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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่1 

เร่ือง “แนวคดิ ความเป็นมา และความส าคญัในการพฒันาสมรรถนะ” 

โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต้ปฏบัิติการไทยเข้มแขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 
ประวตัิความเป็นมา และความส าคัญ ของสมรรถนะ  
 เม่ือพดูถึงสมรรถนะ ก็มกัจะอา้งถึง David C.McClelland ศาสตราจารยด์า้นจิตวทิยา จาก
มหาวทิยาลยั Harvard กบับทความท่ีมีช่ือเสียงของเขาท่ีตีพิมพใ์นวารสารนกัจิตวทิยาอเมริกนั เร่ือง 
Testing for Competence Rather than for Intelligence ในปี 1973 ซ่ึงการศึกษาทางดา้นจิตวทิยามกัเป็น
การศึกษาต่อมาจากแนวคิดท่ีเคยมีผูเ้สนอไวแ้ลว้ในอดีต แนวคิดของ McClelland ก็เช่นกนั กล่าวกนัวา่
แนวคิดของ McClelland ไม่ใช่แนวคิดใหม่เสียทีเดียว เพราะในปี 1920 Frederick Taylor บิดาของ
วทิยาศาสตร์การจดัการไดก้ล่าวถึงส่ิงท่ีคลา้ยกนักบัสมรรถนะมาก่อน ( Raelin & Cooledge,1996) 
อยา่งไรก็ดี McClelland ไดน้ าสมรรถนะมาสู่การปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม 
 ในบทความเร่ือง Testing for Competence Rather than for Intelligence นั้น McClelland 
แสดงความเห็นต่อตา้นการทดสอบความถนดั การทดสอบความรู้ในงาน หรือผลการเรียนวา่ไม่สามารถ
ท านายผลการปฏิบติังาน หรือความส าเร็จในชีวติได ้เขาจึงหาทางวจิยัเพื่อศึกษาตวัแปรดา้นสมรรถนะท่ี
เขากล่าววา่สามารถท านายผลการปฏิบติังานได ้และในขณะเดียวกนัก็ยงัมีขอ้ดีท่ีส าคญัอีกประการหน่ึง
คือ ตวัแปรสมรรถนะมกัไม่แสดงผลการทดสอบท่ีล าเอียงต่อเช้ือชาติ เพศ หรือ เศรษฐฐานะทางสังคม 
เหมือนกบัแบบวดัความถนดั หรือแบบวดัอ่ืนๆ ในกลุ่มเดียวกนั   ประเด็นเร่ืองการไม่แสดงผลการ
ทดสอบท่ีล าเอียงต่อเช้ือชาติ เพศ หรือเศรษฐฐานะน้ีเป็นประเด็นส าคญัในอเมริกา เพราะอเมริกาเป็น
สังคมท่ีมีความหลากหลายดา้นเช้ือชาติ เพื่อใหเ้กิดความยติุธรรมในสังคมดา้นการจา้งงาน จึงมีการตรา
กฎหมายเพื่อส่งเสริมโอกาสของการจา้งงานท่ีเท่าเทียมกนั ( Equal Employment Opportunity) ดงันั้น 
แบบทดสอบ           ท่ีแสดงผลการทดสอบของกลุ่มต่างๆ ท่ีแตกต่างกนัมกัถูกตดัสินวา่ผดิกฎหมาย  
ส าหรับ วธีิการวจิยัของ McClelland ใชก้ารเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งกลุ่มของผูท่ี้ประสบ
ความส าเร็จในงาน และกลุ่มของผูท่ี้ประสบความส าเร็จนอ้ยกวา่ (กลุ่มปานกลาง) เพื่อดูวา่สองกลุ่มน้ี
แตกต่างกนัในเร่ืองใด (หรือท่ีเขาเรียกวา่สมรรถนะใด) วธีิการเก็บขอ้มูลของเขาเนน้ท่ีความคิด และ
พฤติกรรมท่ีสัมพนัธ์กนักบัผลลพัธ์  ของงานท่ีประสบความส าเร็จ  โดยในคร้ังแรก McClelland คิดจะใช้
การสังเกตการณ์ท างานประจ าวนั  ของผูท่ี้ประสบความส าเร็จ กบัผูท่ี้มีผลงานในระดบัปานกลาง แต่วา่
