
 
 
 
 

ประกาศคณะอนุกรรมการอ านวยการทดสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเครื่องมือทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู  

ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2564 
 

 ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๖/๑ ก าหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ

และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (๑) ผ่านการรับรองประสบการณ์วิชาชีพครูตามที่คณะกรรมการคุรุสภาก าหนด 

และ (๒) ผ่านการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการคุรุสภาก าหนด 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 13 และ ข้อ 14 แห่งประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ประกอบกับมติคณะอนุกรรมการอ านวยการทดสอบเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564. จึงออกประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเครื่องมือทดสอบและประเมิน
สมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  1  ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะอนุกรรมการอ านวยการทดสอบ เพ่ือขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู  เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเครื่องมือทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู 
ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2564” 
 ข้อ  2  ให้ประธานอนุกรรมการรักษาการตามประกาศนี้ และมีอ านาจออกค าสั่งและประกาศ 

รวมทั้งให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ 

 ข้อ  3  ในประกาศนี้  
 “คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า  คณะอนุกรรมการอ านวยการทดสอบ เพ่ือขอรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพครู ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบ 

และประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 “การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพคร”ู 
หมายถึง  องค์ประกอบของหลักเกณฑ์ วิธีการ เครื่องมือ และเกณฑ์การตัดสินการประเมินสมรรถนะ 
ทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
 “สมรรถนะทางวิชาชีพครู”  หมายถึง  สมรรถนะด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน  
ตามมาตรฐานวิชาชีพที่ปรากฏในข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  
และข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 “สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้”  หมายถึง  ความสามารถในการวิเคราะห์หลักสูตร วางแผน
และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมิน
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน การวิจัยและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน รวมทั้งการดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียน 
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 “สมรรถนะด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน”  หมายถึง  ความสามารถในการวิเคราะห์ 
วางแผน สร้างเครือข่าย ร่วมมือกับผู้ปกครอง และชุมชน ในการพัฒนาการเรียนรู้และคุณลักษณะ  
ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน และการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 “สมรรถนะด้านการปฏิบัติหน้าที่ครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ”  หมายถึง  ความสามารถ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ครู มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจรรยาบรรณต่อตนเอง วิชาชีพ 
ผู้รับบริการ ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ และสังคม 
 “ผู้เข้ารับการประเมิน”  หมายความว่า  ผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู 
ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งประกอบด้วย ชาวไทย หรือชาวต่างประเทศ 
ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมิน
สมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๖๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 “ผู้ประเมิน”  หมายความว่า  ผู้ที่ท าหน้าที่ทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู   
ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ให้กับผู้เข้ารับการประเมิน 
 ข้อ 4 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการประเมิน ต้องมีคุณสมบัติตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 

(ก) เป็นผู้มีคุณวุฒิที่ส าเร็จการศึกษาในประเทศไทยข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
(๑) วุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า ที่คุรุสภารับรอง 
(๒) วุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีอื่นที่คุรุสภารับรอง 
(๓) วุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีอื่น และผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพของคุรุสภา 

(ข) เป็นผู้มีคุณวุฒิที่ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
(๑) วุฒิปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเท่า 
(๒) วุฒิปริญญาอ่ืน และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากต่างประเทศ 
(๓)  วุฒิปริญญาตรีอื่น และมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพครูที่ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
(๔)  วุฒิปริญญาตรีอื่น และผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพของคุรุสภา 

(ค) เป็นผู้อยู่ระหว่างศึกษาในหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าที่คุรุสภารับรอง 
ตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติที่คณะอนุกรรมการก าหนด 

ส่วนที่ 1 
หลักเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู 

ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
_______________ 

 ข้อ 5 องค์ประกอบของการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงาน  
และการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ประกอบด้วย 
 5.1 สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ 
 5.2 สมรรถนะด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
 5.3 สมรรถนะด้านการปฏิบัติหน้าที่ครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

โดยมีสมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย พฤติกรรมบ่งชี้ที่ใช้ในการทดสอบและประเมินสมรรถนะ
ทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการอ านวยการทดสอบ เพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเครื่องมือการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู  

ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชพีครู พ.ศ. 2564 
------------------------------ 

ส่วนท่ี ๑ สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย และพฤติกรรมบ่งชี้ท่ีใช้ในการทดสอบและประเมินสมรรถนะ 
ทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู  
สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย และพฤติกรรมบ่งช้ีที่ใช้ในการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู 

ด้านการปฏิบัตงิานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู มีรายละเอียดดงัตาราง  

ตาราง 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
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการ
เรียน 

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 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย พฤติกรรมบ่งช้ี 
1.6 ปฏิบตัิงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค ์

และมีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาชีพ 
 

๑.๖.๑ สามารถปฏิบตัิงานร่วมกับผู้อ่ืน 
อย่างสร้างสรรค ์

๑.๖.๒ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ 
2. ด้านความสัมพันธ์กับ
 ผู้ปกครองและชุมชน 

2.1 ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพฒันาและ
แก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค ์

๒.๑.1 ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพฒันา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา 

๒.๑.2 ร่วมมือกับผู้ปกครองในการแก้ปัญหา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ของ
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 
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๒.๔.๒ สามารถน าวฒันธรรมของชุมชนและ 

ภูมิปัญญาในท้องถิ่น มาบูรณาการ 
ในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
ตามประเด็น ได้แก่  
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 
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3.5 ประพฤตตินเป็นแบบอย่างทีด่ี มีคุณธรรม 

จริยธรรม และมีความเป็นพลเมืองทีเ่ข้มแขง็ 
3.5.1 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางกาย 

วาจา และจิตใจ มีคุณธรรมจริยธรรม 
3.5.2 ปฏิบตัิตนโดยยึดหลักความเป็นธรรม 

เท่าเทยีม และมีส่วนช่วยใหค้นในองค์กร
อยู่ร่วมกันอย่างสันต ิ

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 รายละเอียดอยู่  
ในส่วนเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน  
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
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ส่วนท่ี ๒ เกณฑ์การให้คะแนนการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู  
๒.๑ ด้านการจัดการเรียนรู้ 

สมรรถนะย่อย พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภาพ 

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 ์



 
- ๑๑ - 

สมรรถนะย่อย พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภาพ 

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 



 
- ๑๒ - 

สมรรถนะย่อย พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภาพ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

(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 



 
- ๑๓ - 

สมรรถนะย่อย พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภาพ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

(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 านึงถึงบรรยากาศ 
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 านึงถึงสขุภาวะของ
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 



 
- ๑๔ - 

สมรรถนะย่อย พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภาพ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

(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) การมีส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรม 

(๔) ความสามารถในการ
เรียนรู้ 

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 



 
- ๑๕ - 

สมรรถนะย่อย พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภาพ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

(๓) แนวทางการสง่เสริม
การเรียนรู้ของผูเ้รียน
เป็นรายบคุคล 

 

