แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู
1. แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการจัดการเรียนรู้
2. แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน
2.1 แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน
(สาหรับผู้ประเมินที่ไม่ใช่ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา)
2.2 แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน
(สาหรับผู้ประเมินที่เป็นผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา)
3. แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านปฏิบัติหน้าที่ครูและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
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แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการจัดการเรียนรู้
คาชี้แจง
1. แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการจัดการเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1.1 วัดและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการจัดการเรียนรู้
1.2 นาผลการผ่านเกณฑ์การประเมินไปใช้เป็นเงื่อนไขหนึ่งในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
2. นิยามศัพท์เฉพาะ
2.1 สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์หลักสูตร วางแผนและจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน การวิจัยและการทางานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งการดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียน
2.2 ผู้ เข้ารั บการประเมิน หมายความว่ า ผู้ เข้ารับการทดสอบและประเมิ นสมรรถนะทางวิชาชี พครู
ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งประกอบด้วย ชาวไทย หรือชาวต่างประเทศ
ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะ
ทางวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๖๓
2.3 ผู้ ป ระเมิ น หมายความว่ า ผู้ ที่ ท าหน้ า ที่ ท ดสอบและประเมิ น สมรรถนะทางวิ ช าชี พ ครู
ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ให้กับผู้เข้ารับการประเมิน
3. ผู้ประเมินที่ทาหน้าที่ประเมินตามแบบประเมินนี้ ประกอบด้วย
3.1 อาจารย์ นิ เ ทศก์ ครู พี่ เ ลี้ ย ง และผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา หรื อ อาจเป็ น ผู้ ที่ ผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษา
มอบหมาย โดยไม่ใช่บุคคลเดียวกับครูพี่เลี้ยง กรณีที่ผู้เข้ารับการประเมินเป็นชาวไทย หรือชาวต่างประเทศที่ อยู่
ระหว่ างศึ กษาในหลั กสู ตรปริ ญญาทางการศึ กษา หรื อเที ยบเท่ าที่ คุ รุ สภารั บรอง ตามหลั ก เกณฑ์ คุ ณ สมบั ติ ที่
คณะอนุกรรมการกาหนด
3.2 บุคลากรของสถานศึกษาที่ผู้เข้ารับการประเมินปฏิบัติการสอนในสถานศึกษานั้น และบุคลากรอื่น
ที่ สถานศึ กษาพิ จารณาแล้ วเห็ นว่ าสามารถเป็ นผู้ ประเมิ นได้ กรณี ที่ ผู้ เ ข้ า รั บ การประเมิ น ที่ เ ป็ น ชาวไทย หรื อ
ชาวต่างประเทศที่สาเร็จการศึกษาจากประเทศไทยหรือต่างประเทศ โดยมีคุณสมบัติตามที่กาหนดในประกาศ
4. แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการจัดการเรียนรู้ แบ่งเป็น ๒ ตอน ได้แก่
4.1 ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของผู้ประเมิน และผู้เข้ารับการประเมิน
4.2 ตอนที่ ๒ รายการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการจัดการเรียนรู้
๕. ข้อมูล การประเมิน และผลการประเมิ นของผู้ ประเมิน และผู้ เ ข้ารั บการประเมิ น ถือเป็นความลั บ
และใช้ประกอบการพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการจัดการเรียนรู้ ตามประกาศ
คณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๖๓ เท่านั้น
6. ผู้ ป ระเมิ น ต้ อ งรั บ รองว่ า ข้ อ มู ล การประเมิ น และผลการประเมิ น เป็ น ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ความจริ ง
และดาเนินการประเมินด้วยตนเอง
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ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน
คำชี้แจง : โปรดกรอกข้อมูลและเลือกคำตอบตำมข้อมูลที่เป็นควำมจริง
ส่วนที่ 1 ผู้ประเมิน
ชื่อ-นามสกุล..............................................................เลขบัตรประชาชน.................................................
ชื่อหน่วยงาน....................................................อีเมล์...................................เบอร์โทร.............................
1. สถานะของผู้ประเมิน :
1.๑ กรณีผู้เข้ารับการประเมินอยู่ระหว่างการศึกษา
 (1) อาจารย์นิเทศก์
 (2) ครูพี่เลี้ยง
 (3) ผู้บริหารสถานศึกษา หรือ ผู้ที่ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายโดยไม่ใช่ครูพี่เลี้ยง
1.๒ กรณีผู้เข้ารับการประเมินสาเร็จการศึกษา
 (1) บุคลากรของสถานศึกษา
 (2) บุคลากรอื่นที่สถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถเป็นผู้ประเมินได้
ส่วนที่ 2 ผู้เข้ารับการประเมิน
ชื่อ-นามสกุล............................................................เลขบัตรประชาชน.................................................
รหัสนักศึกษา..................................................อีเมล์...................................เบอร์โทร.............................
1. สถานะของผู้เข้ารับการประเมิน
 (1) อยู่ระหว่างการศึกษา
 (2) สาเร็จการศึกษา
2. ระดับการศึกษา
 (1) ปริญญาตรีทางการศึกษา
 (2) ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
 (3) ปริญญาโททางการศึกษา
 (4) ปริญญาเอกทางการศึกษา
 (5) คุณวุฒิปริญญาอื่นที่คุรุสภารับรอง และมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
 (5.1) ผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่คุรุสภากาหนด หรือ
 (5.2) ผ่านการรับรองคุณวุฒิการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพครู
3. ชื่อสถาบันอุดมศึกษา.........................................................................ประเทศ......................................
4. สถาบันอุดมศึกษาสังกัด
 (1) มหาวิทยาลัยของรัฐ/ในกากับของรัฐ
 (2) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 (3) มหาวิทยาลัย/สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
 (4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
 (5) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 (6) มหาวิทยาลัยสงฆ์
 (7) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 (8) มหาวิทยาลัยเอกชน
 (9) อื่นๆ (โปรดระบุ)..........................................................................
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5. การปฏิบัติการสอนของผู้รับการประเมิน
ชื่อสถานศึกษาที่ผู้รับการประเมินไปปฏิบัติการสอน.......................................................... .........
อาเภอ..................................................... จังหวัด........................................................................
6. สถานศึกษาสังกัด
 (1) สานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
 (2) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
 (3) สานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
 (4) สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
 (5) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)
 (6) องค์การมหาชน (โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์)
 (7) สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.)
 (8) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กถ.)
 (9) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.)
 (10) สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พส.)
 (11) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 (12) สานักบริหารการศึกษาพิเศษ (สศศ.)
 (13) กองบัญชาการตารวจตระเวณชายแดน (ตชด.)
 (14) สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.)
 (15) อื่นๆ (โปรดระบุ)................................................................................
7. ขนาดสถานศึกษา
 (1) สถานศึกษาขนาดเล็ก
 (2) สถานศึกษาขนาดกลาง
 (3) สถานศึกษาขนาดใหญ่
 (4) สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
8. วิชาที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา........................................................................
9. ความสัมพันธ์ของสาขาวิชาเอก (โปรดระบุ)..............................กับวิชาทีฏ่ ิบัติการสอนในสถานศึกษา
 (1) ตรงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ
ประเภทวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 (2) สัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือประเภทวิชา
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 (3) ไม่ตรง/ไม่สัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ
ประเภทวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
10. การประเมินครั้งที่
 ครั้งที่ ๑
 ครั้งที่ ๒
 ครั้งที่ ๓

