ร่าง
แนวทางการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
โดย คณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
คุรุสภา เล็งเห็นถึงความสาคัญ ของวิชาชีพครู เพราะครูเป็นผู้ที่ทาหน้าที่หลักในสถานศึกษา ในการจัด
กระบวนการเรี ย นรู้ เป็ น แหล่ ง ความรู้ ข องผู้ เรี ย น ตลอดจนเอื้ อ อ านวย ส่ งเสริ ม และพั ฒ นาการเรี ย นรู้
ของผู้เรียน และกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการใฝ่รู้ และมีสมรรถนะด้านต่างๆ “ครู” จึงเป็นผู้ที่ใกล้ชิดและมีบทบาท
สาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาการเรียนรู้ ประกอบกับประเทศไทยมีการปรับเปลี่ยนนโยบายทางการศึกษาเพื่อให้
เหมาะสมกับ บริบ ทของผู้ เรีย นและทิศทางการศึกษาในอนาคต โดยได้กาหนดเป้าหมายให้ ผู้ เรียนเป็น คนดี
มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ เป็ น ผู้ เรี ย นรู้ ผู้ ร่ ว มสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรม และเป็ น พลเมื อ งที่ เข้ ม แข็ ง ของชาติ ทั้ ง นี้
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 9 กาหนดให้ คุรุสภามีหน้าที่ กาหนด
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพ สนับสนุนส่งเสริมและ
พัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชี พ รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร
ของสถาบันต่างๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ และรับรองความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพ รวมทั้งความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพ
จากหน้ าที่ และความส าคั ญ ดั งกล่ าว คุ รุส ภาในฐานะสภาครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาจึ งได้ ออก
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูให้สอดคล้องกับนโยบาย
การศึกษาชาติ นอกจากนี้ คณะกรรมการคุรุสภา และคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เห็นสมควรกาหนดให้
การทดสอบเพื่ อ ขอรั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ครู เป็ น กลไกหนึ่ งในการผลิ ต ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ครูที่ มี
จิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง โดยมีแนวทางการดาเนินการจัดการทดสอบฯ
ตามองค์ประกอบ ดังนี้
1. หลักการ
2. วัตถุประสงค์
3. กลุ่มเป้าหมาย
4. นิยาม
5. องค์ประกอบของการทดสอบ
6. มาตรฐานการทดสอบ
7. ระบบการทดสอบ
8. เงื่อนไขการจัดสอบ
9. งบประมาณในการจัดสอบ
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1. หลักการ
ตามหลักการสากล การประกอบวิชาชีพในทุกสาขาจาเป็นต้องมีมาตรฐานวิชาชีพเพื่อใช้ในการกากับ
คุณภาพในการประกอบวิชาชีพของแต่ละสาขาตามมาตรฐานความรู้ และจรรยาบรรณวิชาชีพ วิชาชีพครู
เป็นวิชาชีพชั้นสูงวิชาชีพหนึ่งที่ต้องมีมาตรฐานวิชาชีพเช่นเดียวกับวิชาชีพอื่นๆ
ส าหรั บ วิช าชี พครู ในประเทศไทย เป็ นวิช าชีพ ควบคุมตามพระราชบัญ ญั ติ ส ภาครูและบุ คลากรทาง
การศึกษา พ.ศ. 2546 ผู้ประกอบวิชาชีพครูจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูจากสภาวิชาชีพ
ได้แก่ คุรุสภา ซึ่งมีวัตถุประสงค์และอานาจหน้าที่ในการกาหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอ
ประกอบวิชาชีพครู กากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ และพัฒนาวิชาชีพครู
เพื่อให้ ได้ค รูที่มีจิ ตวิญ ญาณความเป็ น ครูและมีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง เข้าสู่ วิช าชีพ และดารงอยู่
ในวิชาชีพ โดยมีมาตรฐานวิชาชีพ และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เป็นเครื่องมือสาคัญในการควบคุมกากับดูแล
วิชาชีพครู
โดยที่ พระราชบั ญ ญั ติส ภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 45 กาหนดให้ คุรุส ภา
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต และการออกใบอนุญาต ซึ่งการกาหนดให้มีการ
ทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เป็นการตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นของผู้ ขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู ในประเทศไทยทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ
ในการประกอบวิช าชีพ และมี คุ ณ ลั ก ษณะความเป็ น ครู ต ามมาตรฐานวิช าชีพ ที่ คุ รุส ภาก าหนด ก่อ นออก
ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ครู ให้ กั บ ผู้ ผ่ านเกณฑ์ ก ารทดสอบ และเพื่ อ ให้ ใบอนุ ญ าตประกอบวิช าชี พ ครู
เป็นหลักประกันคุณภาพของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จึงเห็นสมควรให้มีระบบการทดสอบซึ่งเป็น
องค์ประกอบสาคัญสาหรับรับรองคุณภาพของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งดาเนินการโดยมีระบบ
การบริหารจัดการทดสอบที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้อง
และยึดมาตรฐานวิชาชีพครูฉบับปรับปรุงใหม่ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และ
คณะกรรมการคุรุสภาเรียบร้อยแล้ว
2. วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภากาหนด
3. กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
3.1 ผู้ทมี่ ีคุณวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าที่คุรุสภารับรอง
3.1.1 ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
3.1.2 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
3.2 ผู้ทมี่ ีคุณวุฒิอื่นที่ไม่ใช่ปริญญาทางการศึกษาที่คุรุสภาให้การรับรอง
ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว อาจเป็นผู้ประสงค์ทจี่ ะขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่เป็นชาวไทย
หรือชาวต่างประเทศก็ได้
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4. นิยาม
4.1 ระบบการทดสอบ หมายถึง กระบวนการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู เพื่อการ
พิจารณาออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของคุรุสภา
4.2 การทดสอบ หมายถึง การทดสอบเพื่อประเมินความรู้ภาคทฤษฎี และความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วย ความรู้ทางภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ความรู้ทางวิชาชีพครู
และความรู้ในวิชาเอก
4.3 การประเมิน หมายถึง การประเมินสมรรถนะด้านการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตน ประกอบด้วย
การปฏิบัติหน้าที่ครู การจัดการเรียนรู้ ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
5. องค์ประกอบของระบบการทดสอบ
ประกอบด้วย การทดสอบและการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่คุรุสภา
กาหนด 3 ด้าน ได้แก่ 1. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ
3. มาตรฐานการปฏิบัติตน
5.1 การทดสอบ ประกอบด้วย
5.1.1 ความรู้ทางภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
5.1.2 ความรู้ทางวิชาชีพครู
5.1.3 ความรู้ในวิชาเอก
5.2 การประเมิน ประกอบด้วย
5.2.1 การปฏิบัติหน้าที่ครู
5.2.2 ทักษะการจัดการเรียนรู้
5.2.3 ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน
5.2.4 จรรยาบรรณของวิชาชีพ
6. มาตรฐานการทดสอบ
ดาเนินการด้วยระบบการทดสอบที่มีมาตรฐานตามมาตรฐานการทดสอบแห่งชาติ 5 ด้าน ดังต่อไปนี้
6.1 มาตรฐานการบริหารการทดสอบ
6.2 มาตรฐานบุคลากรด้านการทดสอบ
6.3 มาตรฐานการพัฒนาแบบทดสอบ
6.4 มาตรฐานการพิมพ์ การรับ/ส่ง การตรวจ การประเมินผล และการแปลผล
6.5 มาตรฐานการรายงานผล และการนาผลการทดสอบไปใช้
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7. ระบบการทดสอบ
ประกอบด้วย การกาหนดรายละเอียดของสมรรถนะที่มุ่งประเมิน รายละเอียดของสมรรถนะ เครื่องมือ
วิธีดาเนินการ และเกณฑ์การตัดสิน ของกระบวนการทดสอบและการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู เพื่อการ
พิจารณาออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของคุรุสภา ดังแสดงในตารางที่ 1 และตารางที่ 2 สาหรับกรอบ
มวลสาระอยู่ในภาคผนวก ข
ตารางที่ 1 การทดสอบเพื่อประเมินความรู้ภาคทฤษฎี และความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
สมรรถนะ
รายละเอียด
ที่มุ่งประเมิน
ของสมรรถนะ
1. ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
1.1 ความรู้และทักษะ
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อ
การศึกษา

