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พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖

ครู ..... เป็นผู้มีบทบาทส าคัญต่อการจัดการศึกษา
ของชาติ จึงต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และ

ทักษะอย่างสูงในการประกอบวิชาชีพ มีคุณธรรม 
จริยธรรมและประพฤติปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณของวิชาชีพรวมทั้งมีคุณภาพและ
มาตรฐานเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง



คุรุสภา
มาตรฐานวิชาชีพเป็น

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

คุรุสภากับการปฏริูปครูสูจุ่ดมุง่หมายของการศกึษาตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย

ผู้เรียนเป็นคนดี มี
วินัย ภูมิใจในชาติ 
สามารถเชี่ยวชาญ
ได้ตามความถนัด

ของตน และมีความ
รับผิดชอบต่อ

ครอบครัว ชุมชน 
สังคม และ
ประเทศชาติ



มาตรฐานสมรรถนะของครู (The Standards for the Teachers’ Competencies)

ด้านความรู้ทางวิชาชีพ(Professional Knowledge)

• 1. ความรู้เกี่ยวกับนักเรียน(Students Knowledge) รู้และเข้าใจพัฒนาการ ความแตกตา่ง วิธีการเรียนรู้ และการส่งเสริมความก้าวหนา้ของผู้เรยีน

• 2. ความรู้เกี่ยวกับเน้ือหา(Contents Knowledge) รู้และเข้าใจเนื้อหาวชิา กลยุทธ์และวิธีการสอน รวมทั้งการประยุกต์เนือ้หา

• 3.  ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการเรยีนรู้(Learning Environment Knowledge). รู้และเข้าใจปัจจัยและบริบทที่มีอิทธพิลต่อการจัดการเรยีนรู้ 
รวมทั้งการสร้างสรรคแ์ละด ารงสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมการเรียนรู้

ด้านการปฏิบัติทางวิชาชีพ(Professional Practice)

• 4. ทักษะด้านการสอน(Instruction Skill). สามารถวางแผนและจัดการเรยีนรู้ จัดการชั้นเรียน สร้างแรงบันดาลใจ จูงใจ ท้าทาย และสนับสนุนการ
เรียนรู้ของผู้เรียน

• 5. ทักษะด้านการประเมิน(Assessment Skill). สามารถทดสอบ ประเมิน ให้ข้อมูลย้อนกลับ และรายงานผลการเรียนรู้ของผู้เรยีน รวมทั้งสามารถ
ประเมินตนเองได้

ด้านความผูกพันทางวิชาชีพ(Professional Engagement)

• 6.  ความรับผิดชอบทางวิชาชพี(Professional Responsibility). มีจิตวิญญาณความเปน็ครู เรียนรู้ มีส่วนร่วม พัฒนา และรับผิดชอบทางวชิาชพีใน
ฐานะปัจเจกบุคคลและสมาชิกของชุมชนการเรียนรู้ เป็นผู้น าและแบบอย่างที่ท าหนา้ที่อย่างมีจรยิธรรมและซือ่สัตย์

• 7.  ความร่วมมือและการสือ่สาร(Collaboration and Communication). ใส่ใจ ให้ความส าคัญ สนับสนุน ร่วมมือ พัฒนาความสัมพันธ ์และ
สื่อสารกับผู้เรียน ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน และผู้ร่วมงาน

วิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปจาก 
1) มาตรฐานวิชาชีพส าหรับครูของออสเตรเลีย(Australian Professional Standards for Teachers).  2) Graduating Teachers. Education Council. New Zealand. 3) Standards for the Education, Competence and Professional Conduct of Educators in BC. 
4) The Teachers’ Standards may be found on the DfE website: www.education.gov.uk/publication.  5) Ohio Standards for the Teaching Profession.  6) The ten teacher standards for teacher development and licensure. Wisconsin 
Department of Public Instruction.  7) New Jersey Professional Standards for Teachers Alignment with InTASC.  8) Guidelines for the Professional Standards for Teachers. Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education.  
9) THE STANDARDS OF PRACTICE FOR THE TEACHING PROFESSION. http://www.oct.ca/public/professional-standards/standards-of-practice.

ส านักงานเลขาธกิารคุรุสภา. 13 กรกฎาคม 2560.



SOUTHEAST ASIA TEACHERS COMPETENCY FRAMEWORK (SEA-TCF)
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แนวทางการปรับเปลีย่นรปูแบบการจัดการเรยีนรู้
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กระบวนการเรียนรู้(Learning Process)

•รับรู/้รวบรวม
•วิเคราะห์
•จัดระบบ
•สังเคราะห/์สรุป
•สร้างสรรค์

ดร.บรูพาทิศ พลอยสวุรรณ์



Teaching Technic
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Cooperative Action Learning



เป็นคุณครูด้วยหัวใจ

• มีจุดมุ่งหมายในการสร้างคน

• มีความรักต่อผู้เรียน

• ความมุ่งมั่นที่จะช่วยจูงใจผู้เรียน
• ให้เกิดการเรียนรู้ของผู้เรียน
• ให้เกิดความส าเร็จของผู้เรียน
• สร้างความอยากรู้และความสนใจ

ของผู้เรียน

• มีความรักในวิชาชีพ

• มีส่วนร่วมในวิชาชีพ

• ครตู้องเข้าใจและตระหนักว่าผู้เรียนมี
จิตใจ วิญญาณและสามารถเรียนรู้ได้

• ครูต้องเรียนรู้
• ภูมิหลังของผู้เรียน
• ความคิดของผู้เรียน
• ความต้องการของผู้เรียน
• ความฝันของผู้เรียน

• ครูต้องสร้างโอกาสให้ผู้เรียน



ผู้มีจิตวิญญาณ
ของความเป็นครู
มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง 