(๓) แนวทางการสง่เสริม
การเรียนรู้ของผูเ้รียน
เป็นรายบคุคล 

(๔) การตดิตาม
ประเมินผลการ
ด 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 

 
 



 
- ๑๖ - 

สมรรถนะย่อย พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภาพ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑.๕.๒ สามารถ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการจัดการ
เรียนรู้ เช่น CAI, 
google classroom, 
Kahoot เป็นต้น 

ไม่ใช้หรือใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเป็นตัวอย่าง
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 ์
 
 

ไม่สามารถท 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 

ไม่เข้าร่วมกิจกรรมการ
พัฒนาวิชาชีพท่ีโรงเรียน
จัดขึ้น 

เข้าร่วมกิจกรรมการ
พัฒนาวิชาชีพท่ีโรงเรียน
จัดเป็นบางครั้ง 

เข้าร่วมกิจกรรมการ
พัฒนาวิชาชีพท่ีโรงเรียน
จัดเป็นประจ า 

เข้าร่วมกิจกรรมการ
พัฒนาวิชาชีพท่ีโรงเรียน
จัดเป็นประจ าและมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม
พัฒนาวิชาชีพ 

เข้าร่วมกิจกรรมการ
พัฒนาวิชาชีพท่ีโรงเรียน
จัดทุกครั้งและมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมพัฒนา
วิชาชีพ 

   



 
- ๑๗ - 

๒.๒ ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
2.2.1 ส าหรับผู้ประเมินที่ไม่ใช่ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา 

สมรรถนะย่อย พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภาพ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

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 

 



 
- ๑๘ - 

สมรรถนะย่อย พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภาพ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

(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 
ให้มคีุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ 
ของสถานศึกษา 

 

(1) มีการก าหนดแนวทาง
ความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการ
แก้ปัญหาผู้เรียน 
ให้มคีุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ 
ของสถานศึกษา 

 

(1) มีการก าหนดแนวทาง
ความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการ
แก้ปัญหาผู้เรียน 
ให้มคีุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ 
ของสถานศึกษา 

 

(1) มีการก าหนดแนวทาง
ความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการ
แก้ปัญหาผู้เรียน 
ให้มคีุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ 
ของสถานศึกษา 

 

(1) มีการก าหนด 
แนวทางความร่วมมือ
กับผู้ปกครองในการ
แก้ปัญหาผู้เรียน 
ให้มคีุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ 
ของสถานศึกษา 

 



 
- ๑๙ - 

สมรรถนะย่อย พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภาพ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 (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 



 
- ๒๐ - 

สมรรถนะย่อย พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภาพ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

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 

 

 

 



 
- ๒๑ - 

สมรรถนะย่อย พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภาพ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

(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 



 
- ๒๒ - 

สมรรถนะย่อย พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภาพ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

(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  

 

 

 



 
- ๒๓ - 

สมรรถนะย่อย พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภาพ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

(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 

 

 



 
- ๒๔ - 

สมรรถนะย่อย พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภาพ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

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 



 
- ๒๕ - 

สมรรถนะย่อย พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภาพ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

(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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สมรรถนะย่อย พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภาพ 

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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สมรรถนะย่อย พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภาพ 

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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2.2.2 ส าหรับผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา 

สมรรถนะย่อย พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภาพ 

1 2 3 4 5 

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
ผู้ปกครองพฒันาผู้เรียน
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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สมรรถนะย่อย พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภาพ 

1 2 3 4 5 

(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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สมรรถนะย่อย พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภาพ 

1 2 3 4 5 

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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สมรรถนะย่อย พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภาพ 

1 2 3 4 5 

(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
ทีมี่คุณภาพของผู้เรียน 

(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 เพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้
ที่มีคุณภาพของ
ผู้เรียน 

(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  
เพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ
ของผู้เรียน 

(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  
เพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพของ
ผู้เรียน 

 

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

(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
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ
ของผู้เรียนตาม
แนวทางที่ก าหนด 

(4) มีส่วนร่วมกับ
สถานศึกษาในการ
ติดตามผลการใช้
เครือข่ายความ
ร่วมมือกับผู้ชุมชน 
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 
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(5) มีส่วนร่วมกับ
สถานศึกษาในการ
รายงานผลตดิตามผล
การใช้เครือข่ายความ
ร่วมมือกับชุมชน เช่น 
ปราชญ์ชาวบ้าน 
หน่วยงานปกครอง
ของท้องถิ่น  
เพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ
ของผู้เรียน 

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) มีสว่นร่วมกับ
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 
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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
ผู้เรียนทีมี่ความ
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 
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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 ้
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(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
ประสิทธิภาพ 

(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 
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(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 าเนินชีวิต 
ตามประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย 

 

(1) ประพฤติตนเหมาะสมกับ
สถานภาพ 

(2) เป็นแบบอย่างที่ดี 
ในการด าเนินชีวิต 
ตามประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย 

(3) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายให้
ส าเร็จอย่างมีคุณภาพ 

(1) ประพฤติตนเหมาะสมกับ
สถานภาพ 

(2) เป็นแบบอย่างที่ดี 
ในการด าเนินชีวิต 
ตามประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย 

(3) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายให้
ส าเร็จอย่างมีคุณภาพ 

(4) ศึกษาหาความรู้ วางแผน
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

(1) ประพฤติตนเหมาะสมกับ
สถานภาพ 

(2) เป็นแบบอย่างที่ดี 
ในการด าเนินชีวิต 
ตามประเพณีและ
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 ปฏบิตัิ
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 
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 (4) ให้ความช่วยเหลือด้วย
วิธีทีเ่หมาะสมตาม
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
หน้าที่ของตนเองต่อ
สังคม 

(1) ยดึม่ัน สนับสนุน และ
ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

(2) ปฏบิัตติามบทบาท
หน้าที่ของตนเองต่อ
สังคม 

 

(1) ยดึม่ัน สนับสนุน และ
ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

(2) ปฏบิัตติามบทบาท
หน้าที่ของตนเองต่อ
สังคม 

 

(1) ยดึม่ัน สนับสนุน และ
ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

(2) ปฏบิัตติามบทบาท
หน้าที่ของตนเองต่อ
สังคม 
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สมรรถนะย่อย พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภาพ 

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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ส่วนท่ี ๓ เครื่องมือท่ีใช้ในการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงาน 
และการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู  
เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน  

ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ประกอบด้วย 
(๑) แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการจัดการเรียนรู้ 
(๒) แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 

(๒.๑) แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุม ชน 
(ส าหรับผู้ประเมินที่ไม่ใช่ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา) 

(๒.๒) แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
(ส าหรับผู้ประเมินที่เป็นผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา) 

(๓) แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านปฏิบัติหน้าที่ครูและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
โดยมีแบบฟอร์มของแบบประเมิน ทั้ง ๓ แบบ ดังนี้ 
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แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการจัดการเรียนรู้ 
ค าชี้แจง 
 1. แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการจัดการเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

      1.1 วัดและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการจัดการเรียนรู้ 
      1.2 น าผลการผ่านเกณฑ์การประเมินไปใช้เป็นเงื่อนไขหนึ่งในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

 2. นิยามศัพท์เฉพาะ 
2.1 สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์หลักสูตร วางแผนและ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน การวิจัยและการท างานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งการดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียน 

2.2 ผู้เข้ารับการประเมิน หมายความว่า ผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู  
ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งประกอบด้วย ชาวไทย หรือชาวต่างประเทศ 
ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะ
ทางวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๖๓ 

2.3 ผู้ประเมิน หมายความว่า ผู้ที่ ท าหน้าที่ทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู   
ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ให้กับผู้เข้ารับการประเมิน 
 3. ผู้ประเมินที่ท าหน้าที่ประเมินตามแบบประเมินนี้ ประกอบด้วย 

3.1 อาจารย์นิเทศก์ ครูพี่เลี้ยง และผู้บริหารสถานศึกษา หรืออาจเป็นผู้ที่ผู้บริหารสถานศึกษา
มอบหมาย โดยไม่ใช่บุคคลเดียวกับครูพี่เลี้ยง  กรณีที่ผู้เข้ารับการประเมินเป็นชาวไทย หรือชาวต่างประเทศที่อยู่
ระหว่างศึกษาในหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าที่คุรุสภารับรอง  ตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติที่
คณะอนุกรรมการก าหนด  

3.2 บุคลากรของสถานศึกษาที่ผู้เข้ารับการประเมินปฏิบัติการสอนในสถานศึกษานั้น และบุคลากรอื่น 
ที่สถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถเป็นผู้ประเมินได้ กรณีที่ ผู้ เ ข้ารับการประเมินที่เป็นชาวไทย หรือ 
ชาวต่างประเทศที่ส าเร็จการศึกษาจากประเทศไทยหรือต่างประเทศ  โดยมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในประกาศ  
 4. แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการจัดการเรียนรู้ แบ่งเป็น ๒ ตอน ได้แก่ 

4.1 ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของผู้ประเมิน และผู้เข้ารับการประเมิน 
4.2 ตอนที่ ๒ รายการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการจัดการเรียนรู้ 

 ๕. ข้อมูลการประเมินและผลการประเมินของผู้ประเมินและผู้เข้ารับการประเมิน ถือเป็นความลับ  
และใช้ประกอบการพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการจัดการเรียนรู้ ตามประกาศ
คณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๖๓ เท่านั้น 
 6. ผู้ประเมิน ต้องรับรองว่าข้อมูลการประเมินและผลการประเมิน  เป็นข้อมูลที่ เป็นความจริง  
และด าเนินการประเมินด้วยตนเอง 

แบบประเมิน ฉบับท่ี 1 
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ตอนท่ี ๑ ข้อมูลพ้ืนฐาน 

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

 1. สถานะของผู้ประเมิน :  
1.๑ กรณีผู้เข้ารับการประเมินอยู่ระหว่างการศึกษา 
  (1) อาจารย์นิเทศก ์     (2) ครูพีเ่ลี้ยง 
  (3) ผูบ้รหิารสถานศึกษา หรือ ผูท้ี่ผูบ้รหิารสถานศึกษามอบหมายโดยไม่ใช่ครูพีเ่ลี้ยง 

1.๒ กรณีผู้เข้ารับการประเมินส าเร็จการศึกษา 
  (1) บุคลากรของสถานศึกษา 
  (2) บุคลากรอื่นที่สถานศึกษาพจิารณาแล้วเห็นว่าสามารถเป็นผู้ประเมินได ้

ส่วนท่ี 2 ผู้เข้ารับการประเมิน 
 ช่ือ-นามสกุล............................................................เลขบัตรประชาชน.................................................
 รหสันักศึกษา..................................................อเีมล์...................................เบอร์โทร............................. 

1. สถานะของผู้เข้ารับการประเมิน 
  (1) อยู่ระหว่างการศึกษา   (2) ส าเรจ็การศึกษา 
2. ระดับการศึกษา 
  (1) ปริญญาตรีทางการศึกษา 
  (2) ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู      
  (3) ปริญญาโททางการศึกษา     
  (4) ปริญญาเอกทางการศึกษา 
  (5) คุณวุฒิปรญิญาอื่นที่คุรสุภารับรอง และมีคุณสมบัตอิย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้ 

   (5.1) ผ่านการรบัรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูทีคุ่รุสภาก าหนด  หรือ 
   (5.2) ผ่านการรบัรองคุณวุฒิการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพครู 

3. ชื่อสถาบันอุดมศึกษา.........................................................................ประเทศ...................................... 

4. สถาบันอุดมศึกษาสังกัด 
  (1) มหาวิทยาลัยของรัฐ/ในก ากบัของรัฐ 
  (2) มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  (3) มหาวิทยาลัย/สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้า 
  (4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
  (5) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
  (6) มหาวิทยาลัยสงฆ์ 
  (7) สถาบันบัณฑิตพฒันศิลป ์
  (8) มหาวิทยาลัยเอกชน  
  (9) อื่นๆ (โปรดระบ)ุ..........................................................................
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5. การปฏิบัติการสอนของผู้รับการประเมิน 
 ช่ือสถานศึกษาที่ผูร้ับการประเมินไปปฏิบัติการสอน.......................................................... .........
 อ าเภอ..................................................... จงัหวัด........................................................................ 
6. สถานศึกษาสังกัด 
  (1) ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) 
  (2) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  
  (3) ส านักงานสงเสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 
  (4) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 
  (5) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)  
  (6) องค์การมหาชน (โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์) 
  (7) ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.) 
  (8) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (กถ.)  
  (9) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา (กก.) 
  (10) ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พส.)  
  (11) สถาบันบัณฑิตพฒันศิลป ์
  (12) ส านักบรหิารการศึกษาพเิศษ (สศศ.) 
  (13) กองบัญชาการต ารวจตระเวณชายแดน (ตชด.) 
  (14) ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) 
  (15) อื่นๆ (โปรดระบุ)................................................................................ 
7. ขนาดสถานศึกษา 
  (1) สถานศึกษาขนาดเลก็   (2) สถานศึกษาขนาดกลาง 
  (3) สถานศึกษาขนาดใหญ ่   (4) สถานศึกษาขนาดใหญ่พเิศษ 

8. วิชาท่ีปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา.............................................................. 