วธีิการน้ีใชเ้วลามากเกินไป และ        ไม่สะดวกในทางปฏิบติั เขาจึงพฒันาเทคนิคท่ีเรียกวา่ Behavioral 
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Event Interview (BEI) ซ่ึงเป็นวธีิการ       ท่ีพฒันามาจากการผสมผสานวธีิวเิคราะห์เหตุการณ์ส าคญัใน
งานของ Flanagan (1954) และวธีิการของแบบทดสอบ Thematic Apperception Test (TAT) BEI เป็น
การสัมภาษณ์ท่ีใหผู้ใ้หข้อ้มูลเล่าเหตุการณ์ท่ีเขารู้สึกวา่ประสบความส าเร็จสูงสุด 3 เหตุการณ์ และ
เหตุการณ์ท่ีเขารู้สึกวา่ลม้เหลว 3 เหตุการณ์ จากนั้นผูส้ัมภาษณ์ก็ถามค าถามติดตามวา่ อะไรท าใหเ้กิด
สถานการณ์นั้นๆ มีใครท่ีเก่ียวขอ้งบา้ง เขาคิดอยา่งไร รู้สึกอยา่งไร และตอ้งการอะไรในการจดัการกบั
สถานการณ์ แลว้เขาท าอยา่งไร และเกิดอะไรข้ึนจากพฤติกรรมการท างานนั้นของเขา   การวเิคราะห์
เหตุการณ์ส าคญัในงาน ( Critical Incident) เป็นวธีิการท่ี John Flanagan พฒันาข้ึนในช่วงสงครามโลก
คร้ังท่ีสอง เป็นวธีิการท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อคน้หาคุณลกัษณะท่ีส าคญั และทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการท างาน
ท่ีประสบความส าเร็จ โดยวธีิการเป็นการรวบรวมขอ้มูลพฤติกรรมท่ีสังเกตเห็นไดใ้นสถานการณ์การ
ท างาน หรือสถานการณ์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง จุดมุ่งหมายหลกัคือ พฤติกรรมท่ีผูอ่ื้นสังเกตได ้แต่จุดมุ่งหมาย
ของ BEI นอกเหนือจากพฤติกรรมการท างานท่ีสังเกตไดแ้ลว้ คือการเนน้ท่ีความรู้สึกนึกคิดของบุคคล 
(คลา้ยกบัท่ีไดจ้ากการทดสอบการเล่าเร่ืองจากภาพ ( Thematic Apperception Test  (TAT)) และเม่ือได้
ขอ้มูลมาแลว้ ก็น าขอ้มูลมาวเิคราะห์ เพื่อศึกษาวา่ลกัษณะของผูท่ี้ประสบความส าเร็จมีอะไรบา้งท่ีไม่
เหมือนกบัผูท่ี้ประสบความส าเร็จปานกลาง จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดม้าถอดรหสัดว้ยวธีิการท่ีเรียกวา่การ
วเิคราะห์เน้ือหาจากค าพดู ( Content Analysis of Verbal Expression) แลว้น าขอ้มูลท่ีถอดรหสัแลว้มา
วเิคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ เพื่อศึกษาลกัษณะท่ีแตกต่างระหวา่งผูท่ี้ประสบความส าเร็จในงาน (มี
ผลงานในระดบัสูง) กบัผูท่ี้ผลงานระดบัปานกลาง   McClelland และเพื่อนร่วมงานไดก่้อตั้งบริษทั 
McBer and Company ในช่วงตน้ของทศวรรษท่ี 1970 และในช่วงนั้นพวกเขาไดรั้บการติดต่อจาก
เจา้หนา้ท่ีของ The U.S State Department Foreign Service Information ใหช่้วยเหลือในการคดัเลือก
นกัการทูตระดบัตน้ McClelland ใชเ้ทคนิค BEI ในการศึกษา และพบวา่นกัการฑูตระดบัตน้ท่ีมีผลการ
ปฏิบติังานดีมีสมรรถนะท่ีแตกต่างจากนกัการทูตระดบัตน้ท่ีมีผลการปฏิบติังานระดบัปานกลางในเร่ือง 