1.2 ความรู้ทางวิชาชีพครู

1.3 ความรู้ในวิชาเอก

.

การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั
เพื่อการศึกษา

เครื่องมือ
1. แบบทดสอบ
การใช้ภาษาไทย

วิธีดาเนินการ

เกณฑ์
การตัดสิน

ระยะแรก สร้าง พัฒนา และ
มีผลการทดสอบ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดย
แต่ละภาษาไม่ต่า
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เสนอโดยสภาคณบดี
กว่าร้อยละ 60
2. แบบทดสอบ
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
หรือเทียบเคียง
การใช้ภาษาอังกฤษ
แห่งประเทศไทย รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ได้กับมาตรฐาน
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคุรุสภา และ
การสอบวัดระดับ
3. แบบทดสอบ
มอบสถาบันทดสอบทางการศึกษา
ภาษาของ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทลั แห่งชาติ (สทศ.) เป็นผู้ดาเนินการ
หน่วยงานต่างๆ
เพื่อการศึกษา
จัดการสอบ ทั้งนี้การดาเนินการให้อยู่
ตามเกณฑ์
(* จะทาการทดสอบ
ภายใต้การกากับของคุรุสภา
ที่คุรุสภากาหนด
ในภายหลัง เมื่อมี
ระยะต่อไป ใช้การเทียบเคียงผล
ความพร้อม)
คะแนนการสอบภาษา (TOEIC,
TOEFL, IELTS, ศูนย์ทดสอบภาษา)
ตามเกณฑ์ที่คุรสุ ภากาหนด
บูรณาการองค์ความรู้
แบบทดสอบความรู้ สร้าง พัฒนา และตรวจสอบคุณภาพ
มีผลการทดสอบ
ตามมาตรฐานความรู้และ
วิชาชีพครู
เครื่องมือ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เสนอ
ไม่ต่ากว่า
ประสบการณ์
โดยสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/
ร้อยละ 60
วิชาชีพครู
ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย รวมทั้ง ของคะแนนรวม
ผู้ทรงคุณวุฒิทไี่ ด้รับการแต่งตั้งจาก
คุรุสภา และมอบสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
เป็นผู้ดาเนินการจัดการสอบ ภายใต้
การกากับของคุรุสภา
บูรณาการองค์ความรู้ใน
แบบรายงานผล
สถาบันการศึกษา รับรองผลการเรียน
มีผลการเรียน
วิชาเอกสาหรับการเรียน การเรียนคะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลีย่ สะสมสาขาวิชาเอก และ คะแนนเฉลีย่ สะสม
การสอน
สะสมสาขาวิชาเอก รายงานมายังคุรุสภา
สาขาวิชาเอก
จากสถาบันผลิตครู
ไม่ต่ากว่า 2.50
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ตารางที่ 2 การประเมินสมรรถนะด้านการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตน
2. ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน
สมรรถนะ
รายละเอียด
เครื่องมือ
ที่มุ่งประเมิน
ของสมรรถนะ
2.1 การจัดการเรียนรู้