: สัปดาห์ที่ 3 - 5 ของภาคเรียน
: สัปดาห์ที่ 7 - 9 ของภาคเรียน
: สัปดาห์ที่ 11 - 14 ของภาคเรียน
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ตอนที่ ๒ รายการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการจัดการเรียนรู้
คาชี้แจง :
๑. รายการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการจัดการเรียนรู้ มีจานวน 12 พฤติกรรมบ่งชี้
๒. ให้ผู้ประเมินพิจารณาประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการจัดการเรียนรู้ ของผู้เข้ารับการ
ประเมินตามเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่ปรากฎในเอกสารแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการอานวยการทดสอบ เพื่อขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเครื่องมือทดสอบและประเมินสมรรถนะทาง
วิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2564
รายการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการจัดการเรียนรู้:
สมรรถนะย่อย

พฤติกรรมบ่งชี้

ผลการประเมิน
5 4 3 2 1

1. สมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการจัดการเรียนรู้
1.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
๑.๑.๑ สามารถวิเคราะห์ความสอดคล้องของสาระการ
การจัดการเรียนรู้ สื่อ การวัด
เรียนรู้กับมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร
และประเมินผลการเรียนรู้
แกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษา
๑.๑.๒ สามารถวิเคราะห์ความสอดคล้องของสาระการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมี
ความเป็นนวัตกร
1.2 บูรณาการความรู้และศาสตร์
๑.๒.๑ สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
การสอนในการวางแผนและ
ผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร
จัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนา ๑.๒.๒ สามารถจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามแผนการ
ผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิด และมี
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิด
ความเป็นนวัตกร
และมีความเป็นนวัตกร
1.3 จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศ ๑.๓.๑ สามารถจัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการ
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุข
เรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน
ในการเรียน โดยตระหนักถึงสุข ๑.๓.๒ สามารถจัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการ
ภาวะของผู้เรียน
เรียนรู้ให้ผู้เรียนโดยตระหนักถึงสุขภาวะของ
ผู้เรียน
1.4 ดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนา
๑.๔.๑ สามารถดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็น
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
รายบุคคลตามศักยภาพ
ตามศักยภาพ สามารถรายงาน ๑.๔.๒ สามารถรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้
ผลการพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ
ได้อย่างเป็นระบบ
1.5 วิจัย สร้างนวัตกรรม และ
๑.๕.๑ สามารถทาวิจัยทีส่ อดคล้องกับปัญหาของผู้เรียน
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดจิ ิทัล
๑.๕.๒ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดจิ ิทัลในการ
ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้
จัดการเรียนรู้ เช่น CAI, google classroom,
ของผู้เรียน
Kahoot เป็นต้น
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สมรรถนะย่อย
1.6 ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่าง
สร้างสรรค์และมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมวิชาชีพ

พฤติกรรมบ่งชี้

ผลการประเมิน
5 4 3 2 1

๑.๖.๑ สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
๑.๖.๒ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ

รวมคะแนนสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการจัดการเรียนรู้ (เต็ม ๖๐ คะแนน)

คารับรองของผู้ประเมิน :
 ขอรับรองว่าข้อมูลและการประเมินนี้เป็นธรรมและตรงตามข้อมูลจริงหรือหลักฐานที่สั งเกต
หรือพบได้เกี่ยวกับผู้รับการประเมิน
ลงชื่อผู้ประเมิน ...............................................
(.............................................)
วันที่.........เดือน.................พ.ศ.............
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แบบประเมิน ฉบับที่ 2.1

แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน
(สาหรับผู้ประเมินที่ไม่ใช่ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา)
คาชี้แจง
1. แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1.1 วัดและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน
1.2 นาผลการผ่านเกณฑ์การประเมินไปใช้เป็นเงื่อนไขหนึ่งในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
2. นิยามศัพท์เฉพาะ
2.1 สมรรถนะด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์
วางแผน สร้างเครือข่าย ร่วมมือกับผู้ปกครอง และชุมชน ในการพัฒนาการเรียนรู้และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน และการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.2 ผู้ เข้ารั บการประเมิน หมายความว่ า ผู้ เข้ารับการทดสอบและประเมิ นสมรรถนะทางวิชาชี พครู
ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งประกอบด้วย ชาวไทย หรือชาวต่างประเทศ
ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะ
ทางวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๖๓
2.3 ผู้ ป ระเมิ น หมายความว่ า ผู้ ที่ ท าหน้ า ที่ ท ดสอบและประเมิ น สมรรถนะทางวิ ช าชี พ ครู
ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ให้กับผู้เข้ารับการประเมิน
3. ผู้ประเมินที่ทาหน้าที่ประเมินตามแบบประเมินนี้ ประกอบด้วย
3.1 อาจารย์ นิ เ ทศก์ ครู พี่ เ ลี้ ย ง และผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา หรื อ อาจเป็ น ผู้ ที่ ผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษา
มอบหมาย โดยไม่ใช่บุคคลเดี ยวกับครูพี่เลี้ยง กรณีที่ผู้เข้ารับการประเมินเป็นชาวไทย หรือชาวต่างประเทศที่ อยู่
ระหว่ างศึ กษาในหลั กสู ตรปริ ญญาทางการศึ กษา หรื อเที ยบเท่ าที่ คุ รุ สภารั บรอง ตามหลั ก เกณฑ์ คุ ณ สมบั ติ ที่
คณะอนุกรรมการกาหนด
3.2 บุคลากรของสถานศึกษาที่ผู้เข้ารับการประเมินปฏิบัติการสอนในสถานศึกษานั้น และบุคลากรอื่น
ที่ สถานศึ กษาพิ จารณาแล้ วเห็ นว่ าสามารถเป็ นผู้ ประเมิ นได้ กรณี ที่ ผู้ เ ข้ า รั บ การประเมิ น ที่ เ ป็ น ชาวไทย หรื อ
ชาวต่างประเทศที่สาเร็จการศึกษาจากประเทศไทยหรือต่างประเทศ โดยมีคุณสมบัติตามที่กาหนดในประกาศ
4. แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน แบ่งเป็น ๒ ตอน ได้แก่
4.1 ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของผู้ประเมิน และผู้เข้ารับการประเมิน
4.2 ตอนที่ ๒ รายการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน
๕. ข้ อมู ลการประเมิ น และผลการประเมิ นของผู้ ประเมิ นและผู้ เข้ ารั บการประเมิ น ถื อเป็ นความลั บ
และใช้ประกอบการพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน
ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๖๓ เท่านั้น
6. ผู้ ป ระเมิน ต้องรั บ รองว่าข้อมูล การประเมิน และผลการประเมิน เป็นข้อมูล ที่เป็นความจริ ง และ
ดาเนินการประเมินด้วยตนเอง
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ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน
คำชี้แจง : โปรดกรอกข้อมูลและเลือกคำตอบตำมข้อมูลที่เป็นควำมจริง
ส่วนที่ 1 ผู้ประเมิน
ชื่อ-นามสกุล..............................................................เลขบัตรประชาชน.................................................
ชื่อหน่วยงาน....................................................อีเมล์...................................เบอร์โทร.............................
1. สถานะของผู้ประเมิน :
1.๑ กรณีผู้เข้ารับการประเมินอยู่ระหว่างการศึกษา
 (1) อาจารย์นิเทศก์
 (2) ครูพี่เลี้ยง
 (3) ผู้บริหารสถานศึกษา หรือ ผู้ที่ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายโดยไม่ใช่ครูพี่เลี้ยง
1.๒ กรณีผู้เข้ารับการประเมินสาเร็จการศึกษา
 (1) บุคลากรของสถานศึกษา
 (2) บุคลากรอื่นที่สถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถเป็นผู้ประเมินได้
ส่วนที่ 2 ผู้เข้ารับการประเมิน
ชื่อ-นามสกุล............................................................เลขบัตรประชาชน.................................................
รหัสนักศึกษา..................................................อีเมล์...................................เบอร์โทร.............................
1. สถานะของผู้เข้ารับการประเมิน
 (1) อยู่ระหว่างการศึกษา
 (2) สาเร็จการศึกษา
2. ระดับการศึกษา
 (1) ปริญญาตรีทางการศึกษา
 (2) ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
 (3) ปริญญาโททางการศึกษา
 (4) ปริญญาเอกทางการศึกษา
 (5) คุณวุฒิปริญญาอื่นที่คุรุสภารับรอง และมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
 (5.1) ผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่คุรุสภากาหนด หรือ
 (5.2) ผ่านการรับรองคุณวุฒิการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพครู
3. ชื่อสถาบันอุดมศึกษา.........................................................................ประเทศ......................................
4. สถาบันอุดมศึกษาสังกัด
 (1) มหาวิทยาลัยของรัฐ/ในกากับของรัฐ
 (2) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 (3) มหาวิทยาลัย/สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
 (4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
 (5) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 (6) มหาวิทยาลัยสงฆ์
 (7) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 (8) มหาวิทยาลัยเอกชน
 (9) อื่นๆ (โปรดระบุ)..........................................................................
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5. การปฏิบัติการสอนของผู้รับการประเมิน
ชื่อสถานศึกษาที่ผู้รับการประเมินไปปฏิบัติการสอน.......................................................... .........
อาเภอ..................................................... จังหวัด........................................................................
6. สถานศึกษาสังกัด
 (1) สานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
 (2) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
 (3) สานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
 (4) สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
 (5) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)
 (6) องค์การมหาชน (โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์)
 (7) สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.)
 (8) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กถ.)
 (9) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.)
 (10) สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พส.)
 (11) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 (12) สานักบริหารการศึกษาพิเศษ (สศศ.)
 (13) กองบัญชาการตารวจตระเวณชายแดน (ตชด.)
 (14) สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.)
 (15) อื่นๆ (โปรดระบุ)................................................................................
7. ขนาดสถานศึกษา
 (1) สถานศึกษาขนาดเล็ก
 (2) สถานศึกษาขนาดกลาง
 (3) สถานศึกษาขนาดใหญ่
 (4) สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
8. วิชาที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา..............................................................
9. ความสัมพันธ์ของสาขาวิชาเอก (โปรดระบุ)..............................กับวิชาทีฏ่ ิบัติการสอนในสถานศึกษา
 (1) ตรงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ
ประเภทวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 (2) สัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือประเภทวิชา
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 (3) ไม่ตรง/ไม่สัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ
ประเภทวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
10. การประเมินครั้งที่
 ครั้งที่ ๑ : สัปดาห์ที่ 3 - 5 ของภาคเรียน
 ครั้งที่ ๒ : สัปดาห์ที่ 7 - 9 ของภาคเรียน
 ครั้งที่ ๓ : สัปดาห์ที่ 11 - 14 ของภาคเรียน
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ตอนที่ ๒ รายการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน
คาชี้แจง :
๑. รายการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน มีจานวน 8 พฤติกรรมบ่งชี้
๒. ให้ผู้ประเมินพิจารณาประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน
ของผู้เข้ารับการประเมินตามเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและ
การปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่ปรากฎในเอกสารแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการอานวยการ
ทดสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเครื่องมือทดสอบและประเมิน
สมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2564
รายการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน โดยผู้ประเมิน :
สมรรถนะย่อย

พฤติกรรมบ่งชี้

ผลการประเมิน
5 4 3 2 1

2. สมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน
2.1 ร่วมมือกับผูป้ กครองในการพัฒนา ๒.๑.1 ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
และแก้ปญ
ั หาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
๒.๑.2 ร่วมมือกับผู้ปกครองในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา
2.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
๒.๒.๑ สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองและชุมชน
ผู้ปกครองเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
ของผู้เรียน
ที่มีคุณภาพของผู้เรียน
๒.๒.2 สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน เช่น
ปราชญ์ชาวบ้าน หน่วยงานปกครองของท้องถิ่น
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน
2.3 ศึกษา เข้าถึงบริบทของชุมชน
๒.๓.๑ สามารถรายงานการศึกษาสภาพแวดล้อมของ
และสามารถอยู่ร่วมกันบน
ชุมชนโดยเลือกประเด็นศึกษา ได้แก่
พื้นฐานความแตกต่าง
๑) วิทยากรในชุมชน
ทางวัฒนธรรม
๒) ปราชญ์ชาวบ้านในชุมชน
๓) แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
๔) วัฒนธรรมของชุมชุน
5) เศรษฐกิจของชุมชน
๒.๓.๒ สามารถปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกับชุมชน
ได้อย่างเหมาะสม
2.4 ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม
๒.๔.๑ สามารถรายงานการศึกษาวัฒนธรรมของชุมชน
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
และภูมิปัญญาในท้องถิ่น โดยเลือกศึกษาตาม
ประเด็น ได้แก่
๑) วิทยากรด้านวัฒนธรรมของชุมชนและภูมิปัญญา
ในท้องถิ่น
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สมรรถนะย่อย

พฤติกรรมบ่งชี้

ผลการประเมิน
5 4 3 2 1

๒) ปราชญ์ชาวบ้านด้านวัฒนธรรมของชุมชนและภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่น
๓) แหล่งเรียนรู้ในชุมชนด้านวัฒนธรรมของชุมชน
และภูมิปัญญาในท้องถิ่น
4) การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ั ญาในท้องถิ่น
๒.๔.๒ สามารถนาวัฒนธรรมของชุมชนและภูมปิ ัญญา
ในท้องถิ่น มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ใน
ชั้นเรียนตามประเด็น ได้แก่
๑) องค์ความรู้ของวิทยากรด้านวัฒนธรรมของชุมชน
และภูมิปญ
ั ญาในท้องถิ่น
๒) องค์ความรู้ของปราชญ์ชาวบ้านด้านวัฒนธรรม
ของชุมชนและภูมปิ ัญญาในท้องถิน่
๓) องค์ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนด้าน
วัฒนธรรมของชุมชนและภูมิปญ
ั ญาในท้องถิ่น
รวมคะแนนสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์กบั ผูป้ กครองและชุมชน (เต็ม ๔0 คะแนน)

คารับรองของผู้ประเมิน :
 ขอรับรองว่าข้อมูลและการประเมินนี้เป็นธรรมและตรงตามข้อมูลจริงหรือหลักฐานที่สั งเกต
หรือพบได้เกี่ยวกับผู้รับการประเมิน
ลงชื่อผู้ประเมิน ...............................................
(.............................................)
วันที่.........เดือน.................พ.ศ. ...........
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แบบประเมิน ฉบับที่ 2.2

แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน
(สาหรับผู้ประเมินที่เป็นผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา)
คาชี้แจง
1. แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1.1 วัดและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน
1.2 นาผลการผ่านเกณฑ์การประเมินไปใช้เป็นเงื่อนไขหนึ่งในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
2. นิยามศัพท์เฉพาะ
2.1 สมรรถนะด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์
วางแผน สร้างเครือข่าย ร่วมมือกับผู้ปกครอง และชุมชน ในการพัฒนาการเรียนรู้ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน และการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.2 ผู้ เข้ารั บการประเมิน หมายความว่ า ผู้ เข้ารับการทดสอบและประเมิ นสมรรถนะทางวิชาชี พครู
ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งประกอบด้วย ชาวไทย หรือ ชาวต่างประเทศ
ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะ
ทางวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๖๓
2.3 ผู้ ป ระเมิ น หมายความว่ า ผู้ ที่ ท าหน้ า ที่ ท ดสอบและประเมิ น สมรรถนะทางวิ ช าชี พ ครู
ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ให้กับผู้เข้ารับการประเมิน
3. ผู้ประเมินที่ทาหน้าที่ประเมินตามแบบประเมินนี้ ประกอบด้วย
3.1 อาจารย์ นิ เ ทศก์ ครู พี่ เ ลี้ ย ง และผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา หรื อ อาจเป็ น ผู้ ที่ ผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษา
มอบหมาย โดยไม่ใช่บุคคลเดียวกับครูพี่เลี้ยง กรณีที่ผู้เข้ ารับการประเมินเป็นชาวไทย หรือชาวต่างประเทศที่ อยู่
ระหว่ างศึ กษาในหลั กสู ตรปริ ญญาทางการศึ กษา หรื อเที ยบเท่ าที่ คุ รุ สภารั บรอง ตามหลั ก เกณฑ์ คุ ณ สมบั ติ ที่
คณะอนุกรรมการกาหนด
3.2 บุคลากรของสถานศึกษาที่ผู้เข้ารับการประเมินปฏิบัติการสอนในสถานศึกษานั้น และบุคลากรอื่น
ที่ สถานศึ กษาพิ จารณาแล้ วเห็ นว่ าสามารถเป็ นผู้ ประเมิ นได้ กรณี ที่ ผู้ เ ข้ า รั บ การประเมิ น ที่ เ ป็ น ชาวไทย หรื อ
ชาวต่างประเทศที่สาเร็จการศึกษาจากประเทศไทยหรือต่างประเทศ โดยมีคุณสมบัติตามที่กาหนดในประกาศ
4. แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการจัดการเรียนรู้ แบ่งเป็น ๒ ตอน ได้แก่
4.1 ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของผู้ประเมิน และผู้เข้ารับการประเมิน
4.2 ตอนที่ ๒ รายการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน
๕. ข้ อมู ลการประเมิ นและผลการประเมิ นของผู้ ประเมิ นและผู้ เข้ ารั บการประเมิ น ถื อเป็ นความลั บ
และใช้ประกอบการพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน
ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๖๓ เท่านั้น
6. ผู้ ป ระเมิ น ต้ อ งรั บ รองว่ า ข้ อ มู ล การประเมิ น และผลการประเมิ น เป็ น ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ความจริ ง
และดาเนินการประเมินด้วยตนเอง
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ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน
คำชี้แจง : โปรดกรอกข้อมูลและเลือกคำตอบตำมข้อมูลที่เป็นควำมจริง
ส่วนที่ 1 ผู้ประเมิน
ชื่อ-นามสกุล..............................................................เลขบัตรประชาชน.................................................
ชื่อหน่วยงาน....................................................อีเมล์...................................เบอร์โทร.............................
1. สถานะของผู้ประเมิน :
 ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา
ส่วนที่ 2 ผู้เข้ารับการประเมิน
ชื่อ-นามสกุล............................................................เลขบัตรประชาชน.................................................
รหัสนักศึกษา..................................................อีเมล์...................................เบอร์โทร.............................
1. สถานะของผู้เข้ารับการประเมิน
 (1) อยู่ระหว่างการศึกษา
 (2) สาเร็จการศึกษา
2. ระดับการศึกษา
 (1) ปริญญาตรีทางการศึกษา
 (2) ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
 (3) ปริญญาโททางการศึกษา
 (4) ปริญญาเอกทางการศึกษา
 (5) คุณวุฒิปริญญาอื่นที่คุรุสภารับรอง และมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
 (5.1) ผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่คุรุสภากาหนด หรือ
 (5.2) ผ่านการรับรองคุณวุฒิการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพครู
3. ชื่อสถาบันอุดมศึกษา.........................................................................ประเทศ......................................
4. สถาบันอุดมศึกษาสังกัด
 (1) มหาวิทยาลัยของรัฐ/ในกากับของรัฐ
 (2) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 (3) มหาวิทยาลัย/สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
 (4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
 (5) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 (6) มหาวิทยาลัยสงฆ์
 (7) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 (8) มหาวิทยาลัยเอกชน
 (9) อื่นๆ (โปรดระบุ)..........................................................................
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5. การปฏิบัติการสอนของผู้รับการประเมิน
ชื่อสถานศึกษาที่ผู้รับการประเมินไปปฏิบัติการสอน.......................................................... .........
อาเภอ..................................................... จังหวัด........................................................... .............
6. สถานศึกษาสังกัด
 (1) สานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
 (2) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
 (3) สานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
 (4) สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
 (5) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)
 (6) องค์การมหาชน (โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์)
 (7) สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.)
 (8) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กถ.)
 (9) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.)
 (10) สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พส.)
 (11) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 (12) สานักบริหารการศึกษาพิเศษ (สศศ.)
 (13) กองบัญชาการตารวจตระเวณชายแดน (ตชด.)
 (14) สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.)
 (15) อื่นๆ (โปรดระบุ)................................................................................
7. ขนาดสถานศึกษา
 (1) สถานศึกษาขนาดเล็ก
 (2) สถานศึกษาขนาดกลาง
 (3) สถานศึกษาขนาดใหญ่
 (4) สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
8. วิชาที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา..............................................................
9. ความสัมพันธ์ของสาขาวิชาเอก (โปรดระบุ)..............................กับวิชาทีฏ่ ิบัติการสอนในสถานศึกษา
 (1) ตรงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ
ประเภทวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 (2) สัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือประเภทวิชา
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 (3) ไม่ตรง/ไม่สัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ
ประเภทวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
10. การประเมินครั้งที่
 ครั้งที่ ๑ : สัปดาห์ที่ 3 - 5 ของภาคเรียน
 ครั้งที่ ๒ : สัปดาห์ที่ 7 - 9 ของภาคเรียน
 ครั้งที่ ๓ : สัปดาห์ที่ 11 - 14 ของภาคเรียน
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ตอนที่ ๒ รายการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและผู้ปกครอง
คาชี้แจง :
๑. รายการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน มีจานวน 8 พฤติกรรมบ่งชี้
๒. ให้ผู้ประเมินพิจารณาประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน
ของผู้เข้ารับการประเมินตามเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและ
การปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่ปรากฎในเอกสารแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการอานวยการ
ทดสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเครื่องมือทดสอบและประเมิน
สมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2564
รายการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน โดยผู้ประเมิน :
สมรรถนะย่อย