ความเขา้ใจในความแตกต่างระหวา่งบุคคลดา้นวฒันธรรม ( Cross-cultural Interpersonal Sensitivity) 
ความคาดหวงัทางบวกกบัผูอ่ื้น ( Positive Expectations of Others)  และความรวดเร็วในการเรียนรู้
เครือข่ายดา้นการเมือง (Speed in Learning Political Networks) 
 ในปี 1991 Barrett & Depinet ไดเ้ขียนบทความเร่ือง A Reconsideration of Testing for 
Competence Rather than for Intelligence เน้ือหาในบทความเป็นการอา้งถึงงานวจิยัใหม่ๆ ท่ีลบลา้ง
ขอ้เสนอของ McClelland เก่ียวกบัการทดสอบความถนดั หรือการทดสอบเชาวน์ปัญญาวา่แบบทดสอบ
ดงักล่าวสามารถท านายผลการปฏิบติัไดใ้นเกือบทุกอาชีพ ประเด็นน้ี McClelland ไดต้อบวา่ ถา้เขา
จะตอ้งเปล่ียนแปลงอะไรบางอยา่งในบทความ Testing for Competence Rather than for Intelligence 
เขาคงจะอธิบายเชาวน์ปัญญาอยา่งระมดัระวงัมากข้ึนวา่ เชาวน์ปัญญาเป็นสมรรถนะพื้นฐาน ( Threshold 
Competency) ท่ีบุคคลท่ีปฏิบติังานตอ้งมีแต่เม่ือบุคคลมีเชาวน์ปัญญาในระดบัหน่ึงแลว้ ผลการปฏิบติั
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ของเขาก็ไม่สัมพนัธ์กบัเชาวน์ปัญญาอีกต่อไป (อธิบายไดว้า่ ผูป้ฏิบติังานทุกคนตอ้งเป็นคนฉลาดทุกคน 
แต่คนท่ีฉลาดทุกคนอาจไม่ไดมี้ผลการปฏิบติังานดีเด่นทุกคน ส่ิงท่ีแยกระหวา่งผูท่ี้ฉลาดและมีผลการ
ปฏิบติังานดี กบัผูท่ี้ฉลาดและมีผลการปฏิบติังานในระดบัปานกลางคือ สมรรถนะ) 
 สมรรถนะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท เม่ือพิจารณาโดยยดึผลการปฏิบติังานเป็นเกณฑ ์สมรรถนะ 2 
ประเภทน้ีไดแ้ก่ สมรรถนะพื้นฐาน ( Threshold Competencies) และสมรรถนะท่ีแยกความแตกต่าง 
(Differentiating Competencies) 
 สมรรถนะพื้นฐาน (Threshold Competencies) ไดแ้ก่ ความรู้ ทกัษะพื้นฐานท่ีผูป้ฏิบติังานทุก
คนจ าเป็นตอ้งมีเพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานได ้แต่ไม่สามารถแยกผูท่ี้ปฏิบติังานดี ออกจากผูท่ี้ปฏิบติังาน
ในระดบัปานกลาง 
 สมรรถนะท่ีแยกความแตกต่าง ( Differentiating Competencies) ไดแ้ก่ปัจจยัต่างๆ ท่ี
ผูป้ฏิบติังานท่ีดีมีแต่ผูท่ี้ปฏิบติังานในระดบัปานกลางไม่มี สมรรถนะกลุ่มน้ีจึงเป็นส่ิงท่ีบอกความแตกต่าง
ระหวา่งผูท่ี้มีผลการปฏิบติังานดี และผูท่ี้มีผลงานในระดบัปานกลาง 
 แนวคิดเร่ืองสมรรถนะมกัมีการอธิบายดว้ยโมเดลภูเขาน ้าแขง็ (Iceberg Model) ดงัภาพท่ีแสดง
ดา้นล่างซ่ึงอธิบายวา่ ความแตกต่างระหวา่งบุคคลเปรียบเทียบไดก้บัภูเขาน ้าแขง็ โดยมีส่วนท่ีเห็นไดง่้าย      
และพฒันาไดง่้าย คือส่วนท่ีลอยอยูเ่หนือน ้า นัน่คือองคค์วามรู้ และทกัษะต่างๆ ท่ีบุคคลมีอยู ่และ       
ส่วนใหญ่ท่ีมองเห็นไดย้ากอยูใ่ตผ้วิน ้าไดแ้ก่ แรงจูงใจ อุปนิสัย ภาพลกัษณ์ภายใน และบทบาทท่ี
แสดงออกต่อสังคม ส่วนท่ีอยูใ่ตน้ ้ าน้ีมีผลต่อพฤติกรรมในการท างานของบุคคลอยา่งมาก และเป็นส่วนท่ี
พฒันาไดย้าก 

