
“หลักเกณฑ์ วิธีการ และเครื่องมือทดสอบและประเมิน
สมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน 

ตามมาตรฐานวิชาชีพครู”

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  เวลา 08.30 – 12.00 น.
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยแอปพลิเคชัน Zoom

การประชุมชี้แจง
(ตามประกาศคณะอนุกรรมการอ านวยการทดสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเครื่องมือทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู 
ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2564)

วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์
อนุกรรมการอ านวยการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู



ส าหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญา หรือประกาศนียบัตรทางการศึกษา 
เพ่ือการประกอบวิชาชีพครู ที่คุรุสภารับรอง 

1.  ปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร 5 ปี และ 4 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป

2.  ปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพครู) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป

3.  ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป

4.  ไม่ต่่ากว่าปริญญาตรีอื่น และผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพของคุรุสภา 
ทีส่่าเร็จการศึกษาในประเทศไทย 

5. ปริญญาตรีอื่น และผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพของคุรุสภา 
ทีส่่าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ 

ได้แก่



หลักการและเหตุผล

รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
มาตรา 258 จ. (3) ก าหนดให้ “ มีกลไก
และระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนา
ผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ให้ได้ผู้มี
จิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้
ความสามารถอย่างแท้จริง ”

พระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ. 2546 มาตรา 43
ก่าหนดให้ “ วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพควบคุม 
ผู้ประกอบวิชาชีพครูจะต้องมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ ”

ยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. 2561 – 2580

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายพัฒนาคน

ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง 
และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อม

ทั้งกาย ใจ สติปัญญา

คุรุสภา
1. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ 

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
2. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559 และแก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
3. ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมิน
สมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2563

และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564



กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู 
ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู

1. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556
2. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
3. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
4. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556
6. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559
7. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
8. ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและ

ประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2563
9. ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและ

ประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
10. ประกาศคณะอนุกรรมการอ่านวยการทดสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเครื่องมอืทดสอบและประเมนิสมรรถนะทางวิชาชีพครู 
ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2564 



ราชกิจจานุเบกษา
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2563

ข้อ 7 (ข) ก่าหนดให้มีการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน 
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู โดยก่าหนดให้มีองค์ประกอบในการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 

(1) การจัดการเรียนรู้ 
(2) ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน และ 
(3) การปฏิบัติหน้าที่ครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ



ราชกิจจานุเบกษา
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

ข้อ 8 ก่าหนดเกณฑ์การตัดสินการทดสอบและประเมินตามข้อ 7 แต่ละวิชาต้องไม่ต่่ากว่าร้อยละ 60 ...



คณะอนุกรรมการอ านวยการทดสอบ
เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

คณะกรรมการก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ 
และเครื่องมือประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู 

ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู

โดยมีศาสตราจารย์ศิริชัย กาญจนวาสี เป็นประธานกรรมการ และมีคณะกรรมการร่วมคณะ จ่านวน 17 คน 
เพื่อท่าหน้าที่ในการสร้างและพัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ และเครื่องมือประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการ

ปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู



คณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเคร่ืองมือประเมินสมรรถนะ
ทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและ
การปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู

ได้ ร่าง เกณฑ์ระดับคุณภาพพฤติกรรมบ่งช้ี ประกอบเคร่ืองมือการประเมินสมรรถนะ

ทางวิชาชีพครูฯ และแนวทางการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู 
ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น 
เรื่อง แนวทางการประเมนิสมรรถนะทางวิชาชีพครู ฯ

เมื่อวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 จากผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 8 กลุ่ม ที่
ได้รับการเสนอรายชื่อจากสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

แห่งประเทศไทยจ่านวน 28 คน

ส่งแบบส ารวจ
ความคิดเห็น

ออนไลน์
ไปยัง

สถาบันอุดมศึกษา 
จ่านวน 192 แห่ง

ร่าง แนวทางการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ 
ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขจากการประชุมและจากการส่ารวจความคดิเห็นออนไลน์

คณะอนุกรรมการอ่านวยการทดสอบฯ ได้มีมตเิห็นชอบ ร่าง แนวทางการประเมินสมรรถนะทาง
วิชาชีพครูฯ และมอบส านักงานเลขาธิการคุรุสภา
จัดท าเครื่องมือประเมนิสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ

คณะอนุกรรมการอ่านวยการทดสอบฯ มีมติ
ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเครื่องมือ

ประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู
ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน 

ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
ตามแนวทางของคณะกรรมการฯ และ
ให้มีการจัดประชุมชี้แจง หลักเกณฑ์ฯ 

ให้กับผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษา
ในฐานะที่เป็นฝ่ายผลิต 

ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 

ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564  



1. เพื่อประเมินสมรรถนะทางวิชาชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาก่าหนด
2. เพื่อน่าผลการผ่านเกณฑ์การประเมินไปใช้เป็นเงื่อนไขหนึ่งในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

วัตถุประสงค์

นิยามศัพท์เฉพาะ
นิยามศัพท์ หมายความว่า

การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู 
ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

องค์ประกอบของหลักเกณฑ์ วิธีการ เครื่องมือ และเกณฑ์การตัดสินการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน 
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู

กรอบสมรรถนะในการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู รายละเอียดของสมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย และพฤติกรรมบ่งชี้ในการประเมินการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู

สมรรถนะ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) ความสามารถ (Ability) และ คุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การท่างานที่ท่าให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานได้ผลงานที่โดดเด่นกว่าคนอื่น ๆ ซึ่งเกิดจากแรงผลักดันเบื้องลึก (Motives) อุปนิสัย (Traits) 
ภาพลักษณ์ภายใน (Self-image) และบทบาทที่แสดงออกต่อสังคม (Social role) ที่แตกต่างกันท่าให้แสดงพฤติกรรมการท่างานที่ต่างกัน

สมรรถนะทางวิชาชีพครู สมรรถนะด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพที่ปรากฏในข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
และข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖

สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์หลักสูตร วางแผนและ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน การวิจัยและการท่างาน
ร่วมกับผู้อื่น รวมท้ังการดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียน

สมรรถนะด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน  ความสามารถในการวิเคราะห์ วางแผน สร้างเครือข่าย ร่วมมือกับผู้ปกครอง และชุมชน ในการพัฒนาการเรียนรู้และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน และการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

สมรรถนะด้านการปฏิบัติหน้าที่ครู 
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ  

ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ครู มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียน ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มีจรรยาบรรณต่อตนเอง วิชาชีพ ผู้รับบริการ 
ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ และสังคม



ส่วนที่ 1 หลักเกณฑ์ฯ : คุณสมบัติของผู้เข้ารับการประเมิน

มีวุฒิที่ส าเร็จ
การศึกษา : ไทย

• (1) วุฒิไม่ต่่ากว่าปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า ที่คุรุสภารับรอง

• (2) วุฒิไม่ต่่ากว่าปริญญาตรีอื่นที่คุรุสภารับรอง

• (3) วุฒิไม่ต่่ากว่าปริญญาตรีอื่น และผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพของคุรุสภา

มีวุฒิที่ส าเร็จ
การศึกษา : 
ต่างประเทศ

• (1) วุฒิปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเท่า
• (2) วุฒิปริญญาอื่น และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากต่างประเทศ

• (3) วุฒิปริญญาตรีอื่น และมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพครูที่ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
• (4) วุฒิปริญญาตรีอ่ืน และผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพของคุรุสภา

อยู่ระหว่างศึกษา

• เป็นผู้อยู่ระหว่างศึกษาในหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าที่คุรุสภารับรอง ตาม
หลักเกณฑ์คุณสมบัติที่คณะอนุกรรมการก่าหนด



สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะ
ย่อย

พฤติกรรม
บ่งชี้

ส่วนที่ 1 หลักเกณฑ์ฯ : องค์ประกอบของกรอบสมรรถนะการประเมิน

สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย พฤติกรรมบ่งชี้
1. ด้านการจัดการเรียนรู้ 6 สมรรถนะย่อย 12 พฤติกรรมบ่งชี้

2. ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 4 สมรรถนะย่อย 8 พฤติกรรมบ่งชี้

3. ด้านการปฏิบัติหน้าที่ครู 
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ

10 สมรรถนะย่อย 20 พฤติกรรมบ่งชี้





สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย พฤติกรรมบ่งชี้
1. 
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1.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ สื่อ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

1.1.1 สามารถวิเคราะห์ความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้กับมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร  
แกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษา

1.1.2 สามารถวิเคราะห์ความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิด
และมีความเป็นนวัตกร

1.2 บูรณาการความรู้และศาสตร์การสอนในการวางแผน
และจัดการเรียนรูท้ี่สามารถพัฒนาผู้เรียนใหม้ี
ปัญญารู้คิด และมคีวามเป็นนวัตกร