พฤติกรรมบ่งชี้

ผลการประเมิน
5 4 3 2 1

2. สมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน
2.1 ร่วมมือกับผูป้ กครองในการพัฒนา ๒.๑.1 ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
และแก้ปญ
ั หาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
๒.๑.2 ร่วมมือกับผู้ปกครองในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา
2.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
๒.๒.๑ สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองและชุมชน
ผู้ปกครองเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
ของผู้เรียน
ที่มีคุณภาพของผู้เรียน
๒.๒.2 สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน เช่น
ปราชญ์ชาวบ้าน หน่วยงานปกครองของท้องถิ่น
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน
2.3 ศึกษา เข้าถึงบริบทของชุมชน
๒.๓.๑ สามารถรายงานการศึกษาสภาพแวดล้อมของ
และสามารถอยู่ร่วมกันบน
ชุมชนโดยเลือกประเด็นศึกษา ได้แก่
พื้นฐานความแตกต่าง
๑) วิทยากรในชุมชน
ทางวัฒนธรรม
๒) ปราชญ์ชาวบ้านในชุมชน
๓) แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
๔) วัฒนธรรมของชุมชุน
5) เศรษฐกิจของชุมชน
๒.๓.๒ สามารถปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกับชุมชน
ได้อย่างเหมาะสม
2.4 ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม
๒.๔.๑ สามารถรายงานการศึกษาวัฒนธรรมของชุมชน
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
และภูมิปัญญาในท้องถิ่น โดยเลือกศึกษาตาม
ประเด็น ได้แก่
๑) วิทยากรด้านวัฒนธรรมของชุมชนและภูมิปัญญา
ในท้องถิ่น
๒) ปราชญ์ชาวบ้านด้านวัฒนธรรมของชุมชนและภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่น
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สมรรถนะย่อย

พฤติกรรมบ่งชี้

ผลการประเมิน
5 4 3 2 1

๓) แหล่งเรียนรู้ในชุมชนด้านวัฒนธรรมของชุมชน
และภูมิปัญญาในท้องถิ่น
4) การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ั ญาในท้องถิ่น
๒.๔.๒ สามารถนาวัฒนธรรมของชุมชนและภูมปิ ัญญา
ในท้องถิ่น มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ใน
ชั้นเรียนตามประเด็น ได้แก่
๑) องค์ความรู้ของวิทยากรด้านวัฒนธรรมของชุมชน
และภูมิปญ
ั ญาในท้องถิ่น
๒) องค์ความรู้ของปราชญ์ชาวบ้านด้านวัฒนธรรม
ของชุมชนและภูมปิ ัญญาในท้องถิน่
๓) องค์ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนด้าน
วัฒนธรรมของชุมชนและภูมิปญ
ั ญาในท้องถิ่น
รวมคะแนนสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์กบั ผูป้ กครองและชุมชน (เต็ม ๔0 คะแนน)

คารับรองของผู้ประเมิน :
 ขอรับรองว่าข้อมูลและการประเมินนี้เป็นธรรมและตรงตามข้อมูลจริงหรือหลักฐานที่สั งเกต
หรือพบได้เกี่ยวกับผู้รับการประเมิน
ลงชื่อผู้ประเมิน ...............................................
(.............................................)
วันที่.........เดือน.................พ.ศ. ...........
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แบบประเมิน ฉบับที่ 3

แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านปฏิบัติหน้าที่ครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
คาชี้แจง
1. แบบประเมิ น สมรรถนะทางวิ ช าชี พ ครู ด้ า นการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ค รู และจรรยาบรรณของวิ ช าชี พ
มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1.1 วัดและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติหน้าที่ครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
1.2 นาผลการผ่านเกณฑ์การประเมินไปใช้เป็นเงื่อนไขหนึ่งในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
2. นิยามศัพท์เฉพาะ
2.1 สมรรถนะด้ า นการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ค รู และจรรยาบรรณของวิ ช าชี พ หมายถึ ง ความสามารถ
ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ค รู มุ่ ง มั่ น พั ฒ นาผู้ เ รี ย น ประพฤติ ต นเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี มี จ รรยาบรรณต่ อ ตนเอง
วิชาชีพ ผู้รับบริการ ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ และสังคม
2.2 ผู้ เข้ารั บการประเมิน หมายความว่ า ผู้ เข้ารับการทดสอบและประเมิ นสมรรถนะทางวิชาชี พครู
ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งประกอบด้วย ชาวไทย หรือชาวต่างประเทศ
ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะ
ทางวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๖๓
2.3 ผู้ ป ระเมิ น หมายความว่ า ผู้ ที่ ท าหน้ า ที่ ท ดสอบและประเมิ น สมรรถนะทางวิ ช าชี พ ครู
ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ให้กับผู้เข้ารับการประเมิน
3. ผู้ประเมินที่ทาหน้าที่ประเมินตามแบบประเมินนี้ ประกอบด้วย
3.1 อาจารย์ นิ เ ทศก์ ครู พี่ เ ลี้ ย ง และผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา หรื อ อาจเป็ น ผู้ ที่ ผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษา
มอบหมาย โดยไม่ใช่บุคคลเดียวกับครูพี่เลี้ยง กรณีที่ผู้เข้ารับการประเมินเป็นชาวไทย หรือชาวต่างประเทศที่ อยู่
ระหว่ างศึ กษาในหลั กสู ตรปริ ญญาทางการศึ กษา หรื อเที ยบเท่ าที่ คุ รุ สภารั บรอง ตามหลั ก เกณฑ์ คุ ณ สมบั ติ ที่
คณะอนุกรรมการกาหนด
3.2 บุคลากรของสถานศึกษาที่ผู้เข้ารับการประเมินปฏิบัติการสอนในสถานศึกษานั้น และบุคลากรอื่น
ที่ สถานศึ กษาพิ จารณาแล้ วเห็ นว่ าสามารถเป็ นผู้ ประเมิ นได้ กรณี ที่ ผู้ เ ข้ า รั บ การประเมิ น ที่ เ ป็ น ชาวไทย หรื อ
ชาวต่างประเทศที่สาเร็จการศึกษาจากประเทศไทยหรือต่างประเทศ โดยมีคุณสมบัติตามที่กาหนดในประกาศ
4. แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการจัดการเรียนรู้ แบ่งเป็น ๒ ตอน ได้แก่
4.1 ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของผู้ประเมิน และผู้เข้ารับการประเมิน
4.2 ตอนที่ ๒ รายการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติหน้าที่ครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
๕. ข้อมูลการประเมินและผลการประเมินของผู้ประเมินและผู้เข้ารับการประเมิน ถือเป็นความลับ และใช้ประกอบ
การพิ จารณาตามเกณฑ์ การประเมิ นสมรรถนะทางวิ ชาชีพครู ด้ านการปฏิ บั ติ หน้ าที่ ครู และจรรยาบรรณของวิ ชาชีพ
ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๖๓ เท่านั้น
6. ผู้ ป ระเมิ น ต้ อ งรั บ รองว่ า ข้ อ มู ล การประเมิ น และผลการประเมิ น เป็ น ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ความจริ ง
และดาเนินการประเมินด้วยตนเอง
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ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน
คำชี้แจง : โปรดกรอกข้อมูลและเลือกคำตอบตำมข้อมูลที่เป็นควำมจริง
ส่วนที่ 1 ผู้ประเมิน
ชื่อ-นามสกุล..............................................................เลขบัตรประชาชน.................................................
ชื่อหน่วยงาน....................................................อีเมล์...................................เบอร์โทร.............................
1. สถานะของผู้ประเมิน :
1.๑ กรณีผู้เข้ารับการประเมินอยู่ระหว่างการศึกษา
 (1) อาจารย์นิเทศก์
 (2) ครูพี่เลี้ยง
 (3) ผู้บริหารสถานศึกษา หรือ ผู้ที่ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายโดยไม่ใช่ครูพี่เลี้ยง
1.๒ กรณีผู้เข้ารับการประเมินสาเร็จการศึกษา
 (1) บุคลากรของสถานศึกษา
 (2) บุคลากรอื่นที่สถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถเป็นผู้ประเมินได้
ส่วนที่ 2 ผู้เข้ารับการประเมิน
ชื่อ-นามสกุล............................................................เลขบัตรประชาชน.................................................
รหัสนักศึกษา..................................................อีเมล์...................................เบอร์โทร.............................
1. สถานะของผู้เข้ารับการประเมิน
 (1) อยู่ระหว่างการศึกษา
 (2) สาเร็จการศึกษา
2. ระดับการศึกษา
 (1) ปริญญาตรีทางการศึกษา
 (2) ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
 (3) ปริญญาโททางการศึกษา
 (4) ปริญญาเอกทางการศึกษา
 (5) คุณวุฒิปริญญาอื่นที่คุรุสภารับรอง และมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
 (5.1) ผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่คุรุสภากาหนด หรือ
 (5.2) ผ่านการรับรองคุณวุฒิการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพครู
3. ชื่อสถาบันอุดมศึกษา.........................................................................ประเทศ......................................
4. สถาบันอุดมศึกษาสังกัด
 (1) มหาวิทยาลัยของรัฐ/ในกากับของรัฐ
 (2) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 (3) มหาวิทยาลัย/สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
 (4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
 (5) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 (6) มหาวิทยาลัยสงฆ์
 (7) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 (8) มหาวิทยาลัยเอกชน
 (9) อื่นๆ (โปรดระบุ)..........................................................................
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5. การปฏิบัติการสอนของผู้รับการประเมิน
ชื่อสถานศึกษาที่ผู้รับการประเมินไปปฏิบัติการสอน.......................................................... .........
อาเภอ..................................................... จังหวัด........................................................... .............
6. สถานศึกษาสังกัด
 (1) สานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
 (2) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
 (3) สานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
 (4) สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
 (5) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)
 (6) องค์การมหาชน (โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์)
 (7) สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.)
 (8) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กถ.)
 (9) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.)
 (10) สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พส.)
 (11) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 (12) สานักบริหารการศึกษาพิเศษ (สศศ.)
 (13) กองบัญชาการตารวจตระเวณชายแดน (ตชด.)
 (14) สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.)
 (15) อื่นๆ (โปรดระบุ)................................................................................
7. ขนาดสถานศึกษา
 (1) สถานศึกษาขนาดเล็ก
 (2) สถานศึกษาขนาดกลาง
 (3) สถานศึกษาขนาดใหญ่
 (4) สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
8. วิชาที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา..............................................................
9. ความสัมพันธ์ของสาขาวิชาเอก (โปรดระบุ)..............................กับวิชาทีฏ่ ิบัติการสอนในสถานศึกษา
 (1) ตรงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ
ประเภทวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 (2) สัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือประเภทวิชา
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 (3) ไม่ตรง/ไม่สัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ
ประเภทวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
10. การประเมินครั้งที่
 ครั้งที่ ๑ : สัปดาห์ที่ 3 - 5 ของภาคเรียน
 ครั้งที่ ๒ : สัปดาห์ที่ 7 - 9 ของภาคเรียน
 ครั้งที่ ๓

: สัปดาห์ที่ 11 - 14 ของภาคเรียน
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ตอนที่ ๒ รายการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติหน้าที่ครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
คาชี้แจง :
๑. รายการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติหน้าที่ครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
มีจานวน 20 พฤติกรรมบ่งชี้
๒. ให้ผู้ประเมินพิจารณาประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติหน้าที่ครู และจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ ของผู้เข้ารับการประเมินตามเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการ
ปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่ปรากฎในเอกสารแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการ
อานวยการทดสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเครื่องมือทดสอบ
และประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2564
รายการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติหน้าที่ครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ โดยผู้ประเมิน :
สมรรถนะย่อย

พฤติกรรมบ่งชี้

ผลการประเมิน
5 4 3 2 1

3. สมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติหน้าที่ครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
3.1 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิต
3.1.1 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะปฏิบัติ
วิญญาณความเป็นครู
และคุณลักษณะที่ดีงามอย่างเต็มความสามารถ
ด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับระดับความสามารถ
และช่วงวัย
3.1.2 รักเมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียน
อย่างเหมาะสมด้วยความบริสทุ ธิ์ใจ
3.2 ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และ 3.2.1 ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้วยความเอาใจใส่
ยอมรับความแตกต่างของผู้เรียน 3.2.2 ยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนทางด้านเพศ เชื้อ
แต่ละบุคคล
ชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และระดับการเรียนรู้
3.3 สร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็น 3.3.1 กระตุ้นและเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้แก่
ผู้ใฝ่เรียนรู้ และผูส้ ร้างนวัตกรรม
ผู้เรียนโดยใช้การเสริมแรงทางบวก
3.3.2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดงความสามารถและความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์อย่างเต็มศักยภาพ
3.4 พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้
3.4.1 ติดตามข้อมูลข่าวสารการศึกษา สังคม การเมือง
ทันสมัยและทันต่อการ
การปกครอง และเศรษฐกิจ โดยสามารถนามา
เปลี่ยนแปลง
ปรับใช้/เชื่อมโยง กับเนื้อหาในการจัดการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนหนึ่งในการออกแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
3.4.2 นาแนวคิด เทคนิควิธีการ หรือความรู้ใหม่ๆ
ที่น่าสนใจ มาประยุกต์ใช้เป็น
3.5 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
3.5.1 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางกาย วาจา
มีคุณธรรม จริยธรรม
และจิตใจ มีคุณธรรมจริยธรรม
และมีความเป็นพลเมือง
3.5.2 ปฏิบัติตนโดยยึดหลักความเป็นธรรม เท่าเทียม และ
ที่เข้มแข็ง
มีส่วนช่วยให้คนในองค์กรอยู่รว่ มกันอย่างสันติ
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สมรรถนะย่อย

พฤติกรรมบ่งชี้

ผลการประเมิน
5 4 3 2 1

3.6 จรรยาบรรณต่อตนเอง

3.6.1 ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎกติกาของโรงเรียนด้วย
ความสมัครใจ ทั้งในด้านการปฏิบัติการสอนและ
การปฏิบัติหน้าที่อื่นในโรงเรียน
3.6.2 ติดตามข้อมูลและปรับเปลี่ยนตนเองให้สอดคล้อง
การเปลี่ยนแปลงทางวิชาชีพ วิทยาการ
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
3.7 จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
3.7.1 ศรัทธา ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบต่อวิชาชีพครู
3.7.2 เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ
3.8 จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
3.8.1 ให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค
3.8.2 ไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้
ตาแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ
3.9 จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบ
3.9.1 อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือเพื่อนผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
วิชาชีพ
ภายใต้หลักการที่ถูกต้อง
3.9.2 สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
3.10 จรรยาบรรณต่อสังคม
3.10.1 ริเริ่ม วางแผน หรือ เป็นผู้นาในการทากิจกรรม
เกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา หรือสิ่งแวดล้อม
โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสาคัญ
3.10.2 ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสังคมภายใต้
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขอย่างเคร่งครัด
รวมคะแนนสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติหน้าที่ครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
(เต็ม ๑๐0 คะแนน)

คารับรองของผู้ประเมิน :
 ขอรับรองว่าข้อมูลและการประเมินนี้เป็นธรรมและตรงตามข้อมูลจริงหรือหลักฐานที่สั งเกต
หรือพบได้เกี่ยวกับผู้รับการประเมิน
ลงชื่อผู้ประเมิน ...............................................
(.............................................)
วันที่.........เดือน.................พ.ศ. .........
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