ท่ีมาของ Competency 
 

องคค์วามรู้และทกัษะต่างๆ 
 
 

บทบาทท่ีแสดงออกต่อสังคม 
(Social Role) 

 
 

ภาพลกัษณ์ภายใน (Self-Image) 
อุปนิสัย (Traits) 

แรงผลกัดนัเบ้ืองลึก (Motives) 
ภาพโมเดลภูเขาน า้แข็ง (Iceberg Model) 

ความเช่ียวชาญช านาญพิเศษใน
ดา้นต่างๆ 

ขอ้มูลความรู้ท่ีบุคคลมีในสาขา
ต่างๆ 

บทบาทท่ีบุคคลแสดงออกต่อผูอ่ื้น 

ความรู้สึกนึกคิดเก่ียวกบัเอกลกัษณ์
และคุณค่าของตน 

ความเคยชิน พฤติกรรมซ ้ าๆ ใน
รูปแบบใดรูปแบบหน่ึง 

จินตนาการแนวโนม้วธีิคิดวธีิปฏิบติั
อนัเป็นไปโดยธรรมชาติของบุคคล 
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การท่ีบุคคลจะมีพฤติกรรมในการท างานอยา่งไรข้ึนอยูก่บัคุณลกัษณะท่ีบุคคลมีอยู ่ซ่ึงอธิบายใน
ตวัแบบภูเขาน ้าแขง็ คือทั้งความรู้ ทกัษะ/ความสามารถ (ส่วนท่ีอยูเ่หนือน ้า) และคุณลกัษณะอ่ืนๆ (ส่วนท่ี
อยูใ่ตน้ ้ า) ของบุคคลนั้นๆ เช่น บุคคลท่ีแสดงพฤติกรรมของการท างานใหมี้ประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน เพราะ
เขามีความรู้ทกัษะท่ีจะท าเช่นนั้นได ้และมีคุณลกัษณะของความมุ่งมัน่ท่ีจะประสบความส าเร็จเป็นส่ิง
ผลกัดนัใหมี้พฤติกรรมเช่นท่ีวา่นั้น บุคคลท่ีขาดความรู้ และทกัษะจะไม่สามารถท างานได ้แต่บุคคลท่ีมี
ความรู้ และทกัษะแต่ขาดคุณลกัษณะความมุ่งมัน่ท่ีจะประสบความส าเร็จก็อาจไม่แสดงพฤติกรรมของ
การท างานใหมี้ประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน เป็นตน้ 
ความหมายของสมรรถนะ  
 สมรรถนะเป็นค าท่ีมีผูใ้หนิ้ยามไวแ้ตกต่างกนั คนทัว่ไปแมจ้ะอยูใ่นแวดวงของการบริหารงาน
บุคคลไม่ไดเ้รียกสมรรถนะดว้ยความหมายเดียวกนั และน่ีก็เป็นปัญหาท่ีทา้ทายของผูใ้ชส้มรรถนะใน
อนาคต (Rothwell & Lindholm, 1999) โดยทัว่ไปคงไม่สามารถกล่าวไดว้า่ความหมายใดผดิหรือถูก      
แต่ข้ึนอยูก่บัการน าไปใช ้ส านกังาน ก.พ. ศึกษาสมรรถนะมาเป็นระยะเวลาหน่ึง แต่เป็นการศึกษาใน
ระดบัยอ่ย (โครงการ) ไดแ้ก่ โครงการพฒันาหลกัสูตรการประเมินบุคคลเขา้สู่ต าแหน่งแรกบรรจุ ระดบั 3 
โครงการวจิยัความสามารถของขา้ราชการพลเรือนสามญั (ระดบั 4-8) โครงการความสามารถของ
ผูบ้ริหารระดบักลาง โครงการสมรรถนะผูบ้ริหารระดบัสูง โครงการการบริหารระบบพนกังานราชการ 
และล่าสุดโครงการพฒันาระบบจ าแนกต าแหน่งและค่าตอบแทน ซ่ึงเป็นโครงการใหญ่ท่ีจดัท าเพื่อใช้
ขบัเคล่ือนการบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือนทั้งระบบ 
 ส าหรับความหมายของสมรรถนะในแต่ละโครงการยอ่ยของส านกังาน ก.พ. แมจ้ะไม่เหมือนกนั
ทีเดียวแต่มีลกัษณะร่วมกนั คือ เป็นพฤติกรรมในการท างาน เก่ียวขอ้งกบัผลส าเร็จของงาน และเก่ียวขอ้ง
กบัความรู้ ทกัษะ/ความสามารถ และคุณลกัษณะอ่ืนๆ ของบุคคลโดยตรง แต่เป็นกลุ่มของคุณลกัษณะเชิง
พฤติกรรมในการท างาน อธิบายอีกอยา่งหน่ึงก็คือ ลกัษณะพฤติกรรมการท างานของบุคคลท่ีท าใหเ้กิดผล
งานท่ีโดดเด่นนั้น บุคคลตอ้งมี ความรู้ ทกัษะ ความสามารถและคุณลกัษณะอ่ืนๆ จึงจะท างานได ้แต่การ