1.2.1 สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร
1.2.2 สามารถจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิด

และมี ความเป็นนวัตกร
1.3 จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมี

ความสุขในการเรียน โดยตระหนักถึงสุขภาวะของ
ผู้เรียน

1.3.1 สามารถจัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน
1.3.2 จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนโดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน 

1.4 ดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ตามศักยภาพ สามารถรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ 
ผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ

1.4.1 สามารถดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ
1.4.2 สามารถรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ

1.5 วิจัย สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

1.5.1 สามารถท่าวิจัยท่ีสอดคล้องกับปัญหาของผู้เรียน
1.5.2 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ เช่น CAI, google classroom, 

Kahoot เป็นต้น
1.6 ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมวิชาชีพ
1.6.1 สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
1.6.2 มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ



สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย พฤติกรรมบ่งชี้
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2.1 ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหา

ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2.1.1 ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา
2.1.2 ร่วมมือกับผู้ปกครองในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา

2.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน 
เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน

2.2.1  สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน
2.2.2 สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน หน่วยงานปกครองของท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

ของผู้เรียน
2.3 ศึกษา เข้าถึงบริบทของชุมชน และสามารถอยู่

ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
2.3.1 สามารถรายงานการศึกษาบริบทของชุมชนโดยเลือกประเด็นศึกษา ได้แก่ 

1) วิทยากรในชุมชน 
2) ปราชญ์ชาวบ้านในชุมชน 
3) แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
4) วัฒนธรรมของชุมชุน 
5) เศรษฐกิจของชุมชน

2.3.2 สามารถปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างเหมาะสม

2.4 ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 2.4.1 สามารถรายงานการศึกษาวัฒนธรรมของชุมชนและภูมิปัญญาในท้องถิ่น โดยเลือกศึกษาตามประเด็น ได้แก่ 
1) วิทยากรด้านวัฒนธรรมของชุมชนและภูมิ ปัญญาในท้องถิ่น
2) ปราชญ์ชาวบ้านด้านวัฒนธรรมของชุมชนและภูมิปัญญาในท้องถิ่น
3) แหล่งเรียนรู้ในชุมชนด้านวัฒนธรรมของชุมชนและภูมิปัญญาในท้องถิ่น
4) การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.4.2 สามารถน่าวัฒนธรรมของชุมชนและภูมิปัญญาในท้องถิ่น มาบูรณาการในการจัดการเรียนรูใ้นชั้นเรียนตามประเด็น ได้แก่ 
1) องค์ความรู้ของวิทยากรด้านวัฒนธรรมของชุมชนและภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
2) องค์ความรู้ของปราชญ์ชาวบ้านด้านวัฒนธรรมของชุมชนและภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
3) องค์ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนด้านวัฒนธรรมของชุมชนและภูมิปัญญาในท้องถิ่น



สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย พฤติกรรมบ่งชี้
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3.1 มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู 3.1.1 มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะปฏิบัติ และคุณลักษณะที่ดีงาม อย่างเต็มความสามารถด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับระดับ
ความสามารถและช่วงวัย

3.1.2 รักเมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมด้วยความบริสุทธิ์ใจ
3.2 ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความ

แตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล
3.2.1 ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้วยความเอาใจใส่
3.2.2 การยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนทางด้านเพศ เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และระดับการเรียนรู้

3.3 สร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ และ
ผู้สร้างนวัตกรรม

3.3.1 กระตุ้นและเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้แก่ผู้เรียนโดยใช้การเสริมแรงทางบวก
3.3.2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดงความสามารถและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างเต็มศักยภาพ

3.4 พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง

3.4.1 ติดตามข้อมูลข่าวสารการศึกษา สังคม การเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจ โดยสามารถน่ามาปรับใช้/เชื่อมโยง กับเนื้อหาในการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.4.2 น่าแนวคิด เทคนิควิธีการ หรือความรู้ใหม่ๆ ที่น่าสนใจ มาประยุกต์ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบการจัดกิจกรรรมการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสม

3.5 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง

3.5.1 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ มีคุณธรรมจริยธรรม
3.5.2 ปฏิบัติตนโดยยึดหลักความเป็นธรรม เท่าเทียม และมีส่วนช่วยให้คนในองค์กรอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

3.6 จรรยาบรรณต่อตนเอง 3.6.1 ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎกติกาของโรงเรียนด้วยความสมัครใจ ทั้งในด้านการปฏิบัติการสอนและการปฏิบัติหน้าที่อื่นในโรงเรียน
3.6.2 ติดตามข้อมูลและปรับเปลี่ยนตนเองให้สอดคล้องการเปลี่ยนแปลงทางวิชาชีพ วิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

3.7 จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 3.7.1 ศรัทธา ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิตชอบต่อวิชาชีพครู
3.7.2 เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ

3.8 จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 3.8.1 ให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค
3.8.2 ไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ต่าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ

3.9 จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 3.9.1 อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือเพ่ือนผู้ร่วมประกอบวิชาชีพภายใต้หลักการที่ถูกต้อง
3.9.2 สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

3.10 จรรยาบรรณต่อสังคม 3.10.1 ริเริ่ม วางแผน หรือ เป็นผู้น่าในการท่ากิจกรรมเก่ียวกับอนุรักษ์และพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา หรือ
สิ่งแวดล้อมโดยค่านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส่าคัญ

3.10.2 ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสังคมภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างเคร่งครัด



ส่วนที่ 1 หลักเกณฑ์ฯ :มาตรฐานการประเมิน
การประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ด่าเนินการด้วยระบบการประเมินท่ีมีมาตรฐาน

ตามคณะกรรมการมาตรฐานการประเมินทางการศึกษา (The Joint Committee on Standards for Educational Evaluation) 4 ด้าน ดังนี้

มาตรฐานการใช้ประโยชน์ (Utility Standards) ได้แก่
1. ผู้ใช้สารสนเทศการประเมิน
2. ความน่าเชื่อถือของผู้ประเมิน
3. ขอบเขตและการเลือกใช้สารสนเทศ
4. การแปลความหมายและการตัดสินผลการประเมิน
5. ความชัดเจนของรายงานการประเมิน
6. การเผยแพร่รายงานผลการประเมินต่อผู้เกี่ยวข้อง
7. ความทันเวลากับการน่าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์
8. ผลกระทบของการประเมิน

มาตรฐานความถูกต้อง (Accuracy Standards) ได้แก่
1. วัตถุประสงค์ของการประเมนิ
2. บริบทของการประเมิน
3. จุดประสงค์และกระบวนการประเมนิ
4. แหล่งข้อมูลและการไดม้าของสารสนเทศการประเมิน
5. การพัฒนาเครื่องมอืและการเก็บรวบรวมขอ้มูลการประเมินทีม่ีความตรง
6. การพัฒนาเครื่องมอืและการเก็บรวบรวมขอ้มูลการประเมินทีม่ีความเทีย่ง
7. ระบบที่ใช้ในการควบคมุการเก็บขอ้มูล วิเคราะห์และรายงานผล
8. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ
9. การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ

10. การสรุปผลการประเมนิถูกตอ้งและเหมาะสม
11. รายงานผลการประเมนิเปน็ปรนยั

มาตรฐานความเป็นไปได้ (Feasibility Standards) ได้แก่
1. วิธีและกระบวนการประเมินท่ีสามารถน่าไปปฏิบัติได้จริง
2. การประเมินเป็นท่ียอมรับจากผู้เกี่ยวข้อง
3. ประสิทธิผลของการประเมิน

มาตรฐานความเหมาะสม (Propriety Standards) ได้แก่
1. การก่าหนดขอ้ตกลงการประเมนิ
2. การประเมินดว้ยความโปร่งใสและเป็นธรรม
3. การรายงานและขอ้จ่ากดัของการประเมนิ
4. สิทธิในการรับรู้ขา่วสารของสาธารณะ
5. สิทธิส่วนตัวของผู้ไดร้ับการประเมิน
6. ปฏิสัมพันธ์ของผู้เกี่ยวข้องกบัการประเมิน
7. รายงานผลการประเมินครอบคลุมรอบดา้น
8. ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณของผู้ประเมิน

1

2

3

4



ส่วนที่ 1 หลักเกณฑ์ฯ : ผู้ประเมิน

กรณีผู้รับการประเมินเป็นผู้อยู่ระหว่างศึกษา

อาจารย์นิเทศก์

ครูพี่เลี้ยง

ผู้บริหารสถานศึกษา หรืออาจเป็นผู้ที่ผู้บริหารสถานศึกษา
มอบหมาย โดยไม่ใช่บุคคลเดียวกับครูพี่เลี้ยง

กรณีผู้รับการประเมินเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา

บุคลากรของสถานศึกษาที่ผู้เข้ารับการประเมิน
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษานั้น

บุคลากรอื่นที่สถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่า
สามารถเป็นผู้ประเมินได้



ส่วนที่ 1 หลักเกณฑ์ฯ : เกณฑ์การให้คะแนน 

พฤติกรรมบ่งชี้แต่ละข้อ ให้คะแนนเป็นมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ 
(Rating Scale) โดยให้แต่ละระดับ มคี่าคะแนน ดังนี้

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

ทั้งนี้ เกณฑ์การให้คะแนนการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู 
ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
ในแต่ละพฤติกรรมบ่งชี้ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศ



ส่วนที่ 1 หลักเกณฑ์ฯ : ค่าน้ าหนักการให้คะแนนของผู้ประเมินแต่ละคน

สมรรถนะที่ประเมิน

กรณีเป็นผู้อยู่ระหว่างศึกษา กรณีเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา

อาจารย์
นิเทศก์

ครูพี่เลี้ยง ผู้บริหาร
บุคลากร

ของ
สถานศึกษา

ผู้แทน
คณะกรรมการ
สถานศึกษา

บุคลากรอื่น

ด้านการจัดการเรียนรู้ 50 40 10 50 - 50

ด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้ปกครองและชุมชน 

30 40 30
(15% ของผู้แทน
คณะกรรมการ
สถานศึกษา)

55 15 30

ด้านการปฏิบัติหน้าที่ครู 
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ

30 40 30 70 - 30



ส่วนที่ 1 หลักเกณฑ์ฯ : เกณฑ์การตัดสิน

สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้

ไม่น้อยกว่า 3.00

สมรรถนะด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้ปกครองและชุมชน

ไม่น้อยกว่า 3.00

สมรรถนะด้านการปฏิบัติหน้าที่ครู และ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ

ไม่น้อยกว่า 3.00

คะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 3 องค์ประกอบ ไม่น้อยกว่า 3.00



ส่วนที่ 1 หลักเกณฑ์ฯ : การแปลผลการประเมิน

คะแนนเฉลี่ย การแปลผล

4.50 - 5.00 ระดับคุณภาพ   ผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับดีมาก

3.50 - 4.49 ระดับคุณภาพ   ผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับดี

3.00 - 3.49 ระดับคุณภาพ   ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

น้อยกว่า 3.00 ระดับคุณภาพ   ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ควรปรับปรุง



ส่วนที่ 1 หลักเกณฑ์ฯ : ระยะเวลาการใช้ผลการประเมิน

ไม่มีกรอบระยะเวลาการใช้ผลการประเมิน



น้ าหนักการประเมินแต่ละครั้ง

ส่วนที่ 2 วิธีการและเครื่องมือฯ : จ านวนครั้ง ระยะเวลา และน้ าหนักในการประเมิน

สัปดาห์ที่ 3 – 5 สัปดาห์ที่ 7 - 9 สัปดาห์ที่ 11 - 14

ภาคเรียนสุดท้ายที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

20% 30% 50%



ส่วนที่ 2 วิธีการและเครื่องมือฯ : เครื่องมือที่ใช้

แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการจัดการเรียนรู้

• ส าหรับผู้ประเมินท่ีไม่ใช่ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา
• ส าหรับผู้ประเมินที่เป็นผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา

แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน

แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านปฏิบัติหน้าที่ครู 
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ



ส่วนที่ 2 วิธีการและเครื่องมือฯ : เครื่องมือที่ใช้

• แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ทั้ง 3 ด้าน แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ประเมิน และผู้เข้ารับการประเมิน 

ตอนที่ 2 รายการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู



ส่วนที่ 2 วิธีการและเครื่องมือฯ : เครื่องมือที่ใช้

ด้านการจัดการเรียนรู้เรียนรู้ตัวอย่างเครื่องมือ



ส่วนที่ 2 วิธีการและเครื่องมือฯ : เครื่องมือที่ใช้

ด้านการจัดการเรียนรู้เรียนรู้ตัวอย่างเครื่องมือ



ส่วนที่ 2 วิธีการและเครื่องมือฯ : เครื่องมือที่ใช้

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ประเมิน และผู้เข้ารับการประเมิน  



ส่วนที่ 2 วิธีการและเครื่องมือฯ : เครื่องมือที่ใช้

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ประเมิน และผู้เข้ารับการประเมิน 



ส่วนที่ 2 วิธีการและเครื่องมือฯ : เครื่องมือที่ใช้

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ประเมิน และผู้เข้ารับการประเมิน 



ส่วนที่ 2 วิธีการและเครื่องมือฯ : เครื่องมือที่ใช้

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ประเมิน และผู้เข้ารับการประเมิน 



ส่วนที่ 2 วิธีการและเครื่องมือฯ : เครื่องมือที่ใช้

ตอนที่ 2 รายการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการจัดการเรียนรู้



ส่วนที่ 2 วิธีการและเครื่องมือฯ : เครื่องมือที่ใช้

ตอนที่ 2 รายการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการจัดการเรียนรู้



ส่วนที่ 2 วิธีการและเครื่องมือฯ : เครื่องมือที่ใช้

ตอนที่ 2 รายการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการจัดการเรียนรู้



เรียนรู้ตัวอย่าง
เกณฑ์การให้คะแนน

ด้านการ
จัดการเรียนรู้



ส่วนที่ 2 วิธีการและเครื่องมือฯ : เครื่องมือที่ใช้
ด้านความสัมพันธ์

ผู้ปกครองและชุมชนเรียนรู้ตัวอย่างเครื่องมือ



ส่วนที่ 2 วิธีการและเครื่องมือฯ : เครื่องมือที่ใช้

เรียนรู้ตัวอย่างเครื่องมือ ด้านความสัมพันธ์
ผู้ปกครองและชุมชน



ส่วนที่ 2 วิธีการและเครื่องมือฯ : เครื่องมือที่ใช้

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ประเมิน และผู้เข้ารับการประเมิน  

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานฯ
รายละเอียดเหมือนกัน

ท้ัง 3 ด้าน



ส่วนที่ 2 วิธีการและเครื่องมือฯ : เครื่องมือที่ใช้
ตอนที่ 2 รายการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์ผู้ปกครองและชุมชน



ส่วนที่ 2 วิธีการและเครื่องมือฯ : เครื่องมือที่ใช้
ตอนที่ 2 รายการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์ผู้ปกครองและชุมชน



ส่วนที่ 2 วิธีการและเครื่องมือฯ : เครื่องมือที่ใช้
ตอนที่ 2 รายการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์ผู้ปกครองและชุมชน



เรียนรู้ตัวอย่าง
เกณฑ์การให้คะแนน

ด้านความสัมพันธ์
ผู้ปกครองและชุมชน



ส่วนที่ 2 วิธีการและเครื่องมือฯ : เครื่องมือที่ใช้
ด้านปฏิบัติหน้าที่ครู

และจรรยาบรรณวิชาชีพเรียนรู้ตัวอย่างเครื่องมือ



ส่วนที่ 2 วิธีการและเครื่องมือฯ : เครื่องมือที่ใช้
ด้านปฏิบัติหน้าที่ครู

และจรรยาบรรณวิชาชีพเรียนรู้ตัวอย่างเครื่องมือ



ส่วนที่ 2 วิธีการและเครื่องมือฯ : เครื่องมือที่ใช้

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ประเมิน และผู้เข้ารับการประเมิน  

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานฯ
รายละเอียดเหมือนกัน

ท้ัง 3 ด้าน



ส่วนที่ 2 วิธีการและเครื่องมือฯ : เครื่องมือที่ใช้

ตอนที่ 2 รายการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านปฏิบัติหน้าทีค่รูและจรรยาบรรณวิชาชีพ



ส่วนที่ 2 วิธีการและเครื่องมือฯ : เครื่องมือที่ใช้

ตอนที่ 2 รายการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านปฏิบัติหน้าทีค่รูและจรรยาบรรณวิชาชีพ



ส่วนที่ 2 วิธีการและเครื่องมือฯ : เครื่องมือที่ใช้

ตอนที่ 2 รายการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านปฏิบัติหน้าทีค่รูและจรรยาบรรณวิชาชีพ



ส่วนที่ 2 วิธีการและเครื่องมือฯ : เครื่องมือที่ใช้

ตอนที่ 2 รายการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านปฏิบัติหน้าทีค่รูและจรรยาบรรณวิชาชีพ



เรียนรู้ตัวอย่าง
เกณฑ์การให้คะแนน

ด้านปฏิบัติหน้าที่ครูและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ



ส่วนที่ 2 วิธีการและเครื่องมือฯ : วิธีการคิดคะแนน

ส าหรับผู้อยู่ระหว่างศึกษา : ด้านการจัดการเรียนรู้

ให้ = ผลรวมของคะแนนสมรรถนะ
ด้านการจัดการเรียนรูท้ีป่ระเมิน
โดยอาจารยน์ิเทศก์

= ผลรวมของคะแนนสมรรถนะ
ด้านการจัดการเรียนรูท้ี่ประเมินโดยครูพี่เลีย้ง

= ผลรวมของคะแนนสมรรถนะ
ด้านการจัดการเรียนรู้ที่ประเมินโดยผูบ้ริหาร

XS

XT

XA

โดยให้ เป็น คะแนนเฉล่ียผลการประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 1
เป็นคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 2
เป็นคะแนนเฉล่ียผลการประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 3
เป็น คะแนนเฉล่ียผลการประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ รวม 3 ครั้ง

X1
X2
X3

XTotal



ส่วนที่ 2 วิธีการและเครื่องมือฯ : วิธีการคิดคะแนน
ส าหรับผู้อยู่ระหว่างศึกษา :

ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน

ให้ = ผลรวมของคะแนนสมรรถนะดา้นความสมัพันธ์
กับผู้ปกครองและชุมชนทีป่ระเมนิ 
โดยอาจารย์นิเทศก์

= ผลรวมของคะแนนสมรรถนะดา้นความสัมพันธ์
กับผู้ปกครองและชุมชนท่ีประเมนิโดยครูพี่เลี้ยง

= ผลรวมของคะแนนสมรรถนะดา้นความสัมพันธ์
กับผู้ปกครองและชุมชนทีป่ระเมนิโดยผู้บรหิาร

= ผลรวมของคะแนนสมรรถนะดา้นความสัมพันธ์
กับผู้ปกครองและชุมชน ทีป่ระเมิน
โดยผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา

YS

YT

YA

โดยให้ เป็น คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถนะด้านความสมัพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน ครั้งที่ 1

เป็นคะแนนเฉลีย่ผลการประเมินสมรรถนะด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน ครั้งที่ 2
เป็นคะแนนเฉลีย่ผลการประเมินสมรรถนะ ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน ครั้งที่ 3
เป็น คะแนนเฉลี่ยผลการประเมนิสมรรถนะด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชนรวม 3 ครั้ง

Y1
Y2
Y3
YTotal

YC



ส่วนที่ 2 วิธีการและเครื่องมือฯ : วิธีการคิดคะแนน
ส าหรับผู้อยู่ระหว่างศึกษา :

ด้านการปฏิบัติหน้าที่ครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ

ให้ = ผลรวมของคะแนนสมรรถนะดา้นการปฏิบตัิ
หน้าที่ครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ที่ประเมินโดยอาจารย์นิเทศก์

= ผลรวมของคะแนนสมรรถนะดา้นการปฏิบัติ
หน้าที่ครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ที่ประเมินโดยครูพี่เลี้ยง

= ผลรวมของคะแนนสมรรถนะดา้นการปฏิบตัิ
หน้าที่ครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ที่ประเมินโดยผู้บริหาร

ZS

ZT

ZA

โดยให้ เป็น คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถนะด้านการปฏิบัติหน้าที่ครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ ครั้งที่ 1

เป็นคะแนนเฉลีย่ผลการประเมินสมรรถนะด้านการปฏิบัติหน้าที่ครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ ครั้งที่ 2
เป็นคะแนนเฉลีย่ผลการประเมินสมรรถนะด้านการปฏิบัติหน้าที่ครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ ครั้งที่ 3
เป็น คะแนนเฉลี่ยผลการประเมนิสมรรถนะด้านการปฏิบัติหน้าที่ครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพรวม 3 ครั้ง

Z1
Z2
Z3
ZTotal



• คะแนนเฉลี่ยรวมผลการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู (T) 

Ttotal = T1 + T2 + T3

โดยก่าหนดให้คะแนนเฉลี่ยรวมของผลการประเมินครั้งที่ 1 – 3 เป็นดังนี้

คะแนนเฉลี่ยรวมผลการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 (T1)

T1 =
X1+Y1+Z1

3

คะแนนเฉลี่ยรวมผลการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 2 (T2)

คะแนนเฉลี่ยรวมผลการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 3 (T3)

T3 =
X3+Y3+Z3

3

T2 =
X2+Y2+Z2

3



ส่วนที่ 2 วิธีการและเครื่องมือฯ : วิธีการคิดคะแนน

ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา : ด้านการจัดการเรียนรู้

ให้ = ผลรวมของคะแนนสมรรถนะ
ด้านการจัดการเรียนรูท้ีป่ระเมิน
โดยบุคลากรของสถานศึกษา

= ผลรวมของคะแนนสมรรถนะ
ด้านการจัดการเรียนรูท้ีป่ระเมิน
โดยบุคลากรอื่น

Xps

Xpo

โดยให้ เป็น คะแนนเฉล่ียผลการประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 1
เป็นคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 2
เป็นคะแนนเฉล่ียผลการประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 3
เป็น คะแนนเฉล่ียผลการประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ รวม 3 ครั้ง

X1
X2
X3

XTotal



ส่วนที่ 2 วิธีการและเครื่องมือฯ : วิธีการคิดคะแนน
ส าหรับผู้ส าเร็จศึกษา :

ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน

ให้ = ผลรวมของคะแนนสมรรถนะดา้นความสัมพันธ์
กับผู้ปกครองและชุมชนทีป่ระเมนิ 
โดยบุคลากรของสถานศึกษา

= ผลรวมของคะแนนสมรรถนะดา้นความสัมพันธ์
กับผู้ปกครองและชุมชนท่ีประเมนิโดยครูบุคลากรอืน่

= ผลรวมของคะแนนสมรรถนะดา้นความสัมพันธ์
กับผู้ปกครองและชุมชน ทีป่ระเมิน
โดยผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา

Yps

Ypo

โดยให้ เป็น คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถนะด้านความสมัพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน ครั้งที่ 1

เป็นคะแนนเฉลีย่ผลการประเมินสมรรถนะด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน ครั้งที่ 2
เป็นคะแนนเฉลีย่ผลการประเมินสมรรถนะ ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน ครั้งที่ 3
เป็น คะแนนเฉลี่ยผลการประเมนิสมรรถนะด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชนรวม 3 ครั้ง

Y1
Y2
Y3
YTotal

Ypc



ส่วนที่ 2 วิธีการและเครื่องมือฯ : วิธีการคิดคะแนน
ส าหรับส าเร็จศึกษา :

ด้านการปฏิบัติหน้าที่ครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ

ให้ = ผลรวมของคะแนนสมรรถนะดา้นการปฏิบตัิ
หน้าที่ครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ที่ประเมินโดยบุคลากรของสถานศึกษา

= ผลรวมของคะแนนสมรรถนะดา้นการปฏิบัติ
หน้าที่ครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ที่ประเมินโดยบุคลากรอืน่

Zps

Zpo

โดยให้ เป็น คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถนะด้านการปฏิบัติหน้าที่ครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ ครั้งที่ 1

เป็นคะแนนเฉลีย่ผลการประเมินสมรรถนะด้านการปฏิบัติหน้าที่ครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ ครั้งที่ 2
เป็นคะแนนเฉลีย่ผลการประเมินสมรรถนะด้านการปฏิบัติหน้าที่ครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ ครั้งที่ 3
เป็น คะแนนเฉลี่ยผลการประเมนิสมรรถนะด้านการปฏิบัติหน้าที่ครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพรวม 3 ครั้ง

Z1
Z2
Z3
ZTotal



• คะแนนเฉลี่ยรวมผลการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู (T) 

Ttotal = T1 + T2 + T3

โดยก่าหนดให้คะแนนเฉลี่ยรวมของผลการประเมินครั้งที่ 1 – 3 เป็นดังนี้

คะแนนเฉลี่ยรวมผลการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 (T1)

T1 =
X1+Y1+Z1

3

คะแนนเฉลี่ยรวมผลการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 2 (T2)

คะแนนเฉลี่ยรวมผลการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 3 (T3)

T3 =
X3+Y3+Z3

3

T2 =
X2+Y2+Z2

3



ส่วนที่ 2 วิธีการและเครื่องมือฯ : การรายงานผล

สถาบันอุดมศึกษา / ผู้ประเมินรายงานผล
ภายใน 45 วัน นับจากประเมินครั้งที่ 3 เสร็จ

เลขาธิการคุรุสภา
ตามแบบฟอร์ม และ
ช่องทางที่ส านักงาน

เลขาธิการคุรุสภาก าหนด



สถาบันอุดมศึกษา / ผู้ประเมิน

รายงานผลการประเมินต่อเลขาธิการคุรุสภา

เสนอต่อคณะอนุกรรมการอ านวยการทดสอบฯ

เสนอต่อคณะกรรมการคุรุสภา

ประกาศผลตามระบบที่ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาก าหนด

รับรองผล
การประเมินฯ

เห็นชอบผลการ
ประเมินฯ

ส่วนที่ 2 วิธีการและเครื่องมือฯ : การรายงานผล



ถาม/ตอบ เพื่อน าสู่การปฏิบัติ