บูรณาการทักษะ
แบบประเมิน
การจัดการเรียนรู้
ผลการปฏิบัติการสอนใน
ตามมาตรฐาน
สถานศึกษาด้านทักษะ
การปฏิบัติงาน
การจัดการเรียนรู้
ด้านการจัดการเรียนรู้
2.2 ความสัมพันธ์
พฤติกรรมการสร้าง
กับผู้ปกครองและชุมชน
ความสัมพันธ์ตาม
มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน
ด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้ปกครองและชุมชน
แบบประเมินผล
2.3 การปฏิบัติหน้าที่ครูและ การปฏิบัติหน้าที่ครู และ
การปฏิบัติการสอน
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู การประพฤติปฏิบตั ิตน
ในสถานศึกษา
ตามจรรยาบรรณของ
ด้านความสัมพันธ์กบั
วิชาชีพครู
ผู้ปกครองและชุมชน
คุณลักษณะของ
ความเป็นครู และ
จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพครู

วิธีดาเนินการ
1. ผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญา
ทางการศึกษา หรือ
เทียบเท่าที่คุรุสภารับรอง
ประเมินการปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา โดย อาจารย์
นิเทศก์ และครูพี่เลี้ยง
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คุรุสภากาหนด
ทั้งนี้สถาบันผลิตครู
เป็นผู้รับรอง และรายงาน
ผลมายังคุรุสภา
2. ผู้ที่มีคุณวุฒิอื่นทีไ่ ม่ใช่
ปริญญาทางการศึกษา
ที่คุรุสภาให้การรับรอง
ประเมินการปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา โดย
ผู้บริหารสถานศึกษา และ
ครูพี่เลี้ยง ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไข
ที่คุรุสภากาหนด โดย
สถานศึกษาเป็นผู้รบั รอง
และรายงานผลมายังคุรุสภา

เกณฑ์
การตัดสิน
มีผลการประเมิน
ไม่ต่ากว่าร้อยละ
60

มีผลการประเมิน
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 60
มีผลการประเมิน
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 60