ท่ีบุคคลจะมีผลการปฏิบติังานท่ีโดดเด่นนั้นจะตอ้งมีสมรรถนะหรือคุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมอีกดว้ย 
ยกตวัอยา่งกรณีของนกัการทูตในการศึกษาของ McClelland แน่นอนวา่ผูท่ี้จะท าหนา้ท่ีนกัการทูตได้
จ  าเป็นตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัสังคม วฒันธรรม การเมือง ภาษา และอ่ืนๆ (ส่วนของความรู้ ทกัษะ 
ความสามารถ) แต่นกัการทูตท่ีมีผลการปฏิบติังานโดดเด่นพบวา่มีความเขา้ใจในความแตกต่างระหวา่ง
บุคคลดา้นวฒันธรรม (Cross-cultural Interpersonal Sensitivity) ความคาดหวงัทางบวกกบัผูอ่ื้น 
(Positive Expectations of Others) และความรวดเร็วในการเรียนรู้เครือข่ายดา้นการเมือง (Speed in 
Learning Political Networks) ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมท่ีนกัการทูตท่ีมีผลการปฏิบติังานปาน
กลางไม่มี 
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 ดงันั้นความรู้ ทกัษะ และความสามารถ เป็นพื้นฐานท่ีจะท าใหบุ้คคลปฏิบติังานได ้และ
สมรรถนะเป็นส่วนท่ีต่อยอดเพิ่มเติมข้ึนมาใหบุ้คคลปฏิบติังานไดผ้ลงานท่ีโดดเด่น 
 ในเร่ืองค าก าจดัความของสมรรถนะ ส านกังาน ก.พ. ไดก้ าหนดนิยามของสมรรถนะวา่เป็น 
“คุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมท่ีเป็นผลมาจากความรู้ ทกัษะ/ความสามารถ และคุณลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีท าให้
บุคคลสามารถสร้างผลงานไดโ้ดดเด่นในองคก์ร ” กล่าวคือ การท่ีบุคคลจะแสดงสมรรถนะใดสมรรถนะ
หน่ึงได ้มกัจะตอ้งมีองคป์ระกอบทั้งความรู้ ทกัษะ/ความสามารถ และคุณลกัษณะอ่ืนๆ ตวัอยา่งเช่น 
สมรรถนะการบริการท่ีดีซ่ึงอธิบายวา่ “สามารถใหบ้ริการท่ีผูรั้บบริการตอ้งการได้ ” นั้น หากขาด
องคป์ระกอบต่างๆ ไดแ้ก่ ความรู้ในงานหรือทกัษะท่ีเก่ียวขอ้ง เช่นอาจตอ้งหาขอ้มูลจากคอมพิวเตอร์ 
และคุณลกัษณะของบุคคลท่ีเป็นคนใจเยน็ อดทน ชอบช่วยเหลือผูอ่ื้นแลว้ บุคคลก็ไม่อาจจะแสดง
สมรรถนะของการบริการท่ีดีดว้ยการใหบ้ริการท่ีผูรั้บบริการตอ้งการได้ 
 กล่าวอีกอยา่งหน่ึงก็คือ สมรรถนะเป็นกลุ่มพฤติกรรมท่ีองคก์ารตอ้งการจากขา้ราชการ เพราะ
เช่ือวา่หากขา้ราชการมีพฤติกรรมการท างานในแบบท่ีองคก์ารก าหนดแลว้ จะส่งผลใหข้า้ราชการผูน้ั้นมี
ผลการปฏิบติังานดี และส่งผลใหอ้งคก์รบรรลุเป้าประสงคท่ี์ตอ้งการไว ้ตวัอยา่งเช่น การก าหนด
สมรรถนะการบริการท่ีดี เพราะหนา้ท่ีหลกัของขา้ราชการคือการใหบ้ริการแก่ประชาชน ท าใหห้น่วยงาน
ของรัฐบรรลุวตัถุประสงคคื์อการท าใหเ้กิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
สมรรถนะกบัผลการปฏิบัติงาน  
 เม่ือมองจากแนวคิดของโมเดลการคดัเลือกบุคลากร สมรรถนะสามารถใชเ้ป็นส่ิงท่ีวดัเพื่อท านาย
ผลการปฏิบติังาน หรือเป็นส่วนหน่ึงของผลการปฏิบติังานก็ได ้(ส าหรับค าจ ากดัความของระบบจ าแนก
ต าแหน่งและค่าตอบแทนท่ีปรับปรุงใหม่ สมรรถนะเป็นส่วนหน่ึงของผลการปฏิบติังาน) โมเดลการ
คดัเลือกบุคลากรอยา่งง่ายแสดงดงัต่อไปน้ี 
 