9. ความสัมพันธ์ของสาขาวิชาเอก (โปรดระบุ)..............................กับวิชาท่ีฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

  (1) ตรงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน หรือ  
  ประเภทวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
  (2) สัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน หรือประเภทวิชา 
  ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
  (3) ไม่ตรง/ไม่สมัพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน หรือ 
  ประเภทวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

10. การประเมินครั้งท่ี 
 ครั้งที่ ๑  : สัปดาหท์ี่ 3 - 5 ของภาคเรียน 
 ครั้งที่ ๒      : สัปดาห์ที่ 7 - 9 ของภาคเรียน 

 ครั้งที่ ๓     : สัปดาห์ที่ 11 - 14 ของภาคเรียน  
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ตอนท่ี ๒ รายการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการจัดการเรียนรู้ 
ค าชี้แจง :   

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

ประเมินตามเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติ งานและการปฏิบัติตน 
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่ปรากฎในเอกสารแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการอ านวยการทดสอบ เพื่อขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเครื่องมือทดสอบและประเมินสมรรถนะทาง
วิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2564 

 

รายการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการจัดการเรียนรู้: 

สมรรถนะย่อย พฤติกรรมบ่งช้ี 
ผลการประเมิน 

5 4 3 2 1 
1. สมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการจัดการเรียนรู ้
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 สามารถจัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการ
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 
ผลการประเมิน 

5 4 3 2 1 
1.6 ปฏบิัตงิานร่วมกับผู้อ่ืนอย่าง

สร้างสรรค์และมีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมวิชาชีพ 

๑.๖.๑ สามารถปฏิบตัิงานร่วมกับผู้อ่ืนอยา่งสร้างสรรค ์      
๑.๖.๒ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ      

รวมคะแนนสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการจัดการเรียนรู้ (เต็ม ๖0 คะแนน)  

 
ค ารับรองของผู้ประเมิน :   
  ขอรับรองว่าข้อมูลและการประเมินนี้เป็นธรรมและตรงตามข้อมูลจริงหรือหลักฐานที่สังเกต 
                 หรือพบได้เกี่ยวกับผู้รับการประเมิน 
 
                    ลงชื่อผู้ประเมิน ............................................... 
                  (.............................................) 
               วันที่.........เดือน.................พ.ศ.............
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แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
(ส าหรับผู้ประเมินท่ีไม่ใช่ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา) 

ค าชี้แจง 
 1. แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์กับผูป้กครองและชุมชน มีวัตถุประสงค์เพือ่ 
 1.1 วัดและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์กับผูป้กครองและชุมชน 
 1.2 น าผลการผ่านเกณฑ์การประเมินไปใช้เป็นเงื่อนไขหนึ่งในการขอรบัใบอนญุาตประกอบวิชาชีพครู 
 2. นิยามศัพท์เฉพาะ 

2.1 สมรรถนะด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์ 
วางแผน สร้างเครือข่าย ร่วมมือกับผู้ปกครอง และชุมชน ในการพัฒนาการเรียนรู้ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน และการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

2.2 ผู้เข้ารับการประเมิน หมายความว่า ผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู  
ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งประกอบด้วย ชาวไทย หรื อชาวต่างประเทศ 
ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะ
ทางวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๖๓ 

2.3 ผู้ประเมิน หมายความว่า ผู้ที่ ท าหน้าที่ทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู   
ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ให้กับผู้เข้ารับการประเมิน 
 3. ผู้ประเมินที่ท าหน้าที่ประเมินตามแบบประเมินนี้ ประกอบด้วย 

3.1 อาจารย์นิเทศก์ ครูพี่เลี้ยง และผู้บริหารสถานศึกษา หรืออาจเป็นผู้ที่ผู้บริหารสถานศึกษา
มอบหมาย โดยไม่ใช่บุคคลเดียวกับครูพี่เลี้ยง  กรณีที่ผู้เข้ารับการประเมินเป็นชาวไทย หรือชาวต่างประเทศที่อยู่
ระหว่างศึกษาในหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าที่คุรุสภารับรอง  ตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติที่
คณะอนุกรรมการก าหนด  

3.2 บุคลากรของสถานศึกษาที่ผู้เข้ารับการประเมินปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาน้ัน และบุคลากรอื่น 
ที่สถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถเป็นผู้ประเมินได้  กรณีที่ผู้ เ ข้ารับการประเมินที่เป็นชาวไทย หรือ 
ชาวต่างประเทศที่ส าเร็จการศึกษาจากประเทศไทยหรือต่างประเทศ  โดยมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในประกาศ  
 4. แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน แบ่งเป็น ๒ ตอน ได้แก่ 

4.1 ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของผู้ประเมิน และผู้เข้ารับการประเมิน 
4.2 ตอนที่ ๒ รายการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 

 ๕. ข้อมูลการประเมินและผลการประเมินของผู้ประเมินและผู้ เข้ารับการประเมิน ถือเป็นความลับ  
และใช้ประกอบการพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน  
ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมนิสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๖๓ เท่านั้น 
 6. ผู้ประเมิน ต้องรับรองว่าข้อมูลการประเมินและผลการประเมิน เป็นข้อมูลที่เป็นความจริง และ
ด าเนินการประเมินด้วยตนเอง 
 

แบบประเมิน ฉบับท่ี 2.1 
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ตอนท่ี ๑ ข้อมูลพ้ืนฐาน 

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

 1. สถานะของผู้ประเมิน :  
1.๑ กรณีผู้เข้ารับการประเมินอยู่ระหว่างการศึกษา 
  (1) อาจารย์นิเทศก ์     (2) ครูพีเ่ลี้ยง 
  (3) ผูบ้รหิารสถานศึกษา หรือ ผูท้ี่ผูบ้รหิารสถานศึกษามอบหมายโดยไม่ใช่ครูพีเ่ลี้ยง 

1.๒ กรณีผู้เข้ารับการประเมินส าเร็จการศึกษา 
  (1) บุคลากรของสถานศึกษา 
  (2) บุคลากรอื่นที่สถานศึกษาพจิารณาแล้วเห็นว่าสามารถเป็นผู้ประเมินได ้

ส่วนท่ี 2 ผู้เข้ารับการประเมิน 
 ช่ือ-นามสกุล............................................................เลขบัตรประชาชน.................................................
 รหสันักศึกษา..................................................อเีมล์...................................เบอร์โทร............................. 

1. สถานะของผู้เข้ารับการประเมิน 
  (1) อยู่ระหว่างการศึกษา   (2) ส าเรจ็การศึกษา 
2. ระดับการศึกษา 
  (1) ปริญญาตรีทางการศึกษา 
  (2) ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู      
  (3) ปริญญาโททางการศึกษา     
  (4) ปริญญาเอกทางการศึกษา 
  (5) คุณวุฒิปรญิญาอื่นที่คุรสุภารับรอง และมีคุณสมบัตอิย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้ 

   (5.1) ผ่านการรบัรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูทีคุ่รุสภาก าหนด  หรือ 
   (5.2) ผ่านการรบัรองคุณวุฒิการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพครู 

3. ชื่อสถาบันอุดมศึกษา.........................................................................ประเทศ...................................... 

4. สถาบันอุดมศึกษาสังกัด 
  (1) มหาวิทยาลัยของรัฐ/ในก ากบัของรัฐ 
  (2) มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  (3) มหาวิทยาลัย/สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้า 
  (4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
  (5) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
  (6) มหาวิทยาลัยสงฆ์ 
  (7) สถาบันบัณฑิตพฒันศิลป ์
  (8) มหาวิทยาลัยเอกชน  
  (9) อื่นๆ (โปรดระบ)ุ..........................................................................
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5. การปฏิบัติการสอนของผู้รับการประเมิน 
 ช่ือสถานศึกษาที่ผูร้ับการประเมินไปปฏิบัติการสอน.......................................................... .........
 อ าเภอ..................................................... จงัหวัด........................................................................ 
6. สถานศึกษาสังกัด 
  (1) ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) 
  (2) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  
  (3) ส านักงานสงเสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 
  (4) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 
  (5) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)  
  (6) องค์การมหาชน (โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์) 
  (7) ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.) 
  (8) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (กถ.)  
  (9) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา (กก.) 
  (10) ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พส.)  
  (11) สถาบันบัณฑิตพฒันศิลป ์
  (12) ส านักบรหิารการศึกษาพเิศษ (สศศ.) 
  (13) กองบัญชาการต ารวจตระเวณชายแดน (ตชด.) 
  (14) ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) 
  (15) อื่นๆ (โปรดระบุ)................................................................................ 
7. ขนาดสถานศึกษา 
  (1) สถานศึกษาขนาดเลก็   (2) สถานศึกษาขนาดกลาง 
  (3) สถานศึกษาขนาดใหญ ่   (4) สถานศึกษาขนาดใหญ่พเิศษ 

8. วิชาท่ีปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา.............................................................. 

9. ความสัมพันธ์ของสาขาวิชาเอก (โปรดระบุ)..............................กับวิชาท่ีฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

  (1) ตรงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน หรือ  
  ประเภทวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
  (2) สัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน หรือประเภทวิชา 
  ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
  (3) ไม่ตรง/ไม่สมัพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน หรือ 
  ประเภทวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

10. การประเมินครั้งท่ี 
 ครั้งที่ ๑  : สัปดาหท์ี่ 3 - 5 ของภาคเรียน 
 ครั้งที่ ๒      : สัปดาห์ที่ 7 - 9 ของภาคเรียน 

   ครั้งที่ ๓     : สัปดาห์ที่ 11 - 14 ของภาคเรียน
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ตอนท่ี ๒ รายการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
ค าชี้แจง :   

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

ของผู้เข้ารับการประเมินตามเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและ
การปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่ปรากฎในเอกสารแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการอ านวยการ
ทดสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเครื่องมือทดสอบและประเมิน
สมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2564 

รายการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน โดยผู้ประเมิน : 

สมรรถนะย่อย พฤติกรรมบ่งช้ี 
ผลการประเมิน 

5 4 3 2 1 
2. สมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธก์ับผู้ปกครองและชุมชน 
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 
ผลการประเมิน 

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 

     

รวมคะแนนสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน (เต็ม ๔0 คะแนน)  

 
ค ารับรองของผู้ประเมิน :   
  ขอรับรองว่าข้อมูลและการประเมินนี้เป็นธรรมและตรงตามข้อมูลจริงหรือหลักฐานที่สังเกต 
                 หรือพบได้เกี่ยวกับผู้รับการประเมิน 
 
                    ลงชื่อผู้ประเมิน ............................................... 
                  (.............................................) 
              วันที่.........เดือน.................พ.ศ. ........... 
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แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
(ส าหรับผู้ประเมินท่ีเป็นผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา) 

ค าชี้แจง 
 1. แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์กับผูป้กครองและชุมชน มีวัตถุประสงค์เพือ่ 
 1.1 วัดและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์กับผูป้กครองและชุมชน 
 1.2 น าผลการผ่านเกณฑ์การประเมินไปใช้เป็นเงื่อนไขหนึ่งในการขอรบัใบอนญุาตประกอบวิชาชีพครู 
 2. นิยามศัพท์เฉพาะ 

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

2.2 ผู้เข้ารับการประเมิน หมายความว่า ผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู   
ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งประกอบด้วย ชาวไทย หรือชาวต่างประเทศ 
ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะ
ทางวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๖๓ 

2.3 ผู้ประเมิน หมายความว่า ผู้ที่ ท าหน้าที่ทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู   
ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ให้กับผู้เข้ารับการประเมิน 
 3. ผู้ประเมินที่ท าหน้าที่ประเมินตามแบบประเมินนี้ ประกอบด้วย 

3.1 อาจารย์นิเทศก์ ครูพี่เลี้ยง และผู้บริหารสถานศึกษา หรืออาจเป็นผู้ที่ผู้บริหารสถานศึกษา
มอบหมาย โดยไม่ใช่บุคคลเดียวกับครูพี่เลี้ยง  กรณีที่ผู้เข้ารับการประเมินเป็นชาวไทย หรือชาวต่างประเทศที่อยู่
ระหว่างศึกษาในหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าที่คุรุสภารับรอง ตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติที่
คณะอนุกรรมการก าหนด  

3.2 บุคลากรของสถานศึกษาที่ผู้เข้ารับการประเมินปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาน้ัน และบุคลากรอื่น 
ที่สถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถเป็นผู้ประเมินได้  กรณีที่ผู้ เ ข้ารับการประเมินที่เป็นชาวไทย หรือ 
ชาวต่างประเทศที่ส าเร็จการศึกษาจากประเทศไทยหรือต่างประเทศ  โดยมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในประกาศ  
 4. แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการจัดการเรียนรู้ แบ่งเป็น ๒ ตอน ได้แก่ 

4.1 ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของผู้ประเมิน และผู้เข้ารับการประเมิน 
4.2 ตอนที่ ๒ รายการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 

 ๕. ข้อมูลการประเมินและผลการประเมินของผู้ประเมินและผู้ เข้ารับการประเมิน ถือเป็นความลับ  
และใช้ประกอบการพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน  
ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมนิสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๖๓ เท่านั้น 
 6. ผู้ประเมิน ต้องรับรองว่าข้อมูลการประเมินและผลการประเมิน เป็นข้อมูลที่ เป็นความจริง  
และด าเนินการประเมินด้วยตนเอง 
 

แบบประเมิน ฉบับท่ี 2.2 
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ตอนท่ี ๑ ข้อมูลพ้ืนฐาน 

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

 1. สถานะของผู้ประเมิน :  
  ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา 

สว่นท่ี 2 ผู้เข้ารับการประเมิน 
 ช่ือ-นามสกุล............................................................เลขบัตรประชาชน.................................................
 รหสันักศึกษา..................................................อเีมล์...................................เบอร์โทร............................. 

1. สถานะของผู้เข้ารับการประเมิน 
  (1) อยู่ระหว่างการศึกษา   (2) ส าเรจ็การศึกษา 
2. ระดับการศึกษา 
  (1) ปริญญาตรีทางการศึกษา 
  (2) ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู      
  (3) ปริญญาโททางการศึกษา     
  (4) ปริญญาเอกทางการศึกษา 
  (5) คุณวุฒิปรญิญาอื่นที่คุรสุภารับรอง และมีคุณสมบัตอิย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้

   (5.1) ผ่านการรบัรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูทีคุ่รุสภาก าหนด  หรือ 
   (5.2) ผ่านการรบัรองคุณวุฒิการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพครู 

3. ชื่อสถาบันอุดมศึกษา.........................................................................ประเทศ...................................... 

4. สถาบันอุดมศึกษาสังกัด 
  (1) มหาวิทยาลัยของรัฐ/ในก ากบัของรัฐ 
  (2) มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  (3) มหาวิทยาลัย/สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้า 
  (4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
  (5) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
  (6) มหาวิทยาลัยสงฆ์ 
  (7) สถาบันบัณฑิตพฒันศิลป ์
  (8) มหาวิทยาลัยเอกชน  
  (9) อื่นๆ (โปรดระบ)ุ..........................................................................
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5. การปฏิบัติการสอนของผู้รับการประเมิน 
 ช่ือสถานศึกษาที่ผูร้ับการประเมินไปปฏิบัติการสอน.......................................................... .........
 อ าเภอ..................................................... จงัหวัด........................................................... ............. 
6. สถานศึกษาสังกัด 
  (1) ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) 
  (2) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  
  (3) ส านักงานสงเสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 
  (4) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 
  (5) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)  
  (6) องค์การมหาชน (โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์) 
  (7) ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.) 
  (8) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (กถ.)  
  (9) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา (กก.) 
  (10) ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พส.)  
  (11) สถาบันบัณฑิตพฒันศิลป ์
  (12) ส านักบรหิารการศึกษาพเิศษ (สศศ.) 
  (13) กองบัญชาการต ารวจตระเวณชายแดน (ตชด.) 
  (14) ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) 
  (15) อื่นๆ (โปรดระบุ)................................................................................ 
7. ขนาดสถานศึกษา 
  (1) สถานศึกษาขนาดเลก็   (2) สถานศึกษาขนาดกลาง 
  (3) สถานศึกษาขนาดใหญ ่   (4) สถานศึกษาขนาดใหญ่พเิศษ 

8. วิชาท่ีปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา.............................................................. 

9. ความสัมพันธ์ของสาขาวิชาเอก (โปรดระบุ)..............................กับวิชาท่ีฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

  (1) ตรงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน หรือ  
  ประเภทวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
  (2) สัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน หรือประเภทวิชา 
  ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
  (3) ไม่ตรง/ไม่สมัพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน หรือ 
  ประเภทวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

10. การประเมินครั้งท่ี 
 ครั้งที่ ๑  : สัปดาหท์ี่ 3 - 5 ของภาคเรียน 
 ครั้งที่ ๒      : สัปดาห์ที่ 7 - 9 ของภาคเรียน 
 ครั้งที่ ๓     : สัปดาห์ที่ 11 - 14 ของภาคเรียน
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ตอนท่ี ๒ รายการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและผู้ปกครอง 
ค าชี้แจง :   

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

ของผู้เข้ารับการประเมินตามเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและ
การปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่ปรากฎในเอกสารแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการอ านวยการ
ทดสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเครื่องมือทดสอบและประเมิน
สมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2564 

 

รายการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน โดยผู้ประเมิน : 

สมรรถนะย่อย พฤติกรรมบ่งช้ี 
ผลการประเมิน 

5 4 3 2 1 
2. สมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธก์ับผู้ปกครองและชุมชน 
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 
ผลการประเมิน 

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 

     

รวมคะแนนสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน (เต็ม ๔0 คะแนน)  

 
ค ารับรองของผู้ประเมิน :   
  ขอรับรองว่าข้อมูลและการประเมินนี้เป็นธรรมและตรงตามข้อมูลจริงหรือหลักฐานที่สังเกต 
                 หรือพบได้เกี่ยวกับผู้รับการประเมิน 
 
                    ลงชื่อผู้ประเมิน ............................................... 
                  (.............................................) 
               วันที่.........เดือน.................พ.ศ. ........... 
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แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านปฏิบัติหน้าท่ีครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
ค าชี้แจง 
 1. แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติหน้าที่ครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
 1.1 วัดและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบตัิหน้าที่ครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 1.2 น าผลการผ่านเกณฑ์การประเมินไปใช้เป็นเงื่อนไขหนึ่งในการขอรบัใบอนญุาตประกอบวิชาชีพครู 
 2. นิยามศัพท์เฉพาะ 

2.1 สมรรถนะด้านการปฏิบัติหน้าที่ครู  และจรรยาบรรณของวิชาชีพ หมายถึง ความสามารถ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ครู  มุ่ งมั่นพัฒนาผู้ เรียน ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ ดี  มีจรรยาบรรณต่อตนเอง  
วิชาชีพ ผู้รับบริการ ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ และสังคม 

2.2 ผู้เข้ารับการประเมิน หมายความว่า ผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู   
ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งประกอบด้วย ชาวไทย หรือชาวต่างประเทศ 
ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะ
ทางวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๖๓ 

2.3 ผู้ประเมิน หมายความว่า ผู้ที่ ท าหน้าที่ทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู   
ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ให้กับผู้เข้ารับการประเมิน 
 3. ผู้ประเมินที่ท าหน้าที่ประเมินตามแบบประเมินนี้ ประกอบด้วย 

3.1 อาจารย์นิเทศก์ ครูพี่เลี้ยง และผู้บริหารสถานศึกษา หรืออาจเป็นผู้ที่ผู้บริหารสถานศึกษา
มอบหมาย โดยไม่ใช่บุคคลเดียวกับครูพี่เลี้ยง  กรณีที่ผู้เข้ารับการประเมินเป็นชาวไทย หรือชาวต่างประเทศที่อยู่
ระหว่างศึกษาในหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าที่คุรุสภารับรอง  ตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติที่
คณะอนุกรรมการก าหนด  

3.2 บุคลากรของสถานศึกษาที่ผู้เข้ารับการประเมินปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาน้ัน และบุคลากรอื่น 
ที่สถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถเป็นผู้ประเมินได้ กรณีที่ผู้ เ ข้ารับการประเมินที่เป็นชาวไทย หรือ 
ชาวต่างประเทศที่ส าเร็จการศึกษาจากประเทศไทยหรือต่างประเทศ  โดยมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในประกาศ  
 4. แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการจัดการเรียนรู้ แบ่งเป็น ๒ ตอน ได้แก่ 

4.1 ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของผู้ประเมิน และผู้เข้ารับการประเมิน 
4.2 ตอนที่ ๒ รายการประเมนิสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติหน้าที่ครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

 ๕. ข้อมูลการประเมินและผลการประเมินของผู้ประเมินและผู้เข้ารับการประเมิน ถือเป็นความลับ และใช้ประกอบ 
การพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติหน้าที่ครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๖๓ เท่านั้น 
 6. ผู้ประเมิน ต้องรับรองว่าข้อมูลการประเมินและผลการประเมิ น เป็นข้อมูลที่ เป็นความจริง  
และด าเนินการประเมินด้วยตนเอง 
 

แบบประเมิน ฉบับท่ี 3 



- 80 - 
 

ตอนท่ี ๑ ข้อมูลพ้ืนฐาน 

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

 1. สถานะของผู้ประเมิน :  
1.๑ กรณีผู้เข้ารับการประเมินอยู่ระหว่างการศึกษา 
  (1) อาจารย์นิเทศก ์     (2) ครูพีเ่ลี้ยง 
  (3) ผูบ้รหิารสถานศึกษา หรือ ผูท้ี่ผูบ้รหิารสถานศึกษามอบหมายโดยไม่ใช่ครูพีเ่ลี้ยง 

1.๒ กรณีผู้เข้ารับการประเมินส าเร็จการศึกษา 
  (1) บุคลากรของสถานศึกษา 
  (2) บุคลากรอื่นที่สถานศึกษาพจิารณาแล้วเห็นว่าสามารถเป็นผู้ประเมินได ้

ส่วนท่ี 2 ผู้เข้ารับการประเมิน 
 ช่ือ-นามสกุล............................................................เลขบัตรประชาชน.................................................
 รหสันักศึกษา..................................................อเีมล์...................................เบอร์โทร............................. 

1. สถานะของผู้เข้ารับการประเมิน 
  (1) อยู่ระหว่างการศึกษา   (2) ส าเรจ็การศึกษา 
2. ระดับการศึกษา 
  (1) ปริญญาตรีทางการศึกษา 
  (2) ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู      
  (3) ปริญญาโททางการศึกษา     
  (4) ปริญญาเอกทางการศึกษา 
  (5) คุณวุฒิปรญิญาอื่นที่คุรสุภารับรอง และมีคุณสมบัตอิย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้ 

   (5.1) ผ่านการรบัรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูทีคุ่รุสภาก าหนด  หรือ 
   (5.2) ผ่านการรบัรองคุณวุฒิการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพครู 

3. ชื่อสถาบันอุดมศึกษา.........................................................................ประเทศ...................................... 

4. สถาบันอุดมศึกษาสังกัด 
  (1) มหาวิทยาลัยของรัฐ/ในก ากบัของรัฐ 
  (2) มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  (3) มหาวิทยาลัย/สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้า 
  (4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
  (5) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
  (6) มหาวิทยาลัยสงฆ์ 
  (7) สถาบันบัณฑิตพฒันศิลป ์
  (8) มหาวิทยาลัยเอกชน  
  (9) อื่นๆ (โปรดระบ)ุ..........................................................................
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5. การปฏิบัติการสอนของผู้รับการประเมิน 
 ช่ือสถานศึกษาที่ผูร้ับการประเมินไปปฏิบัติการสอน.......................................................... .........
 อ าเภอ..................................................... จงัหวัด....................... ................................................. 
6. สถานศึกษาสังกัด 
  (1) ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) 
  (2) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  
  (3) ส านักงานสงเสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 
  (4) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 
  (5) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)  
  (6) องค์การมหาชน (โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์) 
  (7) ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.) 
  (8) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (กถ.)  
  (9) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา (กก.) 
  (10) ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พส.)  
  (11) สถาบันบัณฑิตพฒันศิลป ์
  (12) ส านักบรหิารการศึกษาพเิศษ (สศศ.) 
  (13) กองบัญชาการต ารวจตระเวณชายแดน (ตชด.) 
  (14) ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) 
  (15) อื่นๆ ระบุ................................................................................ 
7. ขนาดสถานศึกษา 
  (1) สถานศึกษาขนาดเลก็   (2) สถานศึกษาขนาดกลาง 
  (3) สถานศึกษาขนาดใหญ ่   (4) สถานศึกษาขนาดใหญ่พเิศษ 

8. วิชาท่ีปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา.............................................................. 

9. ความสัมพันธ์ของสาขาวิชาเอก (โปรดระบุ)..............................กับวิชาท่ีฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

  (1) ตรงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน หรือ  
  ประเภทวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
  (2) สัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน หรือประเภทวิชา 
  ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
  (3) ไม่ตรง/ไม่สมัพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน หรือ 
  ประเภทวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

10. การประเมินครั้งท่ี 
 ครั้งที่ ๑  : สัปดาหท์ี่ 3 - 5 ของภาคเรียน 
 ครั้งที่ ๒      : สัปดาห์ที่ 7 - 9 ของภาคเรียน 

   ครั้งที่ ๓     : สัปดาห์ที่ 11 - 14 ของภาคเรียน
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ตอนท่ี ๒ รายการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติหน้าท่ีครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
ค าชี้แจง :   

๑. รายการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติหน้าที่ครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
มจี านวน  20  พฤติกรรมบ่งช้ี 

๒. ให้ผู้ประเมินพิจารณาประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติหน้าที่ครู และจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ ของผู้เข้ารับการประเมินตามเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการ
ปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่ปรากฎในเอกสารแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการ
อ านวยการทดสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเครื่องมือทดสอบ
และประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2564 

 

รายการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติหน้าท่ีครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ โดยผู้ประเมิน : 

สมรรถนะย่อย พฤติกรรมบ่งช้ี 
ผลการประเมิน 

5 4 3 2 1 
3. สมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏบิัติหน้าท่ีครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
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 

     



- 83 - 
 

สมรรถนะย่อย พฤติกรรมบ่งช้ี 
ผลการประเมิน 

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 และรับผดิชอบต่อวิชาชีพครู      
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 

     

รวมคะแนนสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติหน้าท่ีครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
(เต็ม ๑๐0 คะแนน) 

 

 
ค ารับรองของผู้ประเมิน :   
  ขอรับรองว่าข้อมูลและการประเมินนี้เป็นธรรมและตรงตามข้อมูลจริงหรือหลักฐานที่สังเกต 
                 หรือพบได้เกี่ยวกับผู้รับการประเมิน 
 
                    ลงชื่อผู้ประเมิน ............................................... 
                  (.............................................) 
               วันที่.........เดือน.................พ.ศ. ...........
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ส่วนท่ี 4 วิธีการคิดคะแนนการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน 
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
4.1 กรณีเป็นผู้อยู่ระหว่างศึกษาในหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าที่คุรุสภารับรอง

ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่คณะอนุกรรมการก าหนด 
4.1.1 การคิดค่าน้ าหนักคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู 

(1) คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรยีนรู้  
ให้   XS = ผลรวมของคะแนนสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ที่ประเมิน 

โดยอาจารย์นิเทศก์ 
XT =  ผลรวมของคะแนนสมรรถนะด้านการจดัการเรยีนรูท้ีป่ระเมินโดยครูพีเ่ลี้ยง 
XA =  ผลรวมของคะแนนสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ที่ประเมินโดยผู้บริหาร 

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถนะด้านความสมัพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน  
ให้  YS = ผลรวมของคะแนนสมรรถนะด้านความสัมพันธ์กบัผู้ปกครองและชุมชนทีป่ระเมิน 

โดยอาจารย์นิเทศก ์
YT = ผลรวมของคะแนนสมรรถนะด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 

ที่ประเมินโดยครูพี่เลี้ยง 
YA = ผลรวมของคะแนนสมรรถนะด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 

ที่ประเมินโดยผู้บริหาร 
YC = ผลรวมของคะแนนสมรรถนะด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 

ที่ประเมินโดยผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา 

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 คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ครัง้ที่ 1 
 X2  เป็น คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ครัง้ที่ 2 
 X3  เป็น คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ครัง้ที่ 3 
 Xtotal  เป็น คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้รวม 3 ครั้ง 
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(3) คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถนะด้านการปฏิบัติหน้าที่ครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ  

ให้ ZS = ผลรวมของคะแนนสมรรถนะด้านการปฏิบัติหน้าที่ครู และจรรยาบรรณ 
ของวิชาชีพที่ประเมินโดยอาจารย์นิเทศก์ 

ZT = ผลรวมของคะแนนสมรรถนะด้านการปฏิบัติหน้าที่ครู และจรรยาบรรณ 
ของวิชาชีพที่ประเมินโดยครูพี่เลี้ยง 

ZA = ผลรวมของคะแนนสมรรถนะด้านการปฏิบัติหน้าที่ครู และจรรยาบรรณ 
ของวิชาชีพที่ประเมินโดยผู้บริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถนะด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน ครั้งที่ 1 
 Y2  เป็น คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถนะด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน ครั้งที่ 2 
 Y3  เป็น คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถนะด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน ครั้งที่ 3 
 Ytotal  เป็น คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถนะด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชนรวม 3 ครั้ง  

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 คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถนะด้านการปฏิบัติหน้าที่ครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ ครั้งที่ 1 
 Z2  เป็น คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถนะด้านการปฏิบัติหน้าที่ครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ ครั้งที่ 2 
 Z3  เป็น คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถนะด้านการปฏิบัติหน้าที่ครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ ครั้งที่ 3 
 Ztotal  เป็น คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถนะด้านการปฏิบัติหน้าที่ครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพรวม 3 ครั้ง 
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(4) คะแนนเฉลี่ยรวมผลการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู (T)  
โดยก าหนดให้คะแนนเฉลี่ยรวมของผลการประเมินครัง้ที่ 1 – 3 เป็นดังนี ้
(4.1) คะแนนเฉลี่ยรวมผลการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 (T1) 

  
 
 
 

(4.2) คะแนนเฉลี่ยรวมผลการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 2 (T2) 
 
 
 
 

(4.3) คะแนนเฉลี่ยรวมผลการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 3 (T3) 
 
 
   
 

(4.4) คะแนนเฉลี่ยรวมผลการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู 3 ครั้ง (Ttotal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ttotal = T1 + T2 + T3 

T2 = 
X2+Y2+Z2

3
 

 

T3 = 
X3+Y3+Z3

3
 

 

T1 = 
X1+Y1+Z1

3
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4.2 กรณีเป็นผู้มีคุณวุฒิที่ส าเร็จการศึกษาในประเทศไทย หรือมี คุณวุฒิส าเร็จการศึกษา 
จากต่างประเทศ 

4.2.1 การคิดค่าน้ าหนักคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู 
(1) คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรยีนรู้  

ให้   Xps = ผลรวมของคะแนนสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ที่ประเมิน 
โดยบุคลากรของสถานศึกษา 

Xpo = ผลรวมของคะแนนสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ที่ประเมิน 
โดยบุคลากรอื่น 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถนะด้านความสมัพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน  
ให้  Yps = ผลรวมของคะแนนสมรรถนะด้านความสมัพันธ์กบัผูป้กครองและชุมชนที่ประเมิน 

โดยบุคลากรของสถานศึกษา 
Ypo = ผลรวมของคะแนนสมรรถนะด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 

ที่ประเมินโดยบุคลากรอื่น 
Ypc = ผลรวมของคะแนนสมรรถนะด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 

ที่ประเมินโดยกรรมการสถานศึกษา 
 
 
 
 
 

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 คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ครัง้ที่ 1 
 X2  เป็น คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ครัง้ที่ 2 
 X3  เป็น คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ครัง้ที่ 3 
 Xtotal  เป็น คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้รวม 3 ครั้ง 
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(3) คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถนะด้านการปฏิบัติหน้าที่ครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
ให้ Zps = ผลรวมของคะแนนสมรรถนะด้านการปฏิบัติหน้าที่ครู และจรรยาบรรณ 

ของวิชาชีพที่ประเมินโดยบุคลากรของสถานศึกษา 
Zpo = ผลรวมของคะแนนสมรรถนะด้านการปฏิบัติหน้าที่ครู และจรรยาบรรณ 

ของวิชาชีพที่ประเมินโดยบุคลากรอื่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถนะด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน ครั้งที่ 1 
 Y2  เป็น คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถนะด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน ครั้งที่ 2 
 Y3  เป็น คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถนะด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน ครั้งที่ 3 
 Ytotal  เป็น คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถนะด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชนรวม 3 ครั้ง  

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 คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถนะด้านการปฏิบัติหน้าที่ครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ ครั้งที่ 1 
 Z2  เป็น คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถนะด้านการปฏิบัติหน้าที่ครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ ครั้งที่ 2 
 Z3  เป็น คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถนะด้านการปฏิบัติหน้าที่ครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ ครั้งที่ 3 
 Ztotal  เป็น คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถนะด้านการปฏิบัติหน้าที่ครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพรวม 3 ครั้ง 
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(4) คะแนนเฉลี่ยรวมผลการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู (T)  
โดยก าหนดให้คะแนนเฉลี่ยรวมของผลการประเมินครัง้ที่ 1 – 3 เป็นดังนี ้
(4.1) คะแนนเฉลี่ยรวมผลการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 (T1) 

  
 
 
 

(4.2) คะแนนเฉลี่ยรวมผลการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 2 (T2) 
 
 
 
 

(4.3) คะแนนเฉลี่ยรวมผลการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 3 (T3) 
 
 
   
 

(4.4) คะแนนเฉลี่ยรวมผลการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู 3 ครั้ง (Ttotal) 
 
 

 
 

Ttotal = T1 + T2 + T3 

T2 = 
X2+Y2+Z2

3
 

 

T3 = 
X3+Y3+Z3

3
 

 

T1 = 
X1+Y1+Z1

3
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