หมายเหตุ
1. อาจารย์นิเทศก์ หมายถึง ผู้แทนจากสถาบันผลิตครูที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่คุรุสภากาหนด
2. ครูพี่เลี้ยง หมายถึง ผู้แทนจากหน่วยใช้ครู (ผู้มีส่วนได้เสีย) ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่คุรุสภากาหนด
ระบบการทดสอบมีลักษณะที่สาคัญ ดังต่อไปนี้
7.1 การพัฒ นาระบบการทดสอบ ในระยะแรก ควรเริ่มจากระบบการทดสอบแบบ Paper-Pencil
Testing ตามมาตรฐานการทดสอบแห่งชาติ ระยะเวลาต่อไป ควรพัฒนาระบบการทดสอบแบบ E–Testing
และทาการบันทึกผลลงในระบบฐานข้อมูลการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของคุรุสภา
7.2 การดาเนินการจัดการทดสอบ คุรุสภาเป็นผู้กาหนดนโยบายการดาเนินการจัดการทดสอบ โดย
ประสานความร่วมมือกับ สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในการพัฒนาแบบทดสอบ
ความรู้ และแบบประเมินทักษะการปฏิบัติงานและปฏิบัติตน ตั้งแต่การสร้าง การกลั่นกรอง การคัดเลือก ไปจนถึง
การพัฒนาคลังข้อสอบ อีกทั้ง ประสานความร่วมมือกับ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ในการ
ทาหน้าทีเ่ ป็นผู้ดาเนินการจัดการทดสอบ
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7.3 ขอบเขตเนื้ อ หาของแบบทดสอบความรู้ แ ละประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู และแบบประเมิ น
ด้ านการปฏิ บั ติ งานและการปฏิ บั ติ ต น ได้ แ ก่ การจั ด การเรี ย นรู้ ความสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ ป กครองและชุ ม ชน
คุณลักษณะและจิตวิญญาณของความเป็นครู ควรได้จากการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และบูรณาการสมรรถนะ
ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครูที่คุรุสภากาหนด สาหรับแบบทดสอบความรู้และประสบการณ์
วิช าชี พ ครู ควรเป็ น ข้ อ สอบปรนั ย 5 ตั ว เลื อ ก โดยก าหนดให้ เป็ น การวั ด ระดั บ ความรู้ ค วามเข้ า ใจ 25%
การประยุกต์ใช้ 50% และการคิดวิเคราะห์ขั้นสูง 25% และข้อสอบอัตนัย
7.4 การประเมิ น ด้ านการปฏิ บั ติ งานและการปฏิ บั ติ ต น ควรผสานเข้ าไปในระบบการผลิ ต และ
การรับรองความรู้ ดังนี้
7.4.1 กรณีเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเท่าที่คุรุสภารับรอง ผู้ประเมิน ได้แก่
อาจารย์นิเทศก์ และครูพี่เลี้ยง โดย คณบดีสถาบันการศึกษาต้องเป็นผู้รับรองผลการประเมิน
7.4.2 กรณีเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิอื่นที่ไม่ใช่ปริญญาทางการศึกษาที่คุรุสภาให้การรับรอง ต้องผ่านการ
รับรองความรู้ตามหลักเกณฑ์วิธีการของคุรุสภา จึงจะสามารถเข้ารับการประเมินได้ ซึ่งผู้ประเมิน ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูพี่เลี้ยง โดย ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้รับรองผลการประเมิน
ผู้ ป ระเมิ น ต้ องส่ งรายงานผลการประเมิ น มายั งคุ รุ ส ภา โดยต้ องประเมิ น ให้ ครอบคลุ มครบทุ กมิ ติ
ตามเกณฑ์การประเมินที่คุรุสภากาหนด
8. เงื่อนไขการจัดสอบ
8.1 คุ รุ ส ภาต้ อ งชี้ แ จงและประชาสั ม พั น ธ์ห ลั ก เกณฑ์ และวิธีก ารทดสอบให้ ส ถาบั น ผลิ ต ครู และ
นิสิตนักศึกษาที่เกี่ยวข้องได้ทราบล่วงหน้า และควรมีหน่วยงานรับผิดชอบในการสื่อสารให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
เข้าใจอย่างชัดเจน
8.2 ระบบการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พ.ศ. 2562 ใช้กับนิสิตนักศึกษาที่เข้ารับ
การศึกษาในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป และต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูที่คุรุสภาให้การรับรอง
8.3 การทดสอบความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู คุรุสภาจะจัดให้มีการทดสอบปีละ 2 ครั้ง
เป็นอย่างน้อย โดยผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
8.3.1 ผู้ทศี่ ึกษาในหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าที่คุรุสภารับรอง
8.3.1.1 เป็นนิสิตนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 เป็นต้นไป
8.3.1.2 เป็นนิสิตนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป
8.3.1.3 เป็นนิสิตนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป
8.3.1.4 เป็นนิสิตนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป
8.3.2 ผู้ทมี่ ีคุณวุฒิอื่นที่ไม่ใช่ปริญญาทางการศึกษาที่คุรุสภาให้การรับรอง ต้องผ่านการรับรอง
คุณวุฒิจากคุรุสภาเรียบร้อยแล้ว
8.4 ในการทดสอบแต่ละครั้ง ควรมีการเตรียมแบบทดสอบคู่ขนานสารองไว้ใช้ในกรณีที่มีความจาเป็น
รวมทั้งการเตรียมแบบทดสอบเป็นภาษาอังกฤษสาหรับผู้สอบชาวต่างชาติ หรือ แบบทดสอบภาษาเบลล์สาหรับ
ผู้บกพร่องทางสายตา และแบบทดสอบสาหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน
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8.5 การใช้ผลการทดสอบและผลการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู
8.5.1 การทดสอบด้านความรู้และประสบการณ์ วิช าชี พ ให้ ใช้ ผ ลการทดสอบได้ ไม่ เกิ น 3 ปี
นับจากวันที่ประกาศผลสอบ
8.5.2 การประเมินด้านการปฏิบัติงาน และด้านการปฏิบัติตน ให้ใช้ผลการประเมินได้ จนถึงวันที่
ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
9. งบประมาณในการจัดสอบ
คุรุสภาขอรับ เงิน อุดหนุ นจากงบประมาณแผ่ นดิน ในกรณี ที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ให้เรียกเก็บค่าดาเนินการทดสอบจากผู้เข้ารับการทดสอบ
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ภาคผนวก ก

9

ภาคผนวก ข
ร่าง
มวลสาระการทดสอบและประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู

ก. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
ความรู้ทางวิชาชีพ
รายละเอียดของความรอบรู้
และความเข้าใจ
(สมรรถนะวิชาชีพครู)
1. การเปลีย่ นแปลงบริบทของโลก
สังคม และแนวคิดของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2. จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยา
การศึกษา และจิตวิทยาให้
คาปรึกษาในการวิเคราะห์และ
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
3. เนื้อหาวิชาที่สอน หลักสูตร
ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยี
ดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้
4. การวัดประเมินผลการเรียนรู้และ
การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียน

 แบบทดสอบความรู้
วิชาชีพครู
(มวลสาระที่กาหนดให้มี
ในแบบทดสอบ)
1. การเปลีย่ นแปลงบริบท
ของโลกและสังคม
2. แนวคิดของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
3. จิตวิทยาเพื่อการวิเคราะห์
และพัฒนาผูเ้ รียน
ตามศักยภาพ ครอบคลุม
3.1 จิตวิทยาพัฒนาการ
3.2 จิตวิทยาการศึกษา
3.3 จิตวิทยาให้คาปรึกษา
4. หลักสูตร
5. ศาสตร์การสอน
6. เทคโนโลยีดิจิทลั
ในการจัดการเรียนรู้
7. การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้
8. การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียน

5. การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการศึกษา
6. การออกแบบและการดาเนินการ
เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ
การศึกษา

ความรู้ในวิชาเอก

ความรู้และทักษะทางภาษา
 แบบทดสอบ หรือผลการทดสอบ
 แบบรายงานผล
จากสถาบันที่คุรุสภารับรอง
การเรียนคะแนนเฉลี่ย
(การใช้
สะสมสาขาวิชาเอก
การใช้
การใช้
เทคโนโลยี
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดิจิทัล
เพื่อการศึกษา)

ความรอบรู้ในเนื้อหา
ของสาขาวิชาเอก
ที่สอน

การใช้
ภาษาไทย
9. การประกันคุณภาพ
การศึกษา

การใช้
ภาษาอังกฤษ

* จะทาการ
ทดสอบ
ภายหลัง
เมื่อมี
ความพร้อม
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ข. มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติตน (ต้องมีผลการประเมินไม่ต่ากว่า 3 ครั้ง/เทอม)
สมรรถนะ
สาคัญ
1. การปฏิบัติงาน
1.1 ทักษะ
การจัดการเรียนรู้

รายละเอียด
ของสมรรถนะ

1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
การจัดการเรียนรู้ สื่อ การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้
2) บูรณาการความรู้และศาสตร์
การสอนในการวางแผนและ
จัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนา
ผู้เรียนให้มีปัญญารู้คดิ และ
มีความเป็นนวัตกร
3) ดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนา
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ตามศักยภาพ สามารถ
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ
4) จัดกิจกรรมและสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนมีความสุขในการ
เรียนโดยตระหนักถึงสุขภาวะ
ของผู้เรียน
5) วิจัย สร้างนวัตกรรมและ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั
ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้
ของนักเรียน
6) ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น
อย่างสร้างสรรค์และมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการพัฒนา
วิชาชีพ

สมรรถนะที่มุ่งประเมิน
ผู้ประเมิน
แบบประเมินการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน
1. กรณีเป็นผู้ที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญา
 แบบประเมินการปฏิบัติงาน
ทางการศึกษาหรือเทียบเท่า
1) ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ที่คุรุสภารับรอง ผู้ประเมิน
ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
ได้แก่ อาจารย์นิเทศก์ และ
1.1) การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
ครูพี่เลีย้ ง
ส่งเสริมหลักสูตรสถานศึกษา
1.2) การจัดทาแผนการสอนและ
2. กรณีเป็นผู้ที่มีคณ
ุ วุฒิอื่น
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ที่ไม่ใช่ปริญญาทางการศึกษา
การพัฒนาผู้เรียนตามความถนัด/
ที่คุรุสภาให้การรับรอง
ความสนใจ ให้มีปญ
ั ญา รู้คิด
ผู้ประเมิน ได้แก่ ผู้บริหาร
มีความเป็นนวัตกร และมีความสุข
สถานศึกษา และครูพี่เลี้ยง
ในการเรียน
1.3) ดูแล ช่วยเหลือ พัฒนา และ
รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคลอย่างเป็นระบบ
1.4) วิจัย สร้างนวัตกรรม และ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน
1.5) ทางานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์
และร่วมกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ
1.6) สื่อ และการวัดการประเมินผล
การเรียนรู้
1.7) การบูรณาการความรู้และ
ศาสตร์การสอน
1.8) การจัดกิจกรรมเพื่อสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้
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สมรรถนะ
สาคัญ
1.2 การปฏิบัติ
หน้าที่ครู

รายละเอียด
ของสมรรถนะ

สมรรถนะที่มุ่งประเมิน
ผู้ประเมิน
แบบประเมินการปฏิบตั ิงานและการปฏิบัติตน
2) ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ครู
1. กรณีเป็นผู้ที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญา
1) มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วย
2.1) มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วย
ทางการศึกษาหรือเทียบเท่า
จิตวิญญาณความเป็นครู
จิตวิญญาณความเป็นครู
ที่คุรุสภารับรอง ผู้ประเมิน
2) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
2.2) ส่งเสริมการเรียน เอาใจใส่ และ
ได้แก่ อาจารย์นิเทศก์ และ
มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ยอมรับความแตกต่างของผู้เรียน
ครูพี่เลีย้ ง
มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
แต่ละบุคคล
3) ส่งเสริมการเรียน เอาใจใส่
2.3) สร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็น 2. กรณีเป็นผู้ที่มีคณ
ุ วุฒิอื่น
และยอมรับความแตกต่าง
ผู้ใฝ่เรียนรู้ และผู้สร้างนวัตกรรม
ที่ไม่ใช่ปริญญาทางการศึกษา
ของผู้เรียนแต่ละบุคคล
2.4) พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้
ที่คุรุสภาให้การรับรอง
4) สร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ผู้ประเมิน ได้แก่ ผู้บริหาร
เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ และผู้สร้าง
มีคุณธรรมจริยธรรม และ
สถานศึกษา และครูพี่เลี้ยง
นวัตกรรม
เป็นพลเมืองดี
5) พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้
1.3 ความสัมพันธ์
3) ประเมินผลการปฏิบัติการสอน
1. กรณีเป็นผู้ที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญา
กับผู้ปกครองและ
ในสถานศึกษาด้านความสัมพันธ์กับ
ทางการศึกษาหรือเทียบเท่า
ชุมชน
ผู้ปกครองและชุมชน
ที่คุรุสภารับรอง ผู้ประเมิน
1) ร่วมมือกับผู้ปกครองในการ
3.1) ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา
ได้แก่ อาจารย์นิเทศก์ และ
พัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียน
และแก้ปัญหาผูเ้ รียนให้มี
ครูพี่เลีย้ ง
ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
3.2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
2. กรณีเป็นผู้ที่มีคณ
ุ วุฒิอื่น
กับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อ
กับผู้ปกครองและชุมชน
ที่ไม่ใช่ปริญญา
สนับสนุนการเรียนรู้ที่มี
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
ทางการศึกษาที่คุรุสภา
คุณภาพของผู้เรียน
ที่มีคุณภาพของผู้เรียน
ให้การรับรอง ผู้ประเมิน
3) ศึกษา เข้าถึงบริบทของชุมชน
3.3) ศึกษา เข้าถึงบริบทของชุมชน
ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา
และสามารถอยูร่ ่วมกันบน
และสามารถอยูร่ ่วมกัน
และครูพเี่ ลี้ยง
พื้นฐานความแตกต่าง
บนพื้นฐานความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม
ทางวัฒนธรรม
4) ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม
3.4) ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมและ
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
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สมรรถนะ
รายละเอียด
สาคัญ
ของสมรรถนะ
2. การปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ
2.1 จรรยาบรรณ 1) มีวินัยในตนเอง
ต่อตนเอง
2) พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ
บุคลิกภาพ และวิสยั ทัศน์
ให้ทันต่อการพัฒนา
ทางวิทยาการ เศรษฐกิจ
สังคม และการเมืองอยู่เสมอ
2.2 จรรยาบรรณ 1) รัก ศรัทธา
ต่อวิชาชีพ
2) ซื่อสัตย์สุจริต
3) รับผิดชอบต่อวิชาชีพ
4) เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร
วิชาชีพ
2.3 จรรยาบรรณ 1) รัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ
ต่อผู้รับบริการ
ส่งเสริมให้กาลังใจแก่ศิษย์
และผูร้ ับบริการตามบทบาท
หน้าที่โดยเสมอหน้า
2) ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
ทักษะ และนิสยั ที่ถูกต้อง
ดีงามแก่ศิษย์
3) ประพฤติปฏิบัตติ น
เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งกาย
วาจา และจิตใจ
4) ต้องไม่กระทาตนเป็นปฏิปักษ์
ต่อความเจริญทางกาย
สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และ
สังคมของศิษย์และรับบริการ
5) ให้บริการด้วยความจริงใจและ
เสมอภาคโดยไม่เรียกร้องหรือ
ยอมรับผลประโยชน์จากการ
ใช้ตาแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ
2.4 จรรยาบรรณ
ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
ต่อผู้ร่วมประกอบ อย่างสร้างสรรค์โดยยึดมั่นระบบ
วิชาชีพ
คุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่
คณะ

สมรรถนะที่มุ่งประเมิน
แบบประเมินการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน
 แบบประเมินการปฏิบัติตน
ประเมินผลการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ 5 ด้าน
1) จรรยาบรรณต่อตนเอง
2) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
3) จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
4) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
5) จรรยาบรรณต่อสังคม

ผู้ประเมิน

1. กรณีเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาทางการศึกษา
หรือเทียบเท่าที่คุรุสภา
รับรอง ผู้ประเมิน ได้แก่
อาจารย์นิเทศก์ และ
ครูพี่เลี้ยง
2. กรณีเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิอื่น
ที่ไม่ใช่ปริญญา
ทางการศึกษาที่คุรุสภา
ให้การรับรองผู้ประเมิน
ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา และ
ครูพี่เลี้ยง
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สมรรถนะ
รายละเอียด
สาคัญ
ของสมรรถนะ
2.5 จรรยาบรรณ 1) ประพฤติปฏิบัตติ นเป็นผู้นาใน
ต่อสังคม
การอนุรักษ์และพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญา
สิ่งแวดล้อม
2) ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข

สมรรถนะที่มุ่งประเมิน
แบบประเมินการปฏิบตั ิงานและการปฏิบัติตน
 แบบประเมินการปฏิบัติตน
ประเมินผลการปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 5 ด้าน
1) จรรยาบรรณต่อตนเอง
2) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
3) จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
4) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
5) จรรยาบรรณต่อสังคม

ผู้ประเมิน
1. กรณีเป็นผู้ที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญา
ทางการศึกษาหรือเทียบเท่า
ที่คุรุสภารับรอง ผู้ประเมิน ได้แก่
อาจารย์นิเทศก์ และครูพี่เลี้ยง
2. กรณีเป็นผู้ที่มีคณ
ุ วุฒิอื่น
ที่ไม่ใช่ปริญญาทางการศึกษา
ที่คุรุสภาให้การรับรอง ผู้ประเมิน
ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และ
ครูพี่เลีย้ ง

ภาคผนวก ค