            
            
          

ภาพกรอบแนวคิดในการคัดเลอืกบุคลากร (ดัดแปลงจาก Binning & Barrett, 1989) 
 
 กรอบแนวคิดในการคดัเลือกบุคลากรของ Binning & Barrett (1989) อธิบายวา่ ใน
กระบวนการคดัเลือกพนกังานมีการทดสอบ หรือประเมินผูส้มคัรวา่เหมาะสมกบัต าแหน่งท่ีท างาน
หรือไม่ ซ่ึงการวดัการประเมินในกระบวนการคดัเลือก เนน้ท่ีความรู้ ทกัษะ ความสามารถ และ
คุณลกัษณะอ่ืนๆ ของ ผูส้มคัรวา่สอดคลอ้งกบัคุณสมบติัท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
หรือไม่ ตวัอยา่งเช่น กระบวนการคดัเลือกขา้ราชการมีการทดสอบความรู้ความสามารถทัว่ไป (ภาค ก) 

การวดัเพื่อท านายผลการปฏิบตัิงาน เช่น 

วดัความรูค้วามสามารถทัว่ไป 

ผลการปฏิบตัิงาน 

(งานท่ีมอบหมาย + พฤติกรรม) 
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ซ่ึงเป็นการวดัความสามารถในการเรียนรู้ของผูส้มคัรวา่อยูใ่นระดบัท่ีสามารถเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ท่ีจะใชใ้น
การท างานไดอ้ยา่งรวดเร็วหรือไม่ ทั้งน้ีเพราะในการท างานต่างๆ นั้นตอ้งมีการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ อยู่
ตลอดเวลา ถา้ขา้ราชการไม่มีความสามารถในการเรียนรู้อยูใ่นระดบัท่ีดีแลว้จะส่งผลต่อการปฏิบติังานใน
อนาคต การทดสอบภาคความรู้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) เป็นการทดสอบวา่ผูส้มคัรมีความรู้ในสาขาท่ี
ก าหนดไวส้ าหรับการท างานหรือไม่ ความรู้ในสาขาท่ีตอ้งใชใ้นการปฏิบติังานมีความจ าเป็นต่อการ
ปฏิบติังานในต าแหน่งนั้นๆ และการทดสอบความเหมาะสมกบัต าแหน่ง (ภาค ค) เป็นการทดสอบวา่
ผูส้มคัรมีความเหมาะสมกบัต าแหน่งหรือไม่ในแง่ของสมรรถนะ (คุณลกัษณะเชิงพฤติกรรม) เช่น เป็น
คนท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิหรือไม่ เป็นตน้ 
 เม่ือมีการวดัเพื่อการคดัเลือกแลว้ควรตอ้งมีการประเมินวา่การวดันั้นๆ มีประโยชน์ในการท านาย
ผลการปฏิบติังานจริงหรือไม่ วธีิการประเมินแบบทดสอบเพื่อการคดัเลือกท าไดโ้ดยการน าคะแนนของ
การสอบคดัเลือกมาหาค่าสหสัมพนัธ์กบัคