ
สถานศึกษา 

 

(1) มีส่วนร่วมกับ
สถานศึกษาในการ
ก าหนดแนวทางความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง
แก้ปัญหาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของ
สถานศึกษา 

(1) มีส่วนร่วมกับ
สถานศึกษาในการ
ก าหนดแนวทางความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง
แก้ปัญหาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของ
สถานศึกษา 

(2) มีส่วนร่วมกับ
สถานศึกษาให้ความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง
แก้ปัญหาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของ
สถานศึกษา 

(1) มีส่วนร่วมกับ
สถานศึกษาในการ
ก าหนดแนวทางความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง
แก้ปัญหาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของ
สถานศึกษา 

(2) มีส่วนร่วมกับ
สถานศึกษาให้ความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง
แก้ปัญหาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของ
สถานศึกษา 

(3) มีส่วนร่วมกับ
สถานศึกษาในการ
สรุปผลความร่วมมือ
กับผู้ปกครอง
แก้ปัญหาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของ
สถานศึกษา 

(1) มีส่วนร่วมกับ
สถานศึกษาในการ
ก าหนดแนวทางความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง
แก้ปัญหาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของ
สถานศึกษา 

(2) มีส่วนร่วมกับ
สถานศึกษาให้ความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง
แก้ปัญหาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของ
สถานศึกษา 

(3) มีสว่นร่วมกับสถานศึกษา
ในการสรุปผลความ
ร่วมมือกับผูป้กครอง
แก้ปญัหาผูเ้รียนให้มี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของสถานศึกษา
อย่างเป็นรูปธรรม 

 

(1) มีส่วนร่วมกับสถานศึกษา
ในการก าหนดแนวทาง
ความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองแก้ปัญหา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของ
สถานศึกษา 

(2) มีส่วนร่วมกับ
สถานศึกษาให้ความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง
แก้ปัญหาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของสถานศึกษา 
 
(3) มีส่วนร่วมกับสถานศึกษา

ในการสรุปผลความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง
แก้ปัญหาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของสถานศึกษา
อย่างเป็นรูปธรรม 
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(4) มีส่วนร่วมกับ
สถานศึกษาในการ
ติดตามผลความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง
แก้ปัญหาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของ
สถานศึกษาอย่างเป็น
รูปธรรม 

(4) มีส่วนร่วมกับ
สถานศึกษาในการ
ติดตามผลความร่วมมือ
กับผู้ปกครองแก้ปัญหา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของ
สถานศึกษาอย่างเป็น
รูปธรรม 

(5) มีส่วนร่วมกับ
สถานศึกษาในการ
รายงานผลความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง
แก้ปัญหาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของ
สถานศึกษา 
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2.2 สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองและชุมชน 
เพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ
ของผู้เรียน 

๒.๒.๑  สามารถสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ
กับผู้ปกครองเพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพของผู้เรียน 

 

(1) มีส่วนร่วมกับ
สถานศึกษาในการ
ก าหนดแนวทางการ
สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง
เพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพของ
ผู้เรียน 

(1) มีส่วนร่วมกับ
สถานศึกษาในการ
ก าหนดแนวทางการ
สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
ที่มีคุณภาพของผู้เรียน 

 
(2) มีส่วนร่วมกับ

สถานศึกษาในการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ
กับผู้ปกครองเพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพของผู้เรียน 

(1) มีส่วนร่วมกับ
สถานศึกษาในการ
ก าหนดแนวทางการ
สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
ที่มีคุณภาพของผู้เรียน 

 
(2) มีส่วนร่วมกับ

สถานศึกษาในการ
สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง
เพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพของ
ผู้เรียน 

 
(3) มีส่วนร่วมกับ

สถานศึกษาในการ
ด าเนินการร่วมมือกับ
ผู้ปกครองเพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ที่
มีคุณภาพของผูเ้รียน
ตามแนวทางที่ก าหนด 

(1) มีสว่นร่วมกับสถานศึกษา
ในการก าหนดแนว
ทางการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองเพื่อสนับสนุน
การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
ของผูเ้รียน 

 
(2) มีส่วนร่วมกับ

สถานศึกษาในการ
สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง
เพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพของ
ผู้เรียน 

 
(3) มีสว่นร่วมกับสถานศึกษา

ในการด าเนินการร่วมมือ
กับผู้ปกครองเพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพของผู้เรียนตาม
แนวทางที่ก าหนด 

 

(1) มีสว่นร่วมกับสถานศึกษา
ในการก าหนดแนว
ทางการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองเพื่อสนับสนุน
การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
ของผูเ้รียน 

 
(2) มีส่วนร่วมกับ

สถานศึกษาในการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ
กับผู้ปกครองเพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ที่
มีคุณภาพของผู้เรียน 

 
 
(3) มีส่วนร่วมกับสถานศึกษา

ในการด าเนินการร่วมมือ
กับผู้ปกครองเพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพของผู้เรียนตาม
แนวทางที่ก าหนด 
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(4) มีส่วนร่วมกับ
สถานศึกษาในการ
ติดตามผลการใช้
เครือข่ายความร่วมมือ
กับผู้ปกครองเพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ที่
มีคุณภาพของผูเ้รียน
อย่างต่อเน่ือง 

(4) มีส่วนร่วมกับ
สถานศึกษาในการ
ติดตามผลการใช้
เครือข่ายความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง
เพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ
ของผู้เรียนอย่าง
ต่อเน่ือง 

 
(5) มีส่วนร่วมกับ

สถานศึกษาในการ
รายงานผลตดิตามผล
การใช้เครือข่ายความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง
เพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ
ของผู้เรียน 
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๒.๒.2 สามารถสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ
กับชุมชน เช่น ปราชญ์
ชาวบ้านหน่วยงาน
ปกครองของท้องถิ่น  
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
ที่มีคุณภาพของผู้เรียน 

(1) มีส่วนร่วมกับ
สถานศึกษาในการ
ก าหนดแนวทางการ
สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับชุมชน เช่น 
ปราชญ์ชาวบ้าน 
หน่วยงานปกครอง
ของท้องถิ่น  
เพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ
ของผู้เรียน 

(1) มีส่วนร่วมกับ
สถานศึกษาในการ
ก าหนดแนวทางการ
สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับชุมชน เช่น 
ปราชญ์ชาวบ้าน 
หน่วยงานปกครอง
ของท้องถิ่น เพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ที่
มีคุณภาพของผูเ้รียน 
 

(2) มีส่วนร่วมกับ
สถานศึกษาในการ
สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับชุมชน เช่น 
ปราชญ์ชาวบ้าน 
หน่วยงานปกครอง
ของท้องถิ่น เพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ที่
มีคุณภาพของผูเ้รียน 

(1) มีส่วนร่วมกับ
สถานศึกษาในการ
ก าหนดแนวทางการ
สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับชุมชน เช่น 
ปราชญ์ชาวบ้าน 
หน่วยงานปกครอง
ของท้องถิ่น เพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ที่
มีคุณภาพของผูเ้รียน 
 

(2) มีส่วนร่วมกับ
สถานศึกษาในการ
สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับชุมชน เช่น 
ปราชญ์ชาวบ้าน 
หน่วยงานปกครอง
ของท้องถิ่น เพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ที่
มีคุณภาพของผูเ้รียน 
 

 

(1) มีส่วนร่วมกับ
สถานศึกษาในการ
ก าหนดแนวทางการ
สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับชุมชน เช่น 
ปราชญ์ชาวบ้าน 
หน่วยงานปกครอง
ของท้องถิ่น เพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ที่
มีคุณภาพของผูเ้รียน 

 
(2) มีส่วนร่วมกับ

สถานศึกษาในการ
สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับชุมชน เช่น 
ปราชญ์ชาวบ้าน 
หน่วยงานปกครอง
ของท้องถิ่น เพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ที่
มีคุณภาพของผูเ้รียน 

 
 

(1) มีส่วนร่วมกับ
สถานศึกษาในการ
ก าหนดแนวทางการ
สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับชุมชน เช่น 
ปราชญ์ชาวบ้าน 
หน่วยงานปกครอง
ของท้องถิ่น เพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ที่
มีคุณภาพของผูเ้รียน 

 
(2) มีส่วนร่วมกับ

สถานศึกษาในการ
สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับชุมชน เช่น 
ปราชญ์ชาวบ้าน 
หน่วยงานปกครอง
ของท้องถิ่น เพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ที่
มีคุณภาพของผูเ้รียน 
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(3) มีส่วนร่วมกับ
สถานศึกษาในการ
ด าเนินการร่วมมือกับ
ชุมชน เช่น ปราชญ์
ชาวบ้าน หน่วยงาน
ปกครองของท้องถิ่น 
เพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ
ของผู้เรียนตาม
แนวทางที่ก าหนด 

(3) มีส่วนร่วมกับ
สถานศึกษาในการ
ด าเนินการร่วมมือกับ
ชุมชน เช่น ปราชญ์
ชาวบ้าน หน่วยงาน
ปกครองของท้องถิ่น 
เพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพของ
ผู้เรียนตามแนวทางที่
ก าหนด 

 
(4) มีส่วนร่วมกับ

สถานศึกษาในการ
ติดตามผลการใช้
เครือข่ายความร่วมมือ
กับผู้ชุมชน เช่น 
ปราชญ์ชาวบ้าน 
หน่วยงานปกครอง
ของท้องถิ่น เพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ที่
มีคุณภาพของผูเ้รียน
อย่างต่อเน่ือ 

(3) มีส่วนร่วมกับ
สถานศึกษาในการ
ด าเนินการร่วมมือกับ
ชุมชน เช่น ปราชญ์
ชาวบ้าน หน่วยงาน
ปกครองของท้องถิ่น 
เพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ
ของผู้เรียนตาม
แนวทางที่ก าหนด 

 
(4) มีส่วนร่วมกับ

สถานศึกษาในการ
ติดตามผลการใช้
เครือข่ายความ
ร่วมมือกับผู้ชุมชน 
เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน 
หน่วยงานปกครอง
ของท้องถิ่น เพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ที่
มีคุณภาพของผูเ้รียน
อย่างต่อเน่ือง 

 



 

การประชุมช้ีแจง เรือ่ง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเครื่องมอืทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ห น้ า |๔๙ 

สมรรถนะย่อย พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภำพ 

1 2 3 4 5 

(5) มีส่วนร่วมกับ
สถานศึกษาในการ
รายงานผลตดิตามผล
การใช้เครือข่ายความ
ร่วมมือกับชุมชน เช่น 
ปราชญ์ชาวบ้าน 
หน่วยงานปกครอง
ของท้องถิ่น เพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ที่
มีคุณภาพของผูเ้รียน 

2.3 ศึกษา เข้าถงึ
บริบทของชุมชน 
และสามารถอยู่
ร่วมกันบนพื้นฐาน
ความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม 

 

 

๒.๓.๑  สามารถรายงาน 
การศึกษาสภาพแวดล้อม
ของชุมชนโดยเลือก
ประเด็นศึกษา ได้แก่  
๑) วิทยากรในชุมชน  
๒) ปราชญ์ชาวบ้านใน
ชุมชน  
๓) แหล่งเรียนรู้ใน

ชุมชน 
๔) วฒันธรรมของชุมชุน  
5) เศรษฐกิจของชุมชน 

(1) มีส่วนร่วมกับ
สถานศึกษาในการ
ก าหนดแนวทาง
การศึกษาบรบิทของ
ชุมชน 

(1) มีส่วนร่วมกับ
สถานศึกษาในการ
ก าหนดแนวทาง
การศึกษาบรบิทของ
ชุมชน 

 
(2) มีส่วนร่วมกับ

สถานศึกษาในการ
ด าเนินการศึกษา
บริบทชุมชนตาม
แนวทางที่ก าหนด 

(1) มีส่วนร่วมกับ
สถานศึกษาในการ
ก าหนดแนวทาง
การศึกษาบรบิทของ
ชุมชน 

 
(2) มีส่วนร่วมกับ

สถานศึกษาในการ
ด าเนินการศึกษา
บริบทชุมชนตาม
แนวทางที่ก าหนด 

 
 

(1) มีส่วนร่วมกับ
สถานศึกษาในการ
ก าหนดแนวทาง
การศึกษาบรบิทของ
ชุมชน 

 
(2) มีส่วนร่วมกับ

สถานศึกษาในการ
ด าเนินการศึกษา
บริบทชุมชนตาม
แนวทางที่ก าหนด 

 
 

(1) มีส่วนร่วมกับสถาน 
ศึกษาในการก าหนด
แนวทางการศึกษา
บริบทของชุมชน 

 
 
(2) มีส่วนร่วมกับ

สถานศึกษาในการ
ด าเนินการศึกษา
บริบทชุมชนตาม
แนวทางที่ก าหนด 
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(3) มีส่วนร่วมกับ
สถานศึกษาในการ
รายงานผลการศึกษา
บริบทของของชุมชุน 
จ านวน ๑ ประเด็น 

(3) มีส่วนร่วมกับ
สถานศึกษาในการ
รายงานผลการศึกษา
บริบทของของชุมชุน 
จ านวน ๒ ประเด็น 

(3) มีส่วนร่วมกับ
สถานศึกษาในการ
รายงานผลการศึกษา
บริบทของของชุมชุน 
จ านวน ๓ ประเด็น 

๒.๓.๒ สามารถปฏิบตัิ
ตนในการอยู่ร่วมกับ
ชุมชนได้อย่าง
เหมาะสม 

(1) มีส่วนร่วมกับ
สถานศึกษาในการ
เข้าร่วมกิจกรรมของ
ชุมชน 

(1) มีส่วนร่วมกับ
สถานศึกษาในการเขา้
ร่วมกิจกรรมของชมุชน 

(2) มีส่วนร่วมกับ
สถานศึกษาในการจัด
กิจกรรมของชุมชน 

(1) มีส่วนร่วมกับ
สถานศึกษาในการเขา้
ร่วมกิจกรรมของชมุชน 

(2) มีส่วนร่วมกับ
สถานศึกษาในการจัด
กิจกรรมของชุมชน 

(3) ปฏบิัตตินตามบริบท
ของชุมชนได้อย่าง
เหมาะสม 

(1) มีส่วนร่วมกับ
สถานศึกษาในการเขา้
ร่วมกิจกรรมของชมุชน 

(2) มีส่วนร่วมกับ
สถานศึกษาในการจัด
กิจกรรมของชุมชน 

(3) ปฏบิัตตินตามบริบท
ของชุมชนได้อย่าง
เหมาะสม 

(4) ได้รับการร้องขอจาก
ชุมชุนให้ร่วมจัด
กิจกรรมของชุมชน 

(1) มีการสว่นร่วมกับ
สถานศึกษาในเข้าร่วม
กิจกรรมของชุมชน 

(2) มีส่วนร่วมกับ
สถานศึกษาในการจัด
กิจกรรมของชุมชน 

(3) ปฏบิัตตินตามบริบท
ของชุมชนได้อย่าง
เหมาะสม 

(4) ได้รับการร้องขอจากชุม
ชุนให้ร่วมจัดกิจกรรม
ของชุมชนอย่าง
ต่อเน่ือง 
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2.4 ส่งเสริม 
อนุรักษ์วัฒนธรรม 
และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

๒.๔.๑ สามารถรายงาน
การศึกษาวฒันธรรมของ
ชุมชนและภูมิปญัญาใน
ท้องถิ่น โดยเลือกศึกษา
ตามประเด็น ไดแ้ก่  

๑) วิทยากรด้าน
วัฒนธรรมของ
ชุมชนและภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่น 

๒) ปราชญ์ชาวบ้าน
ด้านวัฒนธรรมของ
ชุมชนและภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่น  

๓) แหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนด้าน
วัฒนธรรมของ
ชุมชนและภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่น  

4) การอนุรักษ์วฒันธรรม
และภูมิปญัญาใน
ท้องถิ่น 

(1) มีส่วนร่วมกับ
สถานศึกษาในการ
ก าหนดแนวทาง
การศึกษาด้าน
วัฒนธรรมของชุมชน
และภูมิปญัญาใน
ท้องถิ่น 

(1) มีส่วนร่วมกับ
สถานศึกษาในการ
ก าหนดแนวทาง
การศึกษาด้าน
วัฒนธรรมของชุมชน
และภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่น 

 
(2) มีส่วนร่วมกับ

สถานศึกษาในการ
ด าเนินการศึกษาด้าน
วัฒนธรรมของชุมชน
และภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่นตามแนวทางที่
ก าหนด 

(1) มีส่วนร่วมกับ
สถานศึกษาในการ
ก าหนดแนวทาง
การศึกษาด้าน
วัฒนธรรมของชุมชน
และภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่น 

 
(2) มีส่วนร่วมกับ

สถานศึกษาในการ
ด าเนินการศึกษาด้าน
วัฒนธรรมของชุมชน
และภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่นตามแนวทางที่
ก าหนด 

(3) มีส่วนร่วมกับ
สถานศึกษาในการ
รายงานผลการศึกษา
ด้านวัฒนธรรมของ
ชุมชนและภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่น จ านวน ๑ 
ประเด็น 

(1) มีส่วนร่วมกับ
สถานศึกษาในการ
ก าหนดแนวทาง
การศึกษาด้าน
วัฒนธรรมของชุมชน
และภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่น 

 
(2) มีส่วนร่วมกับ

สถานศึกษาในการ
ด าเนินการศึกษาด้าน
วัฒนธรรมของชุมชน
และภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่นตามแนวทางที่
ก าหนด 

(3) มีส่วนร่วมกับ
สถานศึกษาในการ
รายงานผลการศึกษา
ด้านวัฒนธรรมของ
ชุมชนและภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่น จ านวน ๒ 
ประเด็น 

(1) มีส่วนร่วมกับ
สถานศึกษาในการ
ก าหนดแนวทาง
การศึกษาด้าน
วัฒนธรรมของชุมชน
และภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่น 

 
(2) มีส่วนร่วมกับ

สถานศึกษาในการ
ด าเนินการศึกษาด้าน
วัฒนธรรมของชุมชน
และภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่นตามแนวทางที่
ก าหนด 

(3) มีส่วนร่วมกับ
สถานศึกษาในการ
รายงานผลการศึกษา
ด้านวัฒนธรรมของ
ชุมชนและภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่น จ านวน ๓ 
ประเด็น 
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 ๒.๔.๒ สามารถน า
วัฒนธรรมของชุมชน
และภูมิปญัญาใน
ท้องถิ่น มาบูรณาการ
ในการจัดการเรียนรู้ใน
ชั้นเรียนตามประเด็น 
ได้แก่  

๑) องคค์วามรู้ของ
วิทยากรดา้น
วัฒนธรรมของ
ชุมชนและ 
ภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่น  

๒) องคค์วามรู้ของ
ปราชญ์ชาวบ้าน
ด้านวัฒนธรรมของ
ชุมชนและภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่น 

 
  

(1) มีการก าหนดแนวทาง
การบูรณาการ
วัฒนธรรมของชุมชน
และภูมิปญัญาใน
ท้องถิ่น ในการ
จัดการเรียนรู้ในชั้น
เรียน 

(1) มีการก าหนดแนวทาง
การบูรณาการ
วัฒนธรรมของชุมชน
และภูมิปญัญาใน
ท้องถิ่น ในการ
จัดการเรียนรู้ในชั้น
เรียน 

(2) มีการด าเนินการ
บูรณาการวัฒนธรรม
ของชุมชนและภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่นตาม
แนวทางที่ก าหนด 

(1) มีการก าหนดแนวทาง
การบูรณาการ
วัฒนธรรมของชุมชน
และภูมิปญัญาใน
ท้องถิ่น ในการ
จัดการเรียนรู้ในชั้น
เรียน 

(2) มีการด าเนินการ
บูรณาการวัฒนธรรม
ของชุมชนและภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่น
ตามแนวทางที่
ก าหนด 

 
(3) มีการรายงานผล

การบูรณาการ
วัฒนธรรมของชุมชน
และภูมิปญัญาใน
ท้องถิ่น ในการ
จัดการเรียนรู้ 
ในชั้นเรียน 

(1) มีการก าหนดแนวทาง
การบูรณาการ
วัฒนธรรมของชุมชน
และภูมิปญัญาใน
ท้องถิ่น ในการ
จัดการเรียนรู้ในชั้น
เรียน 

(2) มีการด าเนินการ
บูรณาการวัฒนธรรม
ของชุมชนและภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่นตาม
แนวทางที่ก าหนด 

 
 
(3) มีการรายงานผล

การบูรณาการ
วัฒนธรรมของชุมชน
และภูมิปญัญาใน
ท้องถิ่น ในการ
จัดการเรียนรู้ 
ในชั้นเรียน 

 
 

(1) มีการก าหนดแนวทาง
การบูรณาการ
วัฒนธรรมของชุมชน
และภูมิปญัญาใน
ท้องถิ่น ในการ
จัดการเรียนรู้ในชั้น
เรียน 

(2) มีการด าเนินการ
บูรณาการวัฒนธรรม
ของชุมชนและภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่นตาม
แนวทางที่ก าหนด 

 
 
(3) มีการรายงานผล

การบูรณาการ
วัฒนธรรมของชุมชน
และภูมิปญัญาใน
ท้องถิ่น ในการ
จัดการเรียนรู้ 
ในชั้นเรียน 
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๓) องคค์วามรู้จาก
แหลง่เรียนรู้ใน
ชุมชนด้าน
วัฒนธรรมของ
ชุมชนและภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่น  

(4) มีส่วนร่วมในการน า
นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริม 
อนุรักษ์วัฒนธรรม 
และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

(4) มีส่วนร่วมในการน า
นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริม 
อนุรักษ์วัฒนธรรม 
และภูมิปญัญา
ท้องถิ่นอย่างต่อเน่ือง 

 
 
 



 

การประชุมช้ีแจง เรือ่ง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเครื่องมอืทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ห น้ า |54 

3. ดำ้นกำรปฏิบัติหน้ำท่ีครู และจรรยำบรรณวิชำชีพ  

สมรรถนะย่อย พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภำพ 

1 2 3 4 5 

3.1 มุ่งม่ันพัฒนา
ผู้เรียนด้วยจิต
วิญญาณความเป็นครู 

3.1.1 มุ่งม่ันพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ 
ทักษะปฏิบตัิ และ
คุณลักษณะทีด่ีงาม
อย่างเต็มความสามารถ
ด้วยวิธีการที่เหมาะสม
กับระดับความสามารถ
และช่วงวยั 

  

(1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยค านึงถึงความ
ถนัดและความสนใจ
ของผู้เรียน 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยค านึงถึงความถนัด
และความสนใจของ
ผู้เรียน 

 
(2) ให้ความส าคัญกับ

ผู้เรียนอย่างทั่วถึงและ
เท่าเทยีม 

 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยค านึงถึงความถนัด
และความสนใจของ
ผู้เรียน 

 
(2) ให้ความส าคัญกับ

ผู้เรียนอย่างทั่วถึงและ
เท่าเทยีม 

(3) คิดค้นวิธีการพัฒนา/
แก้ไขข้อบกพร่อง
ด้านการเรียนรู้ 
ทักษะปฏิบตัิ และ
คุณลักษณะทีด่ีงาม
ของผู้เรียนได้
เหมาะสมกับระดับ
ความสามารถและ
ช่วงวยั 

  

 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยค านึงถึงความถนัด
และความสนใจของ
ผู้เรียน 

 
(2) ให้ความส าคัญกับ

ผู้เรียนอย่างทั่วถึงและ
เท่าเทยีม 

(3) คิดค้นวิธีการพัฒนา/
แก้ไขข้อบกพร่อง
ด้านการเรียนรู้ 
ทักษะปฏิบตัิ และ
คุณลักษณะทีด่ีงาม
ของผู้เรียนได้
เหมาะสมกับระดับ
ความสามารถและ
ช่วงวยั 

 

 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยค านึงถึงความถนัด
และความสนใจของ
ผู้เรียน 

 
(2) ให้ความส าคัญกับ

ผู้เรียนอย่างทั่วถึงและ
เท่าเทยีม 

(3) คิดค้นวิธีการพัฒนา/
แก้ไขข้อบกพร่อง
ด้านการเรียนรู้ 
ทักษะปฏิบตัิ และ
คุณลักษณะทีด่ีงาม
ของผู้เรียนได้
เหมาะสมกับระดับ
ความสามารถและ
ช่วงวยั 
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(4) น าวิธีการพฒันา/แก้ไข
ปัญหามาใช้กับผู้เรียน 
ได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

(4) น าวิธีการพฒันา/
แก้ไขปัญหามาใช้กับ
ผู้เรียน ได้อย่าง
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

 
(5) ตดิตามและ

ตรวจสอบผลการ
พัฒนาผู้เรียน 

3.1.2 รักเมตตา เอาใจ
ใส่ ช่วยเหลือและ
พัฒนาผู้เรียนอย่าง
เหมาะสมด้วยความ
บริสุทธ์ิใจ 
 

(1) ดแูลและเอาใจใส่
นักเรียนทุกคน 
ในห้องเรียน 
อย่างเท่าเทยีมกัน 

 

(1) ดแูลและเอาใจใส่
นักเรียนทุกคน 
ในห้องเรียน 
อย่างเท่าเทยีมกัน 

(2) รับฟงัปัญหาของผูเ้รียน
โดยเสมอหน้า 

 

(1) ดแูลและเอาใจใส่
นักเรียนทุกคน 
ในห้องเรียน 
อย่างเท่าเทยีมกัน 

(2) รับฟงัปัญหาของผูเ้รียน
โดยเสมอหน้า 

(3) ช่วยชี้แนะแนวทาง 
แก้ไขปัญหาผู้เรียนทั้ง
เร่ืองการเรียนและการ
ใช้ชีวิต 

 

(1) ดแูลและเอาใจใส่
นักเรียนทุกคน 
ในห้องเรียน 
อย่างเท่าเทยีมกัน 

(2) รับฟงัปัญหาของผูเ้รียน
โดยเสมอหน้า 

(3) ช่วยชี้แนะแนวทาง 
แก้ไขปัญหาผู้เรียนทั้ง
เร่ืองการเรียนและการ
ใช้ชีวิต 

 

 

(1) ดแูลและเอาใจใส่
นักเรียนทุกคน 
ในห้องเรียน 
อย่างเท่าเทยีมกัน 

(2) รับฟงัปัญหาของผูเ้รียน
โดยเสมอหน้า 

(3) ช่วยชี้แนะแนวทาง 
แก้ไขปัญหาผู้เรียนทั้ง
เร่ืองการเรียนและการ
ใช้ชีวิต 
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(4) ชี้แนะ และช่วยเหลือ
ผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง
จนปัญหาเบาบางลง
หรือหมดไป 

  

(4) ชี้แนะ และช่วยเหลือ
ผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง
จนปัญหาเบาบางลง
หรือหมดไป 

(5) ให้การชีแ้นะจนผู้เรียน
สามารถ 
หาแนวทางหรอืวิธีการ
แก้ไขปัญหาไดด้้วย
ตนเอง ทั้งด้านการ
เรียนและการใช้ชีวติ 

3.2 ส่งเสริมการ
เรียนรู้ เอาใจใส ่
และยอมรับความ
แตกตา่งของผูเ้รียน
แต่ละบคุคล 

3.2.1 ส่งเสริมการ
เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 
ด้วยความเอาใจใส ่

 

 

(1) วิเคราะห์ความ
ต้องการ/ปญัหา การ
เรียนรู้ของผูเ้รียนได ้

  

(1) วิเคราะห์ความ
ต้องการ/ปญัหา การ
เรียนรู้ของผูเ้รียนได ้

(2) จัดหาสื่อ/อุปกรณ์/
นวัตกรรมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

 

(1) วิเคราะห์ความ
ต้องการ/ปญัหา การ
เรียนรู้ของผูเ้รียนได ้

(2) จัดหาสื่อ/อุปกรณ์/
นวัตกรรมที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

(3) เปดิโอกาสใหผู้้เรียนมี
ส่วนร่วมในการ
ออกแบบกิจกรรม 
การเรียนรู้ 

(1) วิเคราะห์ความ
ต้องการ/ปญัหา การ
เรียนรู้ของผูเ้รียนได ้

(2) จัดหาสื่อ/อุปกรณ์/
นวัตกรรมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

(3) เปดิโอกาสใหผู้้เรียนมี
ส่วนร่วมในการ
ออกแบบกิจกรรม 
การเรียนรู้ 

(1) วิเคราะห์ความ
ต้องการ/ปญัหา การ
เรียนรู้ของผูเ้รียนได ้

(2) จัดหาสื่อ/อุปกรณ์/
นวัตกรรมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

(3) เปดิโอกาสใหผู้้เรียนมี
ส่วนร่วมในการ
ออกแบบกิจกรรม 
การเรียนรู้ 
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 (4) มีวิธีการกระตุ้นให้
ผู้เรียนมีปฏสิัมพันธ์กัน
เพื่อเสริมสร้างคุณภาพ
การเรียนรู้ 

 

 

(4) มีวิธีการกระตุ้นให้
ผู้เรียนมีปฏสิัมพันธ์กัน
เพื่อเสริมสร้างคุณภาพ
การเรียนรู้ 

(5) ปรับเปลี่ยนวิธีการ
จัดการเรียนรู้ให้
น่าสนใจและทันสมัย
อยู่เสมอ 

3.2.2 ยอมรับความ
แตกตา่งของผูเ้รียน
ทางด้านเพศ เชื้อชาต ิ
ศาสนา วฒันธรรม และ
ระดับการเรียนรู้ 

 

  

(1) จัดสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
ที่มีความแตกตา่ง
ทางด้านเพศ  
เชื้อชาต ิศาสนา และ
วัฒนธรรม  

 

(1) จัดสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนที่มีความ
แตกตา่งทางด้านเพศ 
เชื้อชาต ิศาสนา และ
วัฒนธรรม  

(2) เปดิโอกาสใหผู้้เรียนมี
ส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
อย่างเท่าเทยีม  
เสมอภาค 

(1) จัดสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนที่มีความ
แตกตา่งทางด้านเพศ 
เชื้อชาต ิศาสนา และ
วัฒนธรรม  

(2) เปดิโอกาสใหผู้้เรียนมี
ส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
อย่างเท่าเทยีม  
เสมอภาค 

(1) จัดสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนที่มีความ
แตกตา่งทางด้านเพศ 
เชื้อชาต ิศาสนา และ
วัฒนธรรม 

(2) เปดิโอกาสใหผู้้เรียนมี
ส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
อย่างเท่าเทยีม  
เสมอภาค 

(1) จัดสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนที่มีความ
แตกตา่งทางด้านเพศ 
เชื้อชาต ิศาสนา และ
วัฒนธรรม 

(2) เปดิโอกาสใหผู้้เรียนมี
ส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
อย่างเท่าเทยีม  
เสมอภาค 
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 (3) สง่เสริมให้ผูเ้รียน 
ให้ได้รับการพัฒนา
เต็มทีต่าม
ความสามารถ/
ศักยภาพ 

 

(3) สง่เสริมให้ผูเ้รียน 
ให้ได้รับการพัฒนา
เต็มทีต่าม
ความสามารถ/
ศักยภาพ 

(4) ปฏบิัตตินอย่างเท่า
เทียมกับผูเ้รียนที่มี
ความแตกต่างทางด้าน
เพศ เชื้อชาติ ศาสนา 
วัฒนธรรม  
(นอกชั้นเรียน) 

 

(3) สง่เสริมให้ผูเ้รียน 
ให้ได้รับการพัฒนา
เต็มทีต่าม
ความสามารถ/
ศักยภาพ 

(4) ปฏบิัตตินอย่างเท่า
เทียมกับผูเ้รียนที่มี
ความแตกต่างทางด้าน
เพศ เชื้อชาติ ศาสนา 
วัฒนธรรม  
(นอกชั้นเรียน) 

(5) กระตุ้นหรือโน้มน้าว 
ให้เพื่อนนักเรียน 
หรือเพือ่นครูยอมรับใน
ความแตกต่าง 
ระหวา่งบคุคล 
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3.3 สร้างแรง
บันดาลใจผู้เรียนให้
เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ และ
ผู้สร้างนวัตกรรม 

3.3.1 กระตุ้นและ
เสริมสร้างแรงจงูใจในการ
เรียนรู้แก่ผูเ้รียนโดยใช้
การเสริมแรงทางบวก 

 

 

(1) สามารถวิเคราะห์
พฤติกรรมการเรียนรู้
ของผู้เรียนได ้

(1) สามารถวิเคราะห์
พฤติกรรมการเรียนรู้
ของผู้เรียนได ้

(2) มีเทคนิคที่หลากหลาย
เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ 

(1) สามารถวิเคราะห์
พฤติกรรมการเรียนรู้
ของผู้เรียนได ้

(2) มีเทคนิคที่หลากหลาย
เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ 

(3) ใช้การเสริมแรง
ทางบวกเพื่อกระตุ้น
และสร้างแรงจงูใจใน
การเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสม 

(1) สามารถวิเคราะห์
พฤติกรรมการเรียนรู้
ของผู้เรียนได ้

(2) มีเทคนิคที่หลากหลาย
เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ 

(3) ใช้การเสริมแรง
ทางบวกเพื่อกระตุ้น
และสร้างแรงจงูใจใน
การเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสม 

(4) ผู้เรียนเกิดการ
เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการเรียนรู้
ในทางบวก 

(1) สามารถวิเคราะห์
พฤติกรรมการเรียนรู้
ของผู้เรียนได ้

(2) มีเทคนิคที่หลากหลาย
เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ 

(3) ใช้การเสริมแรง
ทางบวกเพื่อกระตุ้น
และสร้างแรงจงูใจ 
ในการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสม 

(4) ผู้เรียนเกิดการ
เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการเรียนรู้
ในทางบวก 

(5) เทคนิค/วิธีการที่
น ามาใช้ได้รับการ
ยอมรับจากเพื่อนครู 

 
 



 

การประชุมช้ีแจง เรือ่ง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเครื่องมอืทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ห น้ า |60 

สมรรถนะย่อย พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภำพ 

1 2 3 4 5 

3.3.2 ส่งเสริมใหผู้้เรียน
แสดงความสามารถและ
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
อย่างเตม็ศักยภาพ 

 

(1) มีเทคนิคการสอนที่
กระตุ้นให้ผู้เรียน 
ได้แสดงความสามารถและ
ความคดิริเร่ิม
สร้างสรรค ์

(1) มีเทคนิคการสอนที่
กระตุ้นให้ผู้เรียน 
ได้แสดงความสามารถ
และความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์

(2) เปดิโอกาส/ 
แสวงหาโอกาส  
ให้ผู้เรียนไดแ้สดง
ความสามารถและ
ความคดิริเร่ิม
สร้างสรรค ์ 

 

(1) มีเทคนิคการสอนที่
กระตุ้นให้ผู้เรียน 
ได้แสดงความสามารถ
และความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์

(2) เปดิโอกาส/ 
แสวงหาโอกาส  
ให้ผู้เรียนไดแ้สดง
ความสามารถและ
ความคดิริเร่ิม
สร้างสรรค ์

(3) สนับสนุนทรัพยากรหรือ
เอ้ืออ านวยความสะดวก
ให้ผู้เรียนได้แสดง
ความสามารถและ
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 

 

 

(1) มีเทคนิคการสอนที่
กระตุ้นให้ผู้เรียน 
ได้แสดงความสามารถและ
ความคดิริเร่ิม
สร้างสรรค ์

(2) เปดิโอกาส/ 
แสวงหาโอกาส  
ให้ผู้เรียนไดแ้สดง
ความสามารถและ
ความคดิริเร่ิม
สร้างสรรค ์

(3) สนับสนุนทรัพยากรหรือ
เอ้ืออ านวยความสะดวก
ให้ผู้เรียนได้แสดง
ความสามารถและ
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

 

 

(1) มีเทคนิคการสอนที่
กระตุ้นให้ผู้เรียน 
ได้แสดงความสามารถ
และความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์

(2) เปดิโอกาส/ 
แสวงหาโอกาส  
ให้ผู้เรียนไดแ้สดง
ความสามารถและ
ความคดิริเร่ิม
สร้างสรรค ์

(3) สนับสนุนทรัพยากรหรือ
เอ้ืออ านวยความสะดวก
ให้ผู้เรียนได้แสดง
ความสามารถและ
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
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(4) ทุ่มเทแรงกายแรงใจ
เพื่อพัฒนา
ความสามารถและ
ความคดิริเร่ิม
สร้างสรรค์ของผู้เรียน 

  

 

(4) ทุ่มเทแรงกายแรงใจ
เพื่อพัฒนา
ความสามารถและ
ความคดิริเร่ิม
สร้างสรรค์ของผู้เรียน 

(5) ผูเ้รียนสามารถสร้าง
ชิ้นงานหรือผลงานที่
แปลกใหม่ น่าสนใจได ้

3.4 พัฒนาตนเองให้
มีความรอบรู้ 
ทันสมัยและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 

3.4.1 ติดตามข้อมูล
ข่าวสารการศึกษา สังคม 
การเมือง การปกครอง 
และเศรษฐกิจ โดย
สามารถน ามาปรับใช้/
เชื่อมโยงกับเน้ือหาใน
การจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

(1) สามารถเขา้ถงึสื่อ/
แหลง่ความรู้ต่าง ๆ ได้
อย่างหลากหลาย 

 

(1) สามารถเขา้ถงึสื่อ/
แหลง่ความรู้ต่าง ๆ ได้
อย่างหลากหลาย 

(2) สามารถวิเคราะห ์
และประเมินความ
น่าเชื่อถือของสื่อ/แหลง่
ความรู้ต่าง ๆ  ได ้

 

(1) สามารถเขา้ถงึสื่อ/
แหลง่ความรู้ต่าง ๆ ได้
อย่างหลากหลาย 

(2) สามารถวเิคราะหแ์ละ
ประเมินความน่าเชื่อถอื
ของสื่อ/แหลง่ความรู้
ต่าง ๆ  ได ้

 

 

 

(1) สามารถเขา้ถงึสื่อ/
แหลง่ความรู้ต่าง ๆ ได้
อย่างหลากหลาย 

(2) สามารถวิเคราะห์และ
ประเมินความ
น่าเชื่อถือของสื่อ/
แหล่งความรู้ต่าง  ๆได้ 

 

 

 

(1) สามารถเขา้ถงึสื่อ/
แหลง่ความรู้ต่าง ๆ ได้
อย่างหลากหลาย 

(2) สามารถวิเคราะหแ์ละ
ประเมินความน่าเชื่อถอื
ของสื่อ/แหลง่ความรู้
ต่างๆ  ได ้

 

 

 



 

การประชุมช้ีแจง เรือ่ง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเครื่องมอืทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ห น้ า |62 

สมรรถนะย่อย พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภำพ 

1 2 3 4 5 

(3) มีความรู้เก่ียวกับข้อมูล
ข่าวสารการศึกษา 
สังคม การเมือง  
การปกครอง และ
เศรษฐกิจ ทีถู่กต้อง
ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

(3) มีความรู้เก่ียวกับข้อมูล
ข่าวสารการศึกษา 
สังคม การเมือง  
การปกครอง และ
เศรษฐกิจ ทีถู่กต้อง
ทันสมัยและทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลง 

(4) สามารถน าความรู้มา
ปรับใช้/เชื่อมโยงกับ
เน้ือหาในการจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ 

(3) มีความรู้เก่ียวกับข้อมูล
ข่าวสารการศึกษา 
สังคม การเมือง  
การปกครอง และ
เศรษฐกิจ ทีถู่กต้อง
ทันสมัยและทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลง 

(4) สามารถน าความรู้มา
ปรับใช้/เชื่อมโยงกับ
เน้ือหาในการจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(5) สามารถแลกเปลี่ยน/
ถ่ายทอดข้อมูลความรู้
สู่เพื่อนครูได ้
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3.4.2 น าแนวคิด 
เทคนิควิธีการ หรือ
ความรู้ใหม่ๆ ที่น่าสนใจ 
มาประยุกต์ใชเ้ป็นส่วน
หน่ึงในการออกแบบ
การจัดกิจกรรรมการ
เรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสม 

 

(1) สามารถออกแบบหรือ
พัฒนาเทคนิควิธีการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

 

(1) สามารถออกแบบหรือ
พัฒนาเทคนิควิธีการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

 
(2) น าแนวคดิ เทคนิค

วิธีการหรือความรู้ใหม ่
ๆ มาใช้ออกแบบ หรือ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

(1) สามารถออกแบบหรือ
พัฒนาเทคนิควิธีการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

 
(2) น าแนวคิด เทคนิควธิีการ

หรือความรู้ใหม่ ๆ  มาใช้
ออกแบบ หรือจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

 
(3) สามารถประยกุต์ใช้

เทคโนโลยดีิจิทัลเป็นสื่อ
โดยบูรณาการร่วมกับ
การจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ 

 

(1) สามารถออกแบบหรือ
พัฒนาเทคนิควิธีการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

 
(2) น าแนวคดิ เทคนิค

วิธีการหรือความรู้
ใหม่ ๆ มาใช้
ออกแบบ หรือจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ 

 
(3) สามารถประยกุต์ใช้

เทคโนโลยดีิจิทัลเป็นสื่อ
โดยบูรณาการร่วมกับ
การจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ 

 
(4) สามารถเผยแพร่ 

แนะน า หรือให้
ค าปรึกษาแก่เพื่อนครู
เก่ียวกับการน า
แนวคิด เทคนิคหรือ
ความรู้ใหม่ ๆ  ไปใช ้  

(1) สามารถออกแบบหรือ
พัฒนาเทคนิควิธีการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่หลากหลาย 

 
(2) น าแนวคิด เทคนิค

วิธีการหรือความรู้ 
ใหม่  ๆมาใช้ออกแบบ 
หรือจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

 
(3) สามารถประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลเป็น
สื่อโดยบูรณาการ
ร่วมกับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 

 
(4) สามารถเผยแพร่ แนะน า 

หรือให้ค าปรึกษาแก่
เพื่อนครูเก่ียวกับการ
น าแนวคิด เทคนิคหรือ
ความรู้ใหม่  ๆไปใช้   
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 (5) เป็นต้นแบบหรือได้รับ
การยอมรับ 
ในการน าแนวคิด 
เทคนิควิธีการ หรือ
ความรู้ใหม่  ๆ 
มาใช้จัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ 

3.5 ประพฤตติน
เป็นแบบอย่างที่ด ี
มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมี
ความเป็นพลเมือง
ที่เข้มแข็ง 

3.5.1 ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีทั้งทางกาย 
วาจา และจิตใจ มี
คุณธรรมจริยธรรม 

  

(1) พูดจาสุภาพและแตง่
กายเหมาะสมกับ
กาลเทศะ 

(1) พูดจาสุภาพและแตง่
กายเหมาะสมกับ
กาลเทศะ 

(2) รับผดิชอบในการ
ท างานที่ได้รับ
มอบหมาย 

(1) พูดจาสุภาพและแตง่
กายเหมาะสมกับ
กาลเทศะ 

(2) รับผดิชอบในการ
ท างานที่ได้รับ
มอบหมาย 

(3) ยินดีรับข้อ
วิพากษ์วิจารณ์และ
ทบทวนแก้ไข
ข้อบกพร่องในการ
ปฏิบตัิงาน 

(1) พูดจาสุภาพและแตง่
กายเหมาะสมกับ
กาลเทศะ 

(2) รับผดิชอบในการ
ท างานที่ได้รับ
มอบหมาย 

(3) ยินดีรับข้อ
วิพากษ์วิจารณ์และ
ทบทวนแก้ไข
ข้อบกพร่องในการ
ปฏิบตัิงาน 

(4) ปฏบิัตงิานด้วยความ
กระตือรือร้น 

(1) พูดจาสุภาพและแตง่
กายเหมาะสมกับ
กาลเทศะ 

(2) รับผดิชอบในการ
ท างานที่ได้รับ
มอบหมาย 

(3) ยินดีรับข้อ
วิพากษ์วิจารณ์และ
ทบทวนแก้ไข
ข้อบกพร่องในการ
ปฏิบตัิงาน 

(4) ปฏบิัตงิานด้วยความ
กระตือรือร้น 



 

การประชุมช้ีแจง เรือ่ง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเครื่องมอืทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ห น้ า |65 

สมรรถนะย่อย พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภำพ 

1 2 3 4 5 

(5) อาสาท างานและ
ช่วยเหลือเพื่อนครูและ
โรงเรียนด้วยความเต็มใจ 

3.5.2 ปฏิบตัิตนโดย
ยึดหลักความเป็นธรรม 
เท่าเทยีม และมีส่วน
ช่วยใหค้นในองค์กรอยู่
ร่วมกันอย่างสันต ิ

 

 

(1) ปฏบิัตงิานและปฏิบตัิ
ตนโดยยดึหลักความ
ถูกต้อง 

 

(1) ปฏบิัตงิานและปฏิบตัิ
ตนโดยยดึหลักความ
ถูกต้อง 

(2) ใจกว้าง ยอมรับความ
คิดเห็นที่หลากหลาย 

(1) ปฏบิัตงิานและปฏิบตัิ
ตนโดยยดึหลักความ
ถูกต้อง 

(2) ใจกว้าง ยอมรับความ
คิดเห็นที่หลากหลาย 

(3) ปฏบิัตตินต่อผู้เรียน
และเพื่อนร่วมอาชีพ
อย่างเท่าเทยีม 
ไม่เลือกข้าง 

 

 

(1) ปฏบิัตงิานและปฏิบตัิ
ตนโดยยดึหลักความ
ถูกต้อง 

(2) ใจกว้าง ยอมรับความ
คิดเห็นที่หลากหลาย 

(3) ปฏบิัตตินต่อผู้เรียน
และเพื่อนร่วมอาชีพ
อย่างเท่าเทยีม 
ไม่เลือกข้าง 

(4) ใช้วิธีการแก้ปัญหาได้
อย่างสร้างสรรค์และ
สันติวิธี 

 

 

(1) ปฏบิัตงิานและปฏิบตัิ
ตนโดยยดึหลักความ
ถูกต้อง 

(2) ใจกว้าง ยอมรับความ
คิดเห็นที่หลากหลาย 

(3) ปฏบิัตตินต่อผู้เรียน
และเพื่อนร่วมอาชีพ
อย่างเท่าเทยีม 
ไม่เลือกข้าง 

(4) ใช้วิธีการแก้ปัญหาได้
อย่างสร้างสรรค์และ
สันติวิธี 

(5) ปฏิบตัิตนโดยค านึงถงึ
ประโยชน์ของส่วนรวม
เป็นส าคญั 
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3.6 จรรยาบรรณ
ต่อตนเอง 

3.6.1 ปฏิบตัิตนตาม
ข้อตกลง กฎกติกาของ
โรงเรียนด้วยความ
สมัครใจ ทัง้ในด้านการ
ปฏิบตัิการสอนและการ
ปฏิบตัิหน้าที่อ่ืนใน
โรงเรียน 

 

(1) ประพฤติตนเหมาะสมกับ
สถานภาพ 

(1) ประพฤติตนเหมาะสมกับ
สถานภาพ 

(2) เป็นแบบอย่างที่ดี 
ในการด าเนินชีวิตตาม
ประเพณีและวัฒนธรรม
ไทย 

 

(1) ประพฤติตนเหมาะสมกับ
สถานภาพ 

(2) เป็นแบบอย่างที่ดี 
ในการด าเนินชีวิตตาม
ประเพณีและวัฒนธรรม
ไทย 

(3) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายให้
ส าเร็จอย่างมีคุณภาพ 

(1) ประพฤติตนเหมาะสมกับ
สถานภาพ 

(2) เป็นแบบอย่างที่ดี 
ในการด าเนินชีวิตตาม
ประเพณีและ 
วัฒนธรรมไทย 

(3) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายให้
ส าเร็จอย่างมีคุณภาพ 

(4) ศึกษาหาความรู้ วางแผน
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

(1) ประพฤติตนเหมาะสมกับ
สถานภาพ 

(2) เป็นแบบอย่างที่ดี 
ในการด าเนินชีวิตตาม
ประเพณีและ 
วัฒนธรรมไทย 

(3) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายให้
ส าเร็จอย่างมีคุณภาพ 

(4) ศึกษา หาความรู้ วางแผน
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

(5) เชิญชวนเพื่อนครู 
ให้ปฏิบัติตามข้อตกลง 
กฎกติกาของโรงเรียน 
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3.6.2 ติดตามข้อมูล
และปรับเปลีย่นตนเอง
ให้สอดคล้องการ
เปลี่ยนแปลงทาง
วิชาชีพ วทิยาการ 
เศรษฐกิจ สงัคม และ
การเมือง 

 

(1) ปฏบิัตตินให้เป็น
แบบอยา่งทีด่ี  
ในการเป็นผู้น าของ
การเปลี่ยนแปลง 

 (1) ปฏิบตัิตนใหเ้ป็น
แบบอยา่งทีด่ี  
ในการเป็นผู้น าของ
การเปลี่ยนแปลง 

(2) มีความมุ่งม่ัน 
ในการพัฒนาตนเอง
ด้านวิชาชีพและ
บุคลิกภาพ 

(1) ปฏบิัตตินให้เป็น
แบบอยา่งทีด่ี  
ในการเป็นผู้น าของ
การเปลี่ยนแปลง 

(2) มีความมุ่งม่ัน 
ในการพัฒนาตนเอง
ด้านวิชาชีพและ
บุคลิกภาพ 

(3) เขา้ร่วมกิจกรรมพัฒนา
ตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

(1) ปฏบิัตตินให้เป็น
แบบอยา่งทีด่ี  
ในการเป็นผู้น าของ
การเปลี่ยนแปลง 

(2) มีความมุ่งม่ัน 
ในการพัฒนาตนเอง
ด้านวิชาชีพและ
บุคลิกภาพ 

(3) เขา้ร่วมกิจกรรมพัฒนา
ตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

(4) ปรับเปลี่ยนตนเองให้
สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลง 
ทางวิชาชีพ วทิยาการ 
เศรษฐกิจ สงัคม และ
การเมือง 

 (1) ปฏิบตัิตนใหเ้ป็น
แบบอยา่งทีด่ี  
ในการเป็นผู้น าของ
การเปลี่ยนแปลง 

(2) มีความมุ่งม่ัน 
ในการพัฒนาตนเอง
ด้านวิชาชีพและ
บุคลิกภาพ 

(3) เขา้ร่วมกิจกรรมพัฒนา
ตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

(4) ปรับเปลี่ยนตนเองให้
สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลง 
ทางวิชาชีพ วทิยาการ 
เศรษฐกิจ สงัคม และ
การเมือง 

(5) ปรับเปลี่ยนเพื่อนครู
ให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทาง
วิชาชีพ วทิยาการ 
เศรษฐกิจ สงัคม และ
การเมือง 
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3.7 จรรยาบรรณ
ต่อวิชาชีพ 

3.7.1 ศรัทธา ซ่ือสตัย์ 
สุจริต และรับผิตชอบ
ต่อวิชาชีพครู 

 

(1) ปฏบิัตงิานทัง้กาย 
วาจา และใจ 
ด้วยความซ่ือสตัย์
สุจริต  

  

 

(1) ปฏบิัตงิานทัง้กาย 
วาจา และใจ 
ด้วยความซ่ือสตัย์
สุจริต 

(2) ปฏบิัตงิานโดยยืนหยดั
บนความถูกต้อง  

 

 

(1) ปฏบิัตงิานทัง้กาย 
วาจา และใจ 
ด้วยความซ่ือสตัย์
สุจริต 

(2) ปฏบิัตงิานโดยยืนหยดั
บนความถูกต้อง  

(3) ปฏบิัตหิน้าที่ที่
รับผิดชอบอย่างเต็ม
ความสามารถ 

 

  

(1) ปฏบิัตงิานทัง้กาย 
วาจา และใจ 
ด้วยความซ่ือสตัย์
สุจริต 

(2) ปฏบิัตงิานโดยยืนหยดั
บนความถูกต้อง  

(3) ปฏบิัตหิน้าที่ที่
รับผิดชอบอย่างเต็ม
ความสามารถ 

(4) ปฏบิัตตินตาม
กฎเกณฑ์และกติกา
อย่างเคร่งครัด 

  

(1) ปฏบิัตงิานทัง้กาย 
วาจา และใจ 
ด้วยความซ่ือสตัย์
สุจริต 

(2) ปฏบิัตงิานโดยยืนหยดั
บนความถูกต้อง  

(3) ปฏบิัตหิน้าที่ที่
รับผิดชอบอย่างเต็ม
ความสามารถ 

(4) ปฏบิัตตินตาม
กฎเกณฑ์และกติกา
อย่างเคร่งครัด 

(5) เห็นคุณค่าและ
ความส าคัญของวิชาชีพ
ครูที่มีต่อสังคม 
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 3.7.2 เป็นสมาชิกท่ีดี
ขององค์กรวิชาชีพ 

 

(1) พฒันาองคค์วามรู้ใน
ศาสตร์ของตนเองให้
มีความทันสมัย ทัน
สังคมและเหตุการณ์ 
เช่น เข้าร่วมประชุม
วิชาการ อบรม 
สัมมนา 

(1) พฒันาองคค์วามรู้ใน
ศาสตร์ของตนเองให้
มีความทันสมัย ทัน
สังคมและเหตุการณ์ 
เช่น เข้าร่วมประชุม
วิชาการ อบรม 
สัมมนา  

(2) พฒันาทักษะ 
การปฏิบตัิที่ด ี
ทางวิชาชีพ เช่น เข้า
ร่วมกิจกรรมพัฒนา
เทคนิคการสอนแบบ
ใหม่ เทคนิคการ
จัดการชั้นเรียน 

(1) พฒันาองคค์วามรู้ใน
ศาสตร์ของตนเองให้
มีความทันสมัย ทัน
สังคมและเหตุการณ์ 
เช่น เข้าร่วมประชุม
วิชาการ อบรม 
สัมมนา  

(2) พฒันาทักษะ 
การปฏิบตัิที่ด ี
ทางวิชาชีพ เช่น เข้า
ร่วมกิจกรรมพัฒนา
เทคนิคการสอนแบบ
ใหม่ เทคนิคการ
จัดการชั้นเรียน 

(3) เขา้ร่วมกิจกรรมกับ
องค์กรวิชาชพีด้วย
ความเต็มใจ 

(1) พฒันาองคค์วามรู้ใน
ศาสตร์ของตนเองให้
มีความทันสมัย ทัน
สังคมและเหตุการณ์ 
เช่น เข้าร่วมประชุม
วิชาการ อบรม 
สัมมนา  

(2) พฒันาทักษะ 
การปฏิบตัิที่ด ี
ทางวิชาชีพ เช่น เข้า
ร่วมกิจกรรมพัฒนา
เทคนิคการสอนแบบ
ใหม่ เทคนิคการ
จัดการชั้นเรียน 

(3) เขา้ร่วมกิจกรรมกับ
องค์กรวิชาชพีด้วย
ความเต็มใจ 

(4) สร้าง/พฒันา
นวัตกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อวิชาชีพ 

(1) พฒันาองคค์วามรู้ใน
ศาสตร์ของตนเองให้
มีความทันสมัย ทัน
สังคมและเหตุการณ์ 
เช่น เข้าร่วมประชุม
วิชาการ อบรม 
สัมมนา  

(2) พฒันาทักษะ 
การปฏิบตัิที่ด ี
ทางวิชาชีพ เช่น เข้า
ร่วมกิจกรรมพัฒนา
เทคนิคการสอนแบบ
ใหม่ เทคนิคการ
จัดการชั้นเรียน 

(3) เขา้ร่วมกิจกรรมกับ
องค์กรวิชาชพีด้วย
ความเต็มใจ 

(4) สร้าง/พฒันานวัตกรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่อ
วิชาชพี 
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(5) รักษาและปกป้อง
ศักดิ์ศรีของวิชาชีพ 

3.8 จรรยาบรรณ
ต่อผู้รับบริการ 

3.8.1 ให้บริการด้วย
ความจริงใจและเสมอ
ภาค  

 

(1) มีความเอ้ือเฟื้อ  
เอ้ืออาทร 

(1) มีความเอ้ือเฟื้อ  
เอ้ืออาทร 

(2) ให้บริการด้วยความ
จริงใจ 

(1) มีความเอ้ือเฟื้อ  
เอ้ืออาทร 

(2) ให้บริการด้วยความ
จริงใจ 

(3) ปฏบิัติอย่าง 
เสมอภาค 

 

(1) มีความเอ้ือเฟื้อ  
เอ้ืออาทร 

(2) ให้บริการด้วยความ
จริงใจ 

(3) ปฏบิัติอย่าง 
เสมอภาค 

(4) ตดิตามผลการ
ให้บริการ 

(1) มีความเอ้ือเฟื้อ  
เอ้ืออาทร 

(2) ให้บริการด้วยความ
จริงใจ 

(3) ปฏบิัติอย่าง 
เสมอภาค 

(4) ตดิตามผลการ
ให้บริการ 

(5) น าผลมาปรับปรุง/
พัฒนาการให้บริการให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3.8.2 ไม่เรียกรับหรือ
ยอมรับผลประโยชน์
จากการใช้ต าแหน่ง
หน้าที่โดยมิชอบ 

 

(1) มีความซ่ือสตัย์ ปฏิบตัิ
หน้าที่ด้วยความจริงใจ 

(1) มีความซ่ือสตัย์ ปฏิบตัิ
หน้าที่ด้วยความจริงใจ 

(2) ไม่เรียกรับ
ผลประโยชน์จากการ
ใช้ต าแหน่งโดยมิชอบ 

 

(1) มีความซ่ือสตัย์ 
ปฏิบตัิหน้าทีด่้วย
ความจริงใจ 

(2) ไม่เรียกรับ
ผลประโยชน์จากการ
ใช้ต าแหน่งโดยมิชอบ 

(1) มีความซ่ือสตัย์ 
ปฏิบตัิหน้าทีด่้วย
ความจริงใจ 

(2) ไม่เรียกรับ
ผลประโยชน์จากการ
ใช้ต าแหน่งโดยมิชอบ 

(1) มีความซ่ือสตัย์ 
ปฏิบตัิหน้าทีด่้วย
ความจริงใจ 

(2) ไม่เรียกรับ
ผลประโยชน์จากการ
ใช้ต าแหน่งโดยมิชอบ 
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(3) ไม่ยอมรับ
ผลประโยชน์แม้มีผู้
เต็มใจเสนอให ้

 

(3) ไม่ยอมรับ
ผลประโยชน์แม้มีผู้
เต็มใจเสนอให ้

(4) ปฏบิัตติาม
กฎระเบียบ 
โดยค านึงถึงผลที่จะ
เกิดขึ้นต่อองค์กร 

(3) ไม่ยอมรับ
ผลประโยชน์แม้มีผู้
เต็มใจเสนอให ้

(4) ปฏบิัตติาม
กฎระเบียบ 
โดยค านึงถึงผลที่จะ
เกิดขึ้นต่อองค์กร 

(5) พฒันาถงึบทบาท
หน้าที่ของตนเอง 
ที่พึงรับผดิชอบต่อ
ผู้รับบริการ 

3.9 จรรยาบรรณ
ต่อผู้ร่วมประกอบ
วิชาชีพ 

  

3.9.1 อุทิศตนเพื่อ
ช่วยเหลือเพื่อนผู้ร่วม
ประกอบวิชาชีพภายใต้
หลักการที่ถูกต้อง 

 

(1) มีจิตใจโอบอ้อมอารี 
เห็นอกเห็นใจต่อเพื่อน
ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 

(1) มีจิตใจโอบอ้อมอารี 
เห็นอกเห็นใจต่อเพื่อน
ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 

(2) เสยีสละ และพร้อมที่
จะเข้าใจผู้อ่ืน 

(1) มีจิตใจโอบอ้อมอารี 
เห็นอกเห็นใจต่อเพื่อน
ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 

(2) เสยีสละ และพร้อมที่
จะเข้าใจผู้อ่ืน 

(3) ช่วยเหลือเพื่อนผู้ร่วม
ประกอบอาชีพดว้ย
ความเต็มใจ แม้จะไม่ได้
รับการร้องขอ 

(1) มีจิตใจโอบอ้อมอารี 
เห็นอกเห็นใจต่อเพื่อน
ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 

(2) เสยีสละ และพร้อมที่
จะเข้าใจผู้อ่ืน 

(3) ช่วยเหลือเพื่อนผู้ร่วม
ประกอบอาชีพด้วย
ความเต็มใจ แม้จะ
ไม่ได้รับการร้องขอ 

(1) มีจิตใจโอบอ้อมอารี 
เห็นอกเห็นใจต่อเพื่อน
ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 

(2) เสยีสละ และพร้อมที่
จะเข้าใจผู้อ่ืน 

(3) ช่วยเหลือเพื่อนผู้ร่วม
ประกอบอาชีพด้วย
ความเต็มใจ แม้จะ
ไม่ได้รับการร้องขอ 



 

การประชุมช้ีแจง เรือ่ง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเครื่องมอืทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ห น้ า |72 

สมรรถนะย่อย พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภำพ 

1 2 3 4 5 

 (4) ให้ความช่วยเหลือด้วย
วิธีที่เหมาะสมตาม
หลักการ 

(4) ให้ความช่วยเหลือด้วย
วิธีทีเ่หมาะสมตาม
หลักการ 

(5) ป้องกันผลกระทบ
ในทางเสยีหาย 

3.9.2 สร้างความ
สามัคคีในหมูค่ณะ 

 

(1) มีจิตใจท่ีอ่อนโยน 
พร้อมที่จะเข้าใจผู้อ่ืน
อยู่เสมอ 

(1) มีจิตใจท่ีอ่อนโยน 
พร้อมที่จะเข้าใจผู้อ่ืน
อยู่เสมอ 

(2) เขา้ใจปัญหาหรือความ
ขัดแยง้ที่เกิดขึ้น 

 

(1) มีจิตใจท่ีอ่อนโยน 
พร้อมที่จะเข้าใจผู้อ่ืน
อยู่เสมอ 

(2) เขา้ใจปัญหาหรือความ
ขัดแยง้ที่เกิดขึ้น 

(3) ชี้แจง/สร้างความ
เข้าใจท่ีถูกต้องแก่ผู้อ่ืน 

 

(1) มีจิตใจท่ีอ่อนโยน 
พร้อมที่จะเข้าใจผู้อ่ืน
อยู่เสมอ 

(2) เขา้ใจปัญหาหรือความ
ขัดแยง้ที่เกิดขึ้น 

(3) ชี้แจง/สร้างความ
เข้าใจท่ีถูกต้องแก่ผู้อ่ืน 

(4) หาวิธีการแก้ปญัหา
ความขดัแย้งได้อย่าง
เหมาะสม 

 

(1) มีจิตใจท่ีอ่อนโยน 
พร้อมที่จะเข้าใจผู้อ่ืน
อยู่เสมอ 

(2) เขา้ใจปัญหาหรือความ
ขัดแยง้ที่เกิดขึ้น 

(3) ชี้แจง/สร้างความ
เข้าใจท่ีถูกต้องแก่ผู้อ่ืน 

(4) หาวิธีการแก้ปญัหา
ความขดัแย้งได้อย่าง
เหมาะสม 

(5) มีวิธีการสร้างความ
สามัคคี/ความเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน 
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3.10 จรรยาบรรณ
ต่อสังคม 

3.10.1 ริเร่ิม วางแผน 
หรือ เป็นผู้น าในการท า
กิจกรรมเก่ียวกับการ
อนุรักษ์และพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญา หรือ
สิ่งแวดล้อมโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของส่วนรวม
เป็นส าคัญ 

 

(1) มีความเป็นผู้น า 
ในการท ากิจกรรม 
ที่เป็นประโยชน์ 
ต่อส่วนรวม 

(1) มีความเป็นผู้น า 
ในการท ากิจกรรม 
ที่เป็นประโยชน์ 
ต่อส่วนรวม 

(2) เขา้ร่วมกิจกรรม
เก่ียวกับการอนุรักษ์
และพัฒนา เศรษฐกิจ 
สังคม ศาสนา 
ศิลปวฒันธรรม  
ภูมิปัญญา หรือ
สิ่งแวดล้อม 

(1) มีความเป็นผู้น า 
ในการท ากิจกรรม 
ที่เป็นประโยชน์ 
ต่อส่วนรวม 

(2) เขา้ร่วมกิจกรรม
เก่ียวกับการอนุรักษ์
และพัฒนา เศรษฐกิจ 
สังคม ศาสนา 
ศิลปวฒันธรรม  
ภูมิปัญญา หรือ
สิ่งแวดล้อม 

(3) สามารถโน้มน้าวผู้อ่ืน
ให้มีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมการอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรม 

(1) มีความเป็นผู้น า 
ในการท ากิจกรรม 
ที่เป็นประโยชน์ 
ต่อส่วนรวม 

(2) เขา้ร่วมกิจกรรม
เก่ียวกับการอนุรักษ์
และพัฒนา เศรษฐกิจ 
สังคม ศาสนา 
ศิลปวฒันธรรม  
ภูมิปัญญา หรือ
สิ่งแวดล้อม 

(3) สามารถโน้มน้าวผู้อ่ืน
ให้มีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมการอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรม 

 

 

 

 

(1) มีความเป็นผู้น า 
ในการท ากิจกรรม 
ที่เป็นประโยชน์ 
ต่อส่วนรวม 

(2) เขา้ร่วมกิจกรรม
เก่ียวกับการอนุรักษ์
และพัฒนา เศรษฐกิจ 
สังคม ศาสนา 
ศิลปวฒันธรรม  
ภูมิปัญญา หรือ
สิ่งแวดล้อม 

(3) สามารถโน้มน้าวผู้อ่ืน
ให้มีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมการอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรม 
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(4) ริเร่ิม วางแผน และ
ด าเนินกิจกรรม
เก่ียวกับการอนุรักษ์
และพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม ศาสนา 
ศิลปวฒันธรรม  
ภูมิปัญญา หรือ
สิ่งแวดล้อม 

  

(4) ริเร่ิม วางแผน และ
ด าเนินกิจกรรม
เก่ียวกับการอนุรักษ์
และพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม ศาสนา 
ศิลปวฒันธรรม  
ภูมิปัญญา หรือ
สิ่งแวดล้อม 

(5) จัดกิจกรรมที่สะท้อน
ถึงผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม 

3.10.2 ปฏบิัตตินตาม
กฎระเบยีบของสงัคม
ภายใต้ระบอบ
ประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็น
ประมุขอยา่งเคร่งครัด 

 

(1) ยดึม่ัน สนับสนุน และ
ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

(1) ยดึม่ัน สนับสนุน และ
ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

(2) ปฏบิัตติามบทบาท
หน้าที่ของตนเอง 
ต่อสังคม 

(1) ยดึม่ัน สนับสนุน และ
ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

(2) ปฏบิัตติามบทบาท
หน้าที่ของตนเอง 
ต่อสังคม 

 

(1) ยดึม่ัน สนับสนุน และ
ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

(2) ปฏบิัตติามบทบาท
หน้าที่ของตนเอง 
ต่อสังคม 

 

(1) ยดึม่ัน สนับสนุน และ
ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

(2) ปฏบิัตติามบทบาท
หน้าที่ของตนเอง 
ต่อสังคม 

 



 

การประชุมช้ีแจง เรือ่ง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเครื่องมอืทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ห น้ า |75 

สมรรถนะย่อย พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภำพ 

1 2 3 4 5 

(3) ปฏบิัตตินตาม
กฎระเบียบของสงัคม
ภายใต้ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

(3) ปฏบิัตตินตาม
กฎระเบียบของสงัคม
ภายใต้ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

(4) มีความเคารพศรัทธา
และส่งเสริมให้ผู้อ่ืน
ปฏิบตัิตาม  

(3) ปฏบิัตตินตาม
กฎระเบียบของสงัคม
ภายใต้ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

(4) มีความเคารพศรัทธา
และส่งเสริมให้ผู้อ่ืน
ปฏิบตัิตาม 

(5) มีความเคารพศรัทธา 
และสามารถเป็น
แบบอย่างใหแ้ก่เพื่อน
ร่วมอาชีพและผู้เรียนได้  
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ภำคผนวก ข 
แบบประเมินสมรรถนะทำงวิชำชีพครู 

 
  1. แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการจัดการเรียนรู้ 
  2. แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
      2.1 แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน  
   (ส าหรับผู้ประเมินท่ีไม่ใช่ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา) 
      2.2 แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน  
   (ส าหรับผู้ประเมินท่ีเป็นผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา) 
  3. แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านปฏิบัติหน้าท่ีครูและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
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แบบประเมินสมรรถนะทำงวิชำชีพครู ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ค ำชี้แจง 
 1. แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการจัดการเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

      1.1 วัดและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการจัดการเรียนรู้ 
      1.2 น าผลการผ่านเกณฑ์การประเมินไปใช้เป็นเง่ือนไขหน่ึงในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

 2. นิยามศัพท์เฉพาะ 
2.1 สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์หลักสูตร วางแผนและ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน การวิจัยและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน รวมท้ังการดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียน 

2.2 ผู้เข้ารับการประเมิน หมายความว่า ผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู  
ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ซ่ึงประกอบด้วย ชาวไทย หรือชาวต่างประเทศ  
ท่ีมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะ
ทางวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๖๓ 

2.3 ผู้ประเมิน หมายความว่า ผู้ ท่ีท าหน้าท่ีทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู   
ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ให้กับผู้เข้ารับการประเมิน 
 3. ผู้ประเมินท่ีท าหน้าท่ีประเมินตามแบบประเมินน้ี ประกอบด้วย 

3.1 อาจารย์นิเทศก์ ครูพ่ีเล้ียง และผู้บริหารสถานศึกษา หรืออาจเป็นผู้ท่ีผู้บริหารสถานศึกษา
มอบหมาย โดยไม่ใช่บุคคลเดียวกับครูพ่ีเล้ียง  กรณีท่ีผู้เข้ารับการประเมินเป็นชาวไทย หรือชาวต่างประเทศท่ีอยู่
ระหว่างศึกษาในหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าท่ีคุรุสภารับรอง ตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติท่ี
คณะอนุกรรมการก าหนด  

3.2 บุคลากรของสถานศึกษาท่ีผู้เข้ารับการประเมินปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาน้ัน และบุคลากรอ่ืน 
ท่ีสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถเป็นผู้ประเมินได้ กรณีท่ีผู้เข้ารับการประเมินท่ีเป็นชาวไทย หรือ 
ชาวต่างประเทศท่ีส าเร็จการศึกษาจากประเทศไทยหรือต่างประเทศ  โดยมีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดในประกาศ  
 4. แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการจัดการเรียนรู้ แบ่งเป็น ๒ ตอน ได้แก่ 

4.1 ตอนท่ี ๑ ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ประเมิน และผู้เข้ารับการประเมิน 
4.2 ตอนท่ี ๒ รายการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการจัดการเรียนรู้ 

 ๕. ข้อมูลการประเมินและผลการประเมินของผู้ประเมินและผู้เข้ารับการประเมิน ถือเป็นความลับ  
และใช้ประกอบการพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการจัดการเรียนรู้ ตามประกาศ
คณะกรรมการคุรุสภา เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๖๓ เท่าน้ัน 
 6. ผู้ประเมิน ต้องรับรองว่าข้อมูลการประเมินและผลการประเมิน เป็นข้อมูลท่ีเป็นความจริง  
และด าเนินการประเมินด้วยตนเอง 

แบบประเมิน ฉบับท่ี 1 



 

การประชุมช้ีแจง เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเคร่ืองมือทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ห น้ า |78 

ตอนท่ี ๑ ข้อมูลพ้ืนฐำน 

ค ำชี้แจง :  โปรดกรอกข้อมลูและเลือกค ำตอบตำมข้อมลูท่ีเป็นควำมจริง 
ส่วนท่ี 1 ผู้ประเมิน 
 ช่ือ-นามสกุล..............................................................เลขบัตรประชาชน................................................. 
 ช่ือหน่วยงาน....................................................อีเมล์...................................เบอร์โทร............................. 

 1. สถำนะของผู้ประเมิน :  
1.๑ กรณีผู้เข้ำรับกำรประเมินอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำ 
  (1) อาจารย์นิเทศก์     (2) ครูพ่ีเล้ียง 
  (3) ผู้บริหารสถานศึกษา หรือ ผู้ท่ีผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายโดยไม่ใช่ครูพ่ีเล้ียง 

1.๒ กรณีผู้เข้ำรับกำรประเมินส ำเร็จกำรศึกษำ 
  (1) บุคลากรของสถานศึกษา 
  (2) บุคลากรอ่ืนท่ีสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถเป็นผู้ประเมินได้ 

ส่วนท่ี 2 ผู้เข้ำรับกำรประเมิน 
 ช่ือ-นามสกุล............................................................เลขบัตรประชาชน.................................................
 รหัสนักศึกษา..................................................อีเมล์...................................เบอร์โทร............................. 

1. สถำนะของผู้เข้ำรับกำรประเมิน 
  (1) อยู่ระหว่างการศึกษา   (2) ส าเร็จการศึกษา 
2. ระดับกำรศึกษำ 
  (1) ปริญญาตรีทางการศึกษา 
  (2) ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู      
  (3) ปริญญาโททางการศึกษา     
  (4) ปริญญาเอกทางการศึกษา 
  (5) คุณวุฒิปริญญาอ่ืนท่ีคุรุสภารับรอง และมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหน่ึง ดังน้ี 

   (5.1) ผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูท่ีคุรุสภาก าหนด  หรือ 
   (5.2) ผ่านการรับรองคุณวุฒิการศึกษาเพ่ือการประกอบวิชาชีพครู 

3. ชื่อสถำบันอุดมศึกษำ.........................................................................ประเทศ...................................... 

4. สถำบันอุดมศึกษำสังกัด 
  (1) มหาวิทยาลัยของรัฐ/ในก ากับของรัฐ 
  (2) มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  (3) มหาวิทยาลัย/สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  (4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
  (5) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
  (6) มหาวิทยาลัยสงฆ์ 
  (7) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
  (8) มหาวิทยาลัยเอกชน  
  (9) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..........................................................................
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5. กำรปฏิบัติกำรสอนของผู้รับกำรประเมิน 
 ช่ือสถานศึกษาท่ีผู้รับการประเมินไปปฏิบัติการสอน................................................ .......... .........
 อ าเภอ..................................................... จังหวัด........................................................................ 
6. สถำนศึกษำสังกัด 
  (1) ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
  (2) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  
  (3) ส านักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 
  (4) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 
  (5) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)  
  (6) องค์การมหาชน (โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์) 
  (7) ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.) 
  (8) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (กถ.)  
  (9) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (กก.) 
  (10) ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พส.)  
  (11) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
  (12) ส านักบริหารการศึกษาพิเศษ (สศศ.) 
  (13) กองบัญชาการต ารวจตระเวณชายแดน (ตชด.) 
  (14) ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) 
  (15) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................................................ 
7. ขนำดสถำนศึกษำ 
  (1) สถานศึกษาขนาดเล็ก   (2) สถานศึกษาขนาดกลาง 
  (3) สถานศึกษาขนาดใหญ่   (4) สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ 

8. วิชำท่ีปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ........................................................................ 

9. ควำมสัมพันธ์ของสำขำวิชำเอก (โปรดระบุ)..............................กับวิชำท่ีฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 

  (1) ตรงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือ  
  ประเภทวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
  (2) สัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือประเภทวิชา 
  ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
  (3) ไม่ตรง/ไม่สัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือ 
  ประเภทวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

10. กำรประเมินครั้งท่ี 

 คร้ังท่ี ๑  : สัปดาห์ท่ี 3 - 5 ของภาคเรียน 
 คร้ังท่ี ๒      : สัปดาห์ท่ี 7 - 9 ของภาคเรียน 
 คร้ังท่ี ๓     : สัปดาห์ท่ี 11 - 14 ของภาคเรียน  



 

การประชุมช้ีแจง เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเคร่ืองมือทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ห น้ า |80 

ตอนท่ี ๒ รำยกำรประเมินสมรรถนะทำงวิชำชีพครู ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ค ำชี้แจง :   

๑. รายการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการจัดการเรียนรู้ มีจ านวน  12   พฤติกรรมบ่งช้ี 
๒. ให้ผู้ประเมินพิจารณาประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการจัดการเรียนรู้ ของผู้เข้ารับการ

ประเมินตามเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิ บัติตน 
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูท่ีปรากฎในเอกสารแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการอ านวยการทดสอบ เพ่ือขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเคร่ืองมือทดสอบและประเมินสมรรถนะทาง
วิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2564 

 

รำยกำรประเมินสมรรถนะทำงวิชำชีพครู ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้: 

สมรรถนะย่อย พฤติกรรมบ่งช้ี 
ผลกำรประเมิน 

5 4 3 2 1 
1. สมรรถนะทำงวิชำชีพครู ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู ้
1.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

การจัดการเรียนรู้ สื่อ การวดั
และประเมินผลการเรียนรู้  

๑.๑.๑ สามารถวิเคราะห์ความสอดคล้องของสาระการ
เรียนรู้กับมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร
แกนกลางและหลักสตูรสถานศึกษา 

     

๑.๑.๒ สามารถวิเคราะห์ความสอดคล้องของสาระการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มปีัญญารู้คดิและมี
ความเป็นนวัตกร 

     

1.2 บูรณาการความรู้และศาสตร์ 
การสอนในการวางแผนและ
จัดการเรียนรู้ที่สามารถพฒันา
ผู้เรียนให้มีปญัญารู้คิด และมี
ความเป็นนวัตกร 

๑.๒.๑ สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพฒันา
ผู้เรียนให้มีปญัญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร 

     

๑.๒.๒ สามารถจดัการเรียนรู้ใหเ้ป็นไปตามแผนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีปญัญารู้คดิ
และมีความเป็นนวัตกร 

     

1.3 จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสขุ
ในการเรียน โดยตระหนักถึงสขุ
ภาวะของผูเ้รียน 

๑.๓.๑ สามารถจดักิจกรรมและสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสขุในการเรียน 

     

๑.๓.๒ สามารถจดักิจกรรมและสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนโดยตระหนักถงึสุขภาวะของ
ผู้เรียน 

     

1.4 ดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนา
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
ตามศักยภาพ สามารถรายงาน
ผลการพัฒนาคุณภาพ ผูเ้รียน
ได้อย่างเป็นระบบ 

๑.๔.๑ สามารถดูแล ช่วยเหลือ และพฒันาผู้เรียนเป็น
รายบุคคลตามศักยภาพ 

     

๑.๔.๒ สามารถรายงานผลการพฒันาคุณภาพผู้เรยีนได้
อย่างเป็นระบบ 

     

1.5 วิจัย สร้างนวตักรรม และ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจทิัล  
ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

๑.๕.๑ สามารถท าวจิัยที่สอดคล้องกับปญัหาของผูเ้รียน      
๑.๕.๒ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจทิัลในการ

จัดการเรียนรู้ เช่น CAI, google classroom, 
Kahoot เป็นต้น 
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สมรรถนะย่อย พฤติกรรมบ่งช้ี 
ผลกำรประเมิน 

5 4 3 2 1 
1.6 ปฏบิัตงิานร่วมกับผู้อ่ืนอย่าง

สร้างสรรค์และมีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมวิชาชีพ 

๑.๖.๑ สามารถปฏิบตัิงานร่วมกับผู้อ่ืนอยา่งสร้างสรรค ์      
๑.๖.๒ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ      

รวมคะแนนสมรรถนะทำงวิชำชีพครู ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ (เต็ม ๖0 คะแนน)  

 
ค ำรับรองของผู้ประเมิน :   
  ขอรับรองว่าข้อมูลและการประเมินน้ีเป็นธรรมและตรงตามข้อมูลจริงหรือหลักฐานท่ีสังเกต  
                 หรือพบได้เก่ียวกับผู้รับการประเมิน 
 
                    ลงชื่อผู้ประเมิน ............................................... 
                  (.............................................) 
               วันท่ี.........เดือน.................พ.ศ.............
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แบบประเมินสมรรถนะทำงวิชำชีพครู ด้ำนควำมสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
(ส ำหรับผู้ประเมินท่ีไม่ใช่ผู้แทนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ) 

ค ำชี้แจง 
 1. แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
 1.1 วัดและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
 1.2 น าผลการผ่านเกณฑ์การประเมินไปใช้เป็นเง่ือนไขหน่ึงในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
 2. นิยามศัพท์เฉพาะ 

2.1 สมรรถนะด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์ 
วางแผน สร้างเครือข่าย ร่วมมือกับผู้ปกครอง และชุมชน ในการพัฒนาการเรียนรู้และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ของผู้เรียน และการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

2.2 ผู้เข้ารับการประเมิน หมายความว่า ผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู  
ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ซ่ึงประกอบด้วย ชาวไทย หรือชาวต่างประเทศ 
ท่ีมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะ
ทางวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๖๓ 

2.3 ผู้ประเมิน หมายความว่า ผู้ ท่ีท าหน้าท่ีทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู   
ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ให้กับผู้เข้ารับการประเมิน 
 3. ผู้ประเมินท่ีท าหน้าท่ีประเมินตามแบบประเมินน้ี ประกอบด้วย 

3.1 อาจารย์นิเทศก์ ครูพ่ีเล้ียง และผู้บริหารสถานศึกษา หรืออาจเป็นผู้ท่ีผู้บริหารสถานศึกษา
มอบหมาย โดยไม่ใช่บุคคลเดียวกับครูพ่ีเล้ียง  กรณีท่ีผู้เข้ารับการประเมินเป็นชาวไทย หรือชาวต่างประเทศท่ีอยู่
ระหว่างศึกษาในหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าท่ีคุรุสภารับรอง ตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติท่ี
คณะอนุกรรมการก าหนด  

3.2 บุคลากรของสถานศึกษาท่ีผู้เข้ารับการประเมินปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาน้ัน และบุคลากรอ่ืน 
ท่ีสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถเป็นผู้ประเมินได้ กรณีท่ี ผู้เข้ารับการประเมินท่ีเป็นชาวไทย หรือ 
ชาวต่างประเทศท่ีส าเร็จการศึกษาจากประเทศไทยหรือต่างประเทศ  โดยมีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดในประกาศ  
 4. แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน แบ่งเป็น ๒ ตอน ได้แก่ 

4.1 ตอนท่ี ๑ ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ประเมิน และผู้เข้ารับการประเมิน 
4.2 ตอนท่ี ๒ รายการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 

 ๕. ข้อมูลการประเมินและผลการประเมินของผู้ประเมินและผู้เข้ารับการประเมิน ถือเป็นความลับ  
และใช้ประกอบการพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน  
ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๖๓ เท่าน้ัน 
 6. ผู้ประเมิน ต้องรับรองว่าข้อมูลการประเมินและผลการประเมิน เป็นข้อมูลท่ีเป็นความจริง และ
ด าเนินการประเมินด้วยตนเอง 
 

แบบประเมิน ฉบับท่ี 2.1 
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ตอนท่ี ๑ ข้อมูลพ้ืนฐำน 

ค ำชี้แจง :  โปรดกรอกข้อมลูและเลือกค ำตอบตำมข้อมลูท่ีเป็นควำมจริง 
ส่วนท่ี 1 ผู้ประเมิน 
 ช่ือ-นามสกุล..............................................................เลขบัตรประชาชน................................................. 
 ช่ือหน่วยงาน....................................................อีเมล์...................................เบอร์โทร............................. 

 1. สถำนะของผู้ประเมิน :  
1.๑ กรณีผู้เข้ำรับกำรประเมินอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำ 
  (1) อาจารย์นิเทศก์     (2) ครูพ่ีเล้ียง 
  (3) ผู้บริหารสถานศึกษา หรือ ผู้ท่ีผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายโดยไม่ใช่ครูพ่ีเล้ียง 

1.๒ กรณีผู้เข้ำรับกำรประเมินส ำเร็จกำรศึกษำ 
  (1) บุคลากรของสถานศึกษา 
  (2) บุคลากรอ่ืนท่ีสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถเป็นผู้ประเมินได้ 

ส่วนท่ี 2 ผู้เข้ำรับกำรประเมิน 
 ช่ือ-นามสกุล............................................................เลขบัตรประชาชน.................................................
 รหัสนักศึกษา..................................................อีเมล์...................................เบอร์โทร............................. 

1. สถำนะของผู้เข้ำรับกำรประเมิน 
  (1) อยู่ระหว่างการศึกษา   (2) ส าเร็จการศึกษา 
2. ระดับกำรศึกษำ 
  (1) ปริญญาตรีทางการศึกษา 
  (2) ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู      
  (3) ปริญญาโททางการศึกษา     
  (4) ปริญญาเอกทางการศึกษา 
  (5) คุณวุฒิปริญญาอ่ืนท่ีคุรุสภารับรอง และมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหน่ึง ดังน้ี 

   (5.1) ผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูท่ีคุรุสภาก าหนด  หรือ 
   (5.2) ผ่านการรับรองคุณวุฒิการศึกษาเพ่ือการประกอบวิชาชีพครู 

3. ชื่อสถำบันอุดมศึกษำ.........................................................................ประเทศ...................................... 

4. สถำบันอุดมศึกษำสังกัด 
  (1) มหาวิทยาลัยของรัฐ/ในก ากับของรัฐ 
  (2) มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  (3) มหาวิทยาลัย/สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  (4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
  (5) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
  (6) มหาวิทยาลัยสงฆ์ 
  (7) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
  (8) มหาวิทยาลัยเอกชน  
  (9) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..........................................................................



 

การประชุมช้ีแจง เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเคร่ืองมือทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ห น้ า |84 

5. กำรปฏิบัติกำรสอนของผู้รับกำรประเมิน 
 ช่ือสถานศึกษาท่ีผู้รับการประเมินไปปฏิบัติการสอน................................................ .......... .........
 อ าเภอ..................................................... จังหวัด........................... ............................................. 
6. สถำนศึกษำสังกัด 
  (1) ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
  (2) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  
  (3) ส านักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 
  (4) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 
  (5) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)  
  (6) องค์การมหาชน (โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์) 
  (7) ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.) 
  (8) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (กถ.)  
  (9) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (กก.) 
  (10) ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พส.)  
  (11) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
  (12) ส านักบริหารการศึกษาพิเศษ (สศศ.) 
  (13) กองบัญชาการต ารวจตระเวณชายแดน (ตชด.) 
  (14) ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) 
  (15) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................................................ 
7. ขนำดสถำนศึกษำ 
  (1) สถานศึกษาขนาดเล็ก   (2) สถานศึกษาขนาดกลาง 
  (3) สถานศึกษาขนาดใหญ่   (4) สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ 

8. วิชำท่ีปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ.............................................................. 

9. ควำมสัมพันธ์ของสำขำวิชำเอก (โปรดระบุ)..............................กับวิชำท่ีฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 

  (1) ตรงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือ  
  ประเภทวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
  (2) สัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือประเภทวิชา 
  ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
  (3) ไม่ตรง/ไม่สัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือ 
  ประเภทวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

10. กำรประเมินครั้งท่ี 
 คร้ังท่ี ๑  : สัปดาห์ท่ี 3 - 5 ของภาคเรียน 
 คร้ังท่ี ๒      : สัปดาห์ท่ี 7 - 9 ของภาคเรียน 

   คร้ังท่ี ๓     : สัปดาห์ท่ี 11 - 14 ของภาคเรียน
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ตอนท่ี ๒ รำยกำรประเมินสมรรถนะทำงวิชำชีพครู ด้ำนควำมสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
ค ำชี้แจง :   

๑. รายการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน มีจ านวน  8  พฤติกรรมบ่งช้ี 
๒. ให้ผู้ประเมินพิจารณาประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 

ของผู้เข้ารับการประเมินตามเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและ
การปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครูท่ีปรากฎในเอกสารแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการอ านวยการ
ทดสอบ เพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเคร่ืองมือทดสอบและประเมิน
สมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2564 

รำยกำรประเมินสมรรถนะทำงวิชำชีพครู ด้ำนควำมสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน โดยผู้ประเมิน : 

สมรรถนะย่อย พฤติกรรมบ่งช้ี 
ผลกำรประเมิน 

5 4 3 2 1 
2. สมรรถนะทำงวิชำชีพครู ด้ำนควำมสัมพันธก์ับผู้ปกครองและชุมชน 
2.1 ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา

และแก้ปัญหาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

๒.๑.1 ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพฒันาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา 

 

     

๒.๑.2 ร่วมมือกับผู้ปกครองในการแก้ปญัหาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา 

     

2.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองและชุมชน  
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ 
ที่มีคุณภาพของผู้เรียน 

๒.๒.๑  สามารถสร้างเครือขา่ยความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
ของผู้เรียน 

     

๒.๒.2 สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน เช่น 
ปราชญช์าวบ้าน หน่วยงานปกครองของท้องถิ่น 
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน 

     

2.3 ศึกษา เข้าถงึบริบทของชุมชน 
และสามารถอยู่ร่วมกันบน
พื้นฐานความแตกต่าง 
ทางวฒันธรรม 

๒.๓.๑ สามารถรายงานการศึกษาสภาพแวดล้อมของ
ชุมชนโดยเลือกประเด็นศึกษา ไดแ้ก่  

 ๑) วิทยากรในชุมชน  
 ๒) ปราชญ์ชาวบ้านในชุมชน  
 ๓) แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
 ๔) วัฒนธรรมของชุมชุน  
 5) เศรษฐกิจของชุมชน 

     

๒.๓.๒ สามารถปฏิบตัิตนในการอยู่ร่วมกับชุมชน 
ได้อย่างเหมาะสม 

     

2.4 ส่งเสริม อนุรักษ์วฒันธรรม  
และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

๒.๔.๑ สามารถรายงานการศึกษาวัฒนธรรมของชุมชน
และภูมิปญัญาในท้องถิ่น โดยเลือกศึกษาตาม
ประเด็น ไดแ้ก่  
๑) วิทยากรด้านวัฒนธรรมของชุมชนและภูมิปัญญา

ในท้องถิ่น 
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สมรรถนะย่อย พฤติกรรมบ่งช้ี 
ผลกำรประเมิน 

5 4 3 2 1 
๒) ปราชญ์ชาวบ้านด้านวัฒนธรรมของชุมชนและภูมิ

ปัญญาในท้องถิ่น 
๓) แหล่งเรียนรู้ในชุมชนด้านวัฒนธรรมของชุมชน

และภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
4) การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่น 

๒.๔.๒ สามารถน าวฒันธรรมของชุมชนและภูมิปัญญา
ในท้องถิ่น มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ใน
ชั้นเรียนตามประเด็น ได้แก่  
๑) องค์ความรู้ของวิทยากรด้านวฒันธรรมของชุมชน

และภูมิปญัญาในท้องถิ่น  
๒) องค์ความรู้ของปราชญช์าวบ้านดา้นวัฒนธรรม

ของชุมชนและภูมิปญัญาในท้องถิ่น  
๓) องค์ความรู้จากแหลง่เรียนรู้ในชุมชนด้าน

วัฒนธรรมของชุมชนและภูมิปัญญาในท้องถิ่น 

     

รวมคะแนนสมรรถนะทำงวิชำชีพครู ด้ำนควำมสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน (เต็ม ๔0 คะแนน)  

 
ค ำรับรองของผู้ประเมิน :   
  ขอรับรองว่าข้อมูลและการประเมินน้ีเป็นธรรมและตรงตามข้อมูลจริงหรือหลักฐานท่ีสังเกต  
                 หรือพบได้เก่ียวกับผู้รับการประเมิน 
 
                    ลงชื่อผู้ประเมิน ............................................... 
                  (.............................................) 
              วันท่ี.........เดือน.................พ.ศ. ........... 
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แบบประเมินสมรรถนะทำงวิชำชีพครู ด้ำนควำมสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
(ส ำหรับผู้ประเมินท่ีเป็นผู้แทนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ) 

ค ำชี้แจง 
 1. แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
 1.1 วัดและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
 1.2 น าผลการผ่านเกณฑ์การประเมินไปใช้เป็นเง่ือนไขหน่ึงในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
 2. นิยามศัพท์เฉพาะ 

2.1 สมรรถนะด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์ 
วางแผน สร้างเครือข่าย ร่วมมือกับผู้ปกครอง และชุมชน ในการพัฒนาการเรียนรู้และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ของผู้เรียน และการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

2.2 ผู้เข้ารับการประเมิน หมายความว่า ผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู  
ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ซ่ึงประกอบด้วย ชาวไทย หรือชาวต่างประเทศ 
ท่ีมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะ
ทางวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๖๓ 

2.3 ผู้ประเมิน หมายความว่า ผู้ ท่ีท าหน้าท่ีทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู   
ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ให้กับผู้เข้ารับการประเมิน 
 3. ผู้ประเมินท่ีท าหน้าท่ีประเมินตามแบบประเมินน้ี ประกอบด้วย 

3.1 อาจารย์นิเทศก์ ครูพ่ีเล้ียง และผู้บริหารสถานศึกษา หรืออาจเป็นผู้ท่ีผู้บริหารสถานศึกษา
มอบหมาย โดยไม่ใช่บุคคลเดียวกับครูพ่ีเล้ียง  กรณีท่ีผู้เข้ารับการประเมินเป็นชาวไทย หรือชาวต่างประเทศท่ีอยู่
ระหว่างศึกษาในหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าท่ีคุรุสภารับรอง ตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติท่ี
คณะอนุกรรมการก าหนด  

3.2 บุคลากรของสถานศึกษาท่ีผู้เข้ารับการประเมินปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาน้ัน และบุคลากรอ่ืน 
ท่ีสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถเป็นผู้ประเมินได้ กรณีท่ี ผู้เข้ารับการประเมินท่ีเป็นชาวไทย หรือ 
ชาวต่างประเทศท่ีส าเร็จการศึกษาจากประเทศไทยหรือต่างประเทศ  โดยมีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดในประกาศ  
 4. แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการจัดการเรียนรู้ แบ่งเป็น ๒ ตอน ได้แก่ 

4.1 ตอนท่ี ๑ ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ประเมิน และผู้เข้ารับการประเมิน 
4.2 ตอนท่ี ๒ รายการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 

 ๕. ข้อมูลการประเมินและผลการประเมินของผู้ประเมินและผู้เข้ารับการประเมิน ถือเป็นความลับ  
และใช้ประกอบการพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน  
ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๖๓ เท่าน้ัน 
 6. ผู้ประเมิน ต้องรับรองว่าข้อมูลการประเมินและผลการประเมิน เป็นข้อมูลท่ีเป็นความจริง  
และด าเนินการประเมินด้วยตนเอง 
 

แบบประเมิน ฉบับท่ี 2.2 
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ตอนท่ี ๑ ข้อมูลพ้ืนฐำน 

ค ำชี้แจง :  โปรดกรอกข้อมลูและเลือกค ำตอบตำมข้อมลูท่ีเป็นควำมจริง 
ส่วนท่ี 1 ผู้ประเมิน 
 ช่ือ-นามสกุล..............................................................เลขบัตรประชาชน................................................. 
 ช่ือหน่วยงาน....................................................อีเมล์...................................เบอร์โทร............................. 

 1. สถำนะของผู้ประเมิน :  
  ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา 

ส่วนท่ี 2 ผู้เข้ำรับกำรประเมิน 
 ช่ือ-นามสกุล............................................................เลขบัตรประชาชน.................................................
 รหัสนักศึกษา..................................................อีเมล์...................................เบอร์โทร............................. 

1. สถำนะของผู้เข้ำรับกำรประเมิน 
  (1) อยู่ระหว่างการศึกษา   (2) ส าเร็จการศึกษา 
2. ระดับกำรศึกษำ 
  (1) ปริญญาตรีทางการศึกษา 
  (2) ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู      
  (3) ปริญญาโททางการศึกษา     
  (4) ปริญญาเอกทางการศึกษา 
  (5) คุณวุฒิปริญญาอ่ืนท่ีคุรุสภารับรอง และมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหน่ึง ดังน้ี 

   (5.1) ผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูท่ีคุรุสภาก าหนด  หรือ 
   (5.2) ผ่านการรับรองคุณวุฒิการศึกษาเพ่ือการประกอบวิชาชีพครู 

3. ชื่อสถำบันอุดมศึกษำ.........................................................................ประเทศ...................................... 

4. สถำบันอุดมศึกษำสังกัด 
  (1) มหาวิทยาลัยของรัฐ/ในก ากับของรัฐ 
  (2) มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  (3) มหาวิทยาลัย/สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  (4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
  (5) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
  (6) มหาวิทยาลัยสงฆ์ 
  (7) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
  (8) มหาวิทยาลัยเอกชน  
  (9) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..........................................................................
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5. กำรปฏิบัติกำรสอนของผู้รับกำรประเมิน 
 ช่ือสถานศึกษาท่ีผู้รับการประเมินไปปฏิบัติการสอน................................................ .......... .........
 อ าเภอ..................................................... จังหวัด............................. ........................................... 
6. สถำนศึกษำสังกัด 
  (1) ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
  (2) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  
  (3) ส านักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 
  (4) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 
  (5) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)  
  (6) องค์การมหาชน (โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์) 
  (7) ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.) 
  (8) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (กถ.)  
  (9) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (กก.) 
  (10) ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พส.)  
  (11) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
  (12) ส านักบริหารการศึกษาพิเศษ (สศศ.) 
  (13) กองบัญชาการต ารวจตระเวณชายแดน (ตชด.) 
  (14) ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) 
  (15) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................................................ 
7. ขนำดสถำนศึกษำ 
  (1) สถานศึกษาขนาดเล็ก   (2) สถานศึกษาขนาดกลาง 
  (3) สถานศึกษาขนาดใหญ่   (4) สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ 

8. วิชำท่ีปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ.............................................................. 

9. ควำมสัมพันธ์ของสำขำวิชำเอก (โปรดระบุ)..............................กับวิชำท่ีฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 

  (1) ตรงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือ  
  ประเภทวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
  (2) สัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือประเภทวิชา 
  ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
  (3) ไม่ตรง/ไม่สัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือ 
  ประเภทวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

10. กำรประเมินครั้งท่ี 
 คร้ังท่ี ๑  : สัปดาห์ท่ี 3 - 5 ของภาคเรียน 
 คร้ังท่ี ๒      : สัปดาห์ท่ี 7 - 9 ของภาคเรียน 
 คร้ังท่ี ๓     : สัปดาห์ท่ี 11 - 14 ของภาคเรียน
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ตอนท่ี ๒ รำยกำรประเมินสมรรถนะทำงวิชำชีพครู ด้ำนควำมสัมพันธ์กับชุมชนและผู้ปกครอง 
ค ำชี้แจง :   

๑. รายการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน มีจ านวน  8  พฤติกรรมบ่งช้ี 
๒. ให้ผู้ประเมินพิจารณาประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 

ของผู้เข้ารับการประเมินตามเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและ
การปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครูท่ีปรากฎในเอกสารแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการอ านวยการ
ทดสอบ เพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเคร่ืองมือทดสอบและประเมิน
สมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2564 

 

รำยกำรประเมินสมรรถนะทำงวิชำชีพครู ด้ำนควำมสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน โดยผู้ประเมิน : 

สมรรถนะย่อย พฤติกรรมบ่งช้ี 
ผลกำรประเมิน 

5 4 3 2 1 
2. สมรรถนะทำงวิชำชีพครู ด้ำนควำมสัมพันธก์ับผู้ปกครองและชุมชน 
2.1 ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา

และแก้ปัญหาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

๒.๑.1 ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพฒันาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา 

     

๒.๑.2 ร่วมมือกับผู้ปกครองในการแก้ปญัหาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา 

     

2.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองและชุมชน  
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ 
ที่มีคุณภาพของผู้เรียน 

๒.๒.๑  สามารถสร้างเครือขา่ยความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
ของผู้เรียน 

     

๒.๒.2 สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน เช่น 
ปราชญช์าวบ้าน หน่วยงานปกครองของท้องถิ่น 
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน 

     

2.3 ศึกษา เข้าถงึบริบทของชุมชน 
และสามารถอยู่ร่วมกันบน
พื้นฐานความแตกต่าง 
ทางวฒันธรรม 

๒.๓.๑ สามารถรายงานการศึกษาสภาพแวดล้อมของ
ชุมชนโดยเลือกประเด็นศึกษา ไดแ้ก่  

 ๑) วิทยากรในชุมชน  
 ๒) ปราชญ์ชาวบ้านในชุมชน  
 ๓) แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
 ๔) วัฒนธรรมของชุมชุน  
 5) เศรษฐกิจของชุมชน 

     

๒.๓.๒ สามารถปฏิบตัิตนในการอยู่ร่วมกับชุมชน 
ได้อย่างเหมาะสม 

     

2.4 ส่งเสริม อนุรักษ์วฒันธรรม  
และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

๒.๔.๑ สามารถรายงานการศึกษาวัฒนธรรมของชุมชน
และภูมิปญัญาในท้องถิ่น โดยเลือกศึกษาตาม
ประเด็น ไดแ้ก่  
๑) วิทยากรด้านวัฒนธรรมของชุมชนและภูมิปัญญา

ในท้องถิ่น 
๒) ปราชญ์ชาวบ้านด้านวัฒนธรรมของชุมชนและภูมิ

ปัญญาในท้องถิ่น 
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สมรรถนะย่อย พฤติกรรมบ่งช้ี 
ผลกำรประเมิน 

5 4 3 2 1 
๓) แหล่งเรียนรู้ในชุมชนด้านวัฒนธรรมของชุมชน

และภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
4) การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่น 

๒.๔.๒ สามารถน าวฒันธรรมของชุมชนและภูมิปัญญา
ในท้องถิ่น มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ใน
ชั้นเรียนตามประเด็น ได้แก่  
๑) องค์ความรู้ของวิทยากรด้านวฒันธรรมของชุมชน

และภูมิปญัญาในท้องถิ่น  
๒) องค์ความรู้ของปราชญช์าวบ้านดา้นวัฒนธรรม

ของชุมชนและภูมิปญัญาในท้องถิ่น  
๓) องค์ความรู้จากแหลง่เรียนรู้ในชุมชนด้าน

วัฒนธรรมของชุมชนและภูมิปัญญาในท้องถิ่น 

     

รวมคะแนนสมรรถนะทำงวิชำชีพครู ด้ำนควำมสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน (เต็ม ๔0 คะแนน)  

 
ค ำรับรองของผู้ประเมิน :   
  ขอรับรองว่าข้อมูลและการประเมินน้ีเป็นธรรมและตรงตามข้อมูลจริงหรือหลักฐานท่ีสังเกต  
                 หรือพบได้เก่ียวกับผู้รับการประเมิน 
 
                    ลงชื่อผู้ประเมิน ............................................... 
                  (.............................................) 
               วันท่ี.........เดือน.................พ.ศ. ........... 
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แบบประเมินสมรรถนะทำงวิชำชีพครู ด้ำนปฏิบัติหน้ำท่ีครู และจรรยำบรรณของวิชำชีพ 
ค ำชี้แจง 
 1. แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติหน้าท่ีครู  และจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
 1.1 วัดและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติหน้าท่ีครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 1.2 น าผลการผ่านเกณฑ์การประเมินไปใช้เป็นเง่ือนไขหน่ึงในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
 2. นิยามศัพท์เฉพาะ 

2.1 สมรรถนะด้านการปฏิบัติหน้าท่ีครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ หมายถึง ความสามารถ 
ในการปฏิบัติหน้าท่ีครู มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียน ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มีจรรยาบรรณต่อตนเอง  
วิชาชีพ ผู้รับบริการ ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ และสังคม 

2.2 ผู้เข้ารับการประเมิน หมายความว่า ผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู  
ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ซ่ึงประกอบด้วย ชาวไทย หรือชาวต่างประเทศ  
ท่ีมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะ
ทางวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๖๓ 

2.3 ผู้ประเมิน หมายความว่า ผู้ ท่ีท าหน้าท่ีทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู   
ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ให้กับผู้เข้ารับการประเมิน 
 3. ผู้ประเมินท่ีท าหน้าท่ีประเมินตามแบบประเมินน้ี ประกอบด้วย 

3.1 อาจารย์นิเทศก์ ครูพ่ีเล้ียง และผู้บริหารสถานศึกษา หรืออาจเป็นผู้ท่ีผู้บริหารสถานศึกษา
มอบหมาย โดยไม่ใช่บุคคลเดียวกับครูพ่ีเล้ียง  กรณีท่ีผู้เข้ารับการประเมินเป็นชาวไทย หรือชาวต่างประเทศท่ีอยู่
ระหว่างศึกษาในหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าท่ีคุรุสภารับรอง ตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติท่ี
คณะอนุกรรมการก าหนด  

3.2 บุคลากรของสถานศึกษาท่ีผู้เข้ารับการประเมินปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาน้ัน และบุคลากรอ่ืน 
ท่ีสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถเป็นผู้ประเมินได้ กรณีท่ี ผู้เข้ารับการประเมินท่ีเป็นชาวไทย หรือ 
ชาวต่างประเทศท่ีส าเร็จการศึกษาจากประเทศไทยหรือต่างประเทศ  โดยมีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดในประกาศ  
 4. แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการจัดการเรียนรู้ แบ่งเป็น ๒ ตอน ได้แก่ 

4.1 ตอนท่ี ๑ ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ประเมิน และผู้เข้ารับการประเมิน 
4.2 ตอนท่ี ๒ รายการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติหน้าท่ีครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

 ๕. ข้อมูลการประเมินและผลการประเมินของผู้ประเมินและผู้เข้ารับการประเมิน ถือเป็นความลับ และใช้ประกอบ 
การพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติหน้าท่ีครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๖๓ เท่าน้ัน 
 6. ผู้ประเมิน ต้องรับรองว่าข้อมูลการประเมินและผลการประเมิน เป็นข้อมูลท่ีเป็นความจริง  
และด าเนินการประเมินด้วยตนเอง 
 

แบบประเมิน ฉบับท่ี 3 
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ตอนท่ี ๑ ข้อมูลพ้ืนฐำน 

ค ำชี้แจง :  โปรดกรอกข้อมลูและเลือกค ำตอบตำมข้อมลูท่ีเป็นควำมจริง 
ส่วนท่ี 1 ผู้ประเมิน 
 ช่ือ-นามสกุล..............................................................เลขบัตรประชาชน................................................. 
 ช่ือหน่วยงาน....................................................อีเมล์...................................เบอร์โทร............................. 

 1. สถำนะของผู้ประเมิน :  
1.๑ กรณีผู้เข้ำรับกำรประเมินอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำ 
  (1) อาจารย์นิเทศก์     (2) ครูพ่ีเล้ียง 
  (3) ผู้บริหารสถานศึกษา หรือ ผู้ท่ีผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายโดยไม่ใช่ครูพ่ีเล้ียง 

1.๒ กรณีผู้เข้ำรับกำรประเมินส ำเร็จกำรศึกษำ 
  (1) บุคลากรของสถานศึกษา 
  (2) บุคลากรอ่ืนท่ีสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถเป็นผู้ประเมินได้ 

ส่วนท่ี 2 ผู้เข้ำรับกำรประเมิน 
 ช่ือ-นามสกุล............................................................เลขบัตรประชาชน.................................................
 รหัสนักศึกษา..................................................อีเมล์...................................เบอร์โทร............................. 

1. สถำนะของผู้เข้ำรับกำรประเมิน 
  (1) อยู่ระหว่างการศึกษา   (2) ส าเร็จการศึกษา 
2. ระดับกำรศึกษำ 
  (1) ปริญญาตรีทางการศึกษา 
  (2) ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู      
  (3) ปริญญาโททางการศึกษา     
  (4) ปริญญาเอกทางการศึกษา 
  (5) คุณวุฒิปริญญาอ่ืนท่ีคุรุสภารับรอง และมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหน่ึง ดังน้ี 

   (5.1) ผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูท่ีคุรุสภาก าหนด  หรือ 
   (5.2) ผ่านการรับรองคุณวุฒิการศึกษาเพ่ือการประกอบวิชาชีพครู 

3. ชื่อสถำบันอุดมศึกษำ.........................................................................ประเทศ...................................... 

4. สถำบันอุดมศึกษำสังกัด 
  (1) มหาวิทยาลัยของรัฐ/ในก ากับของรัฐ 
  (2) มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  (3) มหาวิทยาลัย/สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  (4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
  (5) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
  (6) มหาวิทยาลัยสงฆ์ 
  (7) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
  (8) มหาวิทยาลัยเอกชน  
  (9) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..........................................................................
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5. กำรปฏิบัติกำรสอนของผู้รับกำรประเมิน 
 ช่ือสถานศึกษาท่ีผู้รับการประเมินไปปฏิบัติการสอน.......................................................... .........
 อ าเภอ..................................................... จังหวัด............................. ........................................... 
6. สถำนศึกษำสังกัด 
  (1) ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
  (2) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  
  (3) ส านักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 
  (4) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 
  (5) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)  
  (6) องค์การมหาชน (โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์) 
  (7) ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.) 
  (8) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (กถ.)  
  (9) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (กก.) 
  (10) ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พส.)  
  (11) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
  (12) ส านักบริหารการศึกษาพิเศษ (สศศ.) 
  (13) กองบัญชาการต ารวจตระเวณชายแดน (ตชด.) 
  (14) ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) 
  (15) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................................................ 
7. ขนำดสถำนศึกษำ 
  (1) สถานศึกษาขนาดเล็ก   (2) สถานศึกษาขนาดกลาง 
  (3) สถานศึกษาขนาดใหญ่   (4) สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ 

8. วิชำท่ีปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ.............................................................. 

9. ควำมสัมพันธ์ของสำขำวิชำเอก (โปรดระบุ)..............................กับวิชำท่ีฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 

  (1) ตรงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือ  
  ประเภทวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
  (2) สัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือประเภทวิชา 
  ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
  (3) ไม่ตรง/ไม่สัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือ 
  ประเภทวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

10. กำรประเมินครั้งท่ี 
 คร้ังท่ี ๑  : สัปดาห์ท่ี 3 - 5 ของภาคเรียน 
 คร้ังท่ี ๒      : สัปดาห์ท่ี 7 - 9 ของภาคเรียน 

   คร้ังท่ี ๓     : สัปดาห์ท่ี 11 - 14 ของภาคเรียน
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ตอนท่ี ๒ รำยกำรประเมินสมรรถนะทำงวิชำชีพครู ด้ำนกำรปฏิบัติหน้ำท่ีครู และจรรยำบรรณของวิชำชีพ 
ค ำชี้แจง :   

๑. รายการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติหน้าท่ีครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
มีจ านวน  20  พฤติกรรมบ่งช้ี 

๒. ให้ผู้ประเมินพิจารณาประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติหน้าท่ีครู และจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ ของผู้เข้ารับการประเมินตามเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการ
ปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครูท่ีปรากฎในเอกสารแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการ
อ านวยการทดสอบ เพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเคร่ืองมือทดสอบ
และประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2564 

 

รำยกำรประเมินสมรรถนะทำงวิชำชีพครู ด้ำนกำรปฏิบัติหน้ำท่ีครู และจรรยำบรรณของวิชำชีพ โดยผู้ประเมิน : 

สมรรถนะย่อย พฤติกรรมบ่งช้ี 
ผลกำรประเมิน 

5 4 3 2 1 
3. สมรรถนะทำงวิชำชีพครู ด้ำนกำรปฏบิัติหน้ำท่ีครู และจรรยำบรรณของวิชำชีพ 
3.1 มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนด้วยจติ

วิญญาณความเป็นครู 
3.1.1 มุ่งม่ันพัฒนาผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรู้ ทักษะ

ปฏิบตัิ และคุณลักษณะที่ดงีามอยา่งเต็ม
ความสามารถด้วยวิธีการทีเ่หมาะสมกับระดับ
ความสามารถและช่วงวยั 

     

3.1.2 รักเมตตา เอาใจใส ่ช่วยเหลือและพฒันาผู้เรียน
อย่างเหมาะสมด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

     

3.2 ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และ
ยอมรับความแตกต่างของผู้เรียน
แต่ละบคุคล 

3.2.1 ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองด้วยความเอาใจใส ่      
3.2.2 ยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนทางด้านเพศ 

เชื้อชาต ิศาสนา วฒันธรรม และระดับการเรียนรู้ 
     

3.3 สร้างแรงบันดาลใจผูเ้รียนให้เป็น
ผู้ใฝ่เรียนรู้ และผู้สร้างนวัตกรรม 

3.3.1 กระตุ้นและเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้แก่
ผู้เรียนโดยใช้การเสริมแรงทางบวก 

     

3.3.2 ส่งเสริมใหผู้้เรียนแสดงความสามารถและ
ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์อย่างเต็มศักยภาพ 

     

3.4 พัฒนาตนเองให้มคีวามรอบรู้ 
ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

 

3.4.1 ติดตามข้อมูลข่าวสารการศึกษา สงัคม การเมือง 
การปกครอง และเศรษฐกิจ โดยสามารถน ามา
ปรับใช้/เชื่อมโยง กับเน้ือหาในการจัดการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนหน่ึงในการออกแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อยา่งเหมาะสม 

     

3.4.2 น าแนวคิด เทคนิควิธีการ หรือความรู้ใหม่ๆ   
ที่น่าสนใจ มาประยุกต์ใช้เป็น 

     

3.5 ประพฤตตินเป็นแบบอย่างทีด่ี  
มีคุณธรรม จริยธรรม  
และมีความเป็นพลเมือง 
ที่เข้มแข็ง 

3.5.1 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดทีั้งทางกาย วาจา 
และจิตใจ มีคุณธรรมจริยธรรม 

     

3.5.2 ปฏิบัติตนโดยยึดหลักความเป็นธรรม เท่าเทียม 
และมีส่วนช่วยให้คนในองค์กรอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
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สมรรถนะย่อย พฤติกรรมบ่งช้ี 
ผลกำรประเมิน 

5 4 3 2 1 
3.6 จรรยาบรรณต่อตนเอง 3.6.1 ปฏิบตัิตนตามข้อตกลง กฎกติกาของโรงเรียน

ด้วยความสมัครใจ ทัง้ในด้านการปฏิบัติการสอน
และการปฏิบตัิหน้าที่อ่ืนในโรงเรียน 

     

3.6.2 ติดตามข้อมูลและปรับเปลี่ยนตนเองให้
สอดคล้องการเปลีย่นแปลงทางวชิาชีพ 
วิทยาการ เศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง 

     

3.7 จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 3.7.1 ศรัทธา ซ่ือสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบต่อวิชาชีพครู      
3.7.2 เป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรวิชาชีพ      

3.8 จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 3.8.1 ให้บริการดว้ยความจริงใจและเสมอภาค      
3.8.2 ไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้

ต าแหน่งหน้าทีโ่ดยมิชอบ 
     

3.9 จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบ
วิชาชีพ 

3.9.1 อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือเพื่อนผู้ร่วมประกอบ
วิชาชีพภายใต้หลักการทีถู่กต้อง 

     

3.9.2 สร้างความสามคัคีในหมูค่ณะ      
3.10 จรรยาบรรณต่อสังคม 3.10.1 ริเร่ิม วางแผน หรือ เป็นผู้น าในการท ากิจกรรม

เก่ียวกับการอนุรักษ์และพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา หรือสิ่งแวดล้อม
โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ 

     

3.10.2 ปฏิบตัิตนตามกฎระเบยีบของสงัคมภายใต้
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขอย่างเคร่งครัด 

     

รวมคะแนนสมรรถนะทำงวิชำชีพครู ด้ำนกำรปฏิบัติหน้ำท่ีครู และจรรยำบรรณของวิชำชีพ 
(เต็ม ๑๐0 คะแนน) 

 

 
ค ำรับรองของผู้ประเมิน :   
  ขอรับรองว่าข้อมูลและการประเมินน้ีเป็นธรรมและตรงตามข้อมูลจริงหรือหลักฐานท่ีสังเกต  
                 หรือพบได้เก่ียวกับผู้รับการประเมิน 
 
                    ลงชื่อผู้ประเมิน ............................................... 
                  (.............................................) 
               วันท่ี.........เดือน.................พ.ศ. ...........
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ภำคผนวก ค 
กฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง
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กฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนประเมินสมรรถนะทำงวิชำชีพครู ด้ำนกำรปฏิบัติงำน 
และกำรปฏิบัติตน ตำมมำตรฐำนวิชำชีพครู 
 1. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 2. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 3. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 4. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 5. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 6. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 7. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 8. ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและ 
     ประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 9. ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและ 
     ประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ๒๕๖4  
 10. ประกาศคณะอนุกรรมการอ านวยการทดสอบ เพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเคร่ืองมือทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู  ด้านการปฏิบัติงาน 
และการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2564  
 

QR Code ส ำหรับดำวน์โหลดกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องกับกำรประเมินสมรรถนะทำงวิชำชีพครู  
ด้ำนกำรปฏิบัติงำนและกำรปฏิบัติตน ตำมมำตรฐำนวิชำชพีครู 

หรือทำง URL : shorturl.at/tALR2 
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ภำคผนวก ง 
คณะอนกุรรมกำรและคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง
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ผู้เข้ำร่วมประชุม 
ผู้แทนจำกสถำบันอุดมศึกษำท่ีเข้ำร่วมประชุมชีแ้จง 

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเครื่องมือทดสอบและประเมินสมรรถนะทำงวิชำชีพครู  
ด้ำนกำรปฏิบัติงำนและกำรปฏิบัติตน ตำมมำตรฐำนวิชำชพีครู  

ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยแอปพลิเคชัน Zoom 

1 ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย 
มหำวิทยำลยัของรัฐ/ในก ำกับของรัฐ 

๒ มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ 
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
๖ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
7 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
๘ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
9 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

๑๐ มหาวิทยาลัยนครพนม 
11 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
๑๒ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
13 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
๑๔ มหาวิทยาลัยบูรพา 
15 มหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๖ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
17 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
๑๘ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 
19 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
๒๐ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
21 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
๒๒ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
23 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี 
๒๔ คณะวิทยาการอิสลามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
25 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
๒๖ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
27 ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ังนครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
๒๘ ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ังล าปางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
29 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
๓๐ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 



 

การประชุมช้ีแจง เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเคร่ืองมือทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ห น้ า |113 

มหำวิทยำลยัรำชภัฏ 
31 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
๓๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
33 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
๓๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
35 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
๓๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
37 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
๓๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
39 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
๔๐ กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 
41 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
๔๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
43 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
๔๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
45 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
๔๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
47 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
๔๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
49 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
51 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
๕๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
53 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
๕๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
55 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
57 มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
59 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
61 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
63 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล 
65 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
67 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
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๖๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
69 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
๗๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
71 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

มหำวิทยำลยั / สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ 
๗๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
73 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
๗๔ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคล 
75 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
๗๖ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
77 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
๗๘ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
79 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
๘๐ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
81 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
๘๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
83 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล 
๘๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ้ืนท่ีบพิตรพิมุข จักรวรรดิ 
85 วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
๘๖ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
87 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
๘๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 
89 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
๙๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
91 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี 
๙๒ ประจ าศูนย์พ้ืนท่ีนนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
93 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น 
๙๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร 
95 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ 

มหำวิทยำลยักำรกีฬำแห่งชำต ิ
๙๖ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
97 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตกระบ่ี 
๙๘ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตกรุงเทพ 
99 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตชลบุรี 

๑๐๐ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตชัยภูมิ 
101 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตชุมพร 
๑๐๒ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตเชียงใหม่ 
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103 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตตรัง 
๑๐๔ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตเพชรบูรณ์ 
105 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตมหาสารคาม 
๑๐๖ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตยะลา 
107 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตล าปาง 
๑๐๘ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตศรีสะเกษ 
109 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 
๑๑๐ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสุโขทัย 
111 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
๑๑๒ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตอ่างทอง 
113 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตอุดรธานี 
มหำวิทยำลยัสงฆ์ 
๑๑๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
115 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
๑๑๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 
117 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
๑๑๘ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
119 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 
๑๒๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 
121 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 
๑๒๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ 
123 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
๑๒๔ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 
125 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑๒๖ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
127 วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑๒๘ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
129 วิทยาลัยสงฆ์เลย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑๓๐ วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
131 วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑๓๒ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
133 วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑๓๔ วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
135 วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑๓๖ วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
137 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
๑๓๘ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 
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139 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
๑๔๐ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา 
141 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย 
๑๔๒ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช 
143 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง  
๑๔๔ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  
145 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธ์ุ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
๑๔๖ วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
147 มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
๑๔๘ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
149 วิทยาลัยนาฏศิลป 
๑๕๐ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ุ 
151 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 
๑๕๒ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 
153 วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 
๑๕๔ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  
155 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง  
๑๕๖ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด  
157 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  
๑๕๘ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  
159 วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี  
๑๖๐ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง  
161 วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 
มหำวิทยำลยัเอกชน 
๑๖๒ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
163 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น 
๑๖๔ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 
165 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 
๑๖๖ มหาวิทยาลัยตาปี 
167 มหาวิทยาลัยธนบุรี 
๑๖๘ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
169 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
๑๗๐ มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
171 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
๑๗๒ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
173 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 
๑๗๔ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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175 มหาวิทยาลัยรังสิต 
๑๗๖ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 
177 มหาวิทยาลัยราชธานี 
๑๗๘ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
179 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
๑๘๐ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
181 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
๑๘๒ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
183 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
๑๘๔ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ 
185 สถาบันอาศรมศิลป์ 
๑๘๖ วิทยาลัยเชียงราย 
187 วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ 
๑๘๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 
189 วิทยาลัยนครราชสีมา 
๑๙๐ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา  
191 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
๑๙๒ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
193 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 
๑๙๔ วิทยาลัยสันตพล 
195 วิทยาลัยแสงธรรม 
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คณะอนุกรรมกำรอ ำนวยกำรทดสอบ เพ่ือขอรับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูท่ีเข้ำร่วมประชุมชี้แจง 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเครื่องมือทดสอบและประเมินสมรรถนะทำงวิชำชีพครู  

ด้ำนกำรปฏิบัติงำนและกำรปฏิบัติตน ตำมมำตรฐำนวิชำชพีครู  
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยแอปพลิเคชัน Zoom 

 
1. ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ท่ีปรึกษา 

  (รองศาสตราจารย์เอกชัย  ก่ีสุขพันธ์) 
2. รองศาสตราจารย์สัมพันธ์  พันธ์ุพฤกษ์ อนุกรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ อนุกรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์พรทิพย์  ไชยโส อนุกรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์องอาจ  นัยพัฒน์ อนุกรรมการ 
6. รองศาสตราจารย์สุพักตร์  พิบูลย์ อนุกรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรดา  วุฑฒยากร อนุกรรมการ 
8. นางสาวกรรณิการ์  บารมี อนุกรรมการ
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ผู้บริหำร และพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำท่ีเข้ำร่วมประชุมชี้แจง 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเครื่องมือทดสอบและประเมินสมรรถนะทำงวิชำชีพครู  

ด้ำนกำรปฏิบัติงำนและกำรปฏิบัติตน ตำมมำตรฐำนวิชำชพีครู  
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยแอปพลิเคชัน Zoom 

 
  1 นางสุทธศรี  วงษ์สมาน   ท่ีปรึกษาด้านมาตรฐานวิชาชีพ 
  2 นายรณชิต  บุตรภักดีธรรม  ผู้เช่ียวชาญพิเศษเฉพาะด้านกฎหมาย 
  3 นายดิศกุล  เกษมสวัสด์ิ   เลขาธิการคุรุสภา 
  4 นางสาวกฤตวรรณ  เกิดนาวี  ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานวิชาชีพ 
  5 นางมณฑา  แสงชัน   ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
  6 นางสุญาดา  สุนทรศารทูล  ผู้อ านวยการส านักจรรยาบรรณวิชาชีพและนิติการ 
  7 นางสาววิภา  ลัคนาพรวิสิฐ  ผู้อ านวยการส านักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ 
  8 นางสาววราภรณ์  สายน้อย  ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผน 
  9 นางนิรมล  นาฏกระสูตร  ผู้อ านวยการส านักอ านวยการ 
  10 นายจันทร์ยงยุทธ  บุญทอง  ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  11 นางพัชริกา  ม่วงสีเมืองดี  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบงาน 
  12 นางสาวภัทราวจี ธีรกีรยุต  ผู้อ านวยการกลุ่มมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 
  13 นางสาวอรนุช  หงวนไธสง  ผู้อ านวยการกลุ่มรับรองปริญญาประกาศนียบัตร 
  14 นางสาวสุดา  ด้วงเทพ  ผู้อ านวยการกลุ่มรับรองความรู้และความช านาญ 
  15 พนักงานเจ้าหน้าท่ีของส านักมาตรฐานวิชาชีพ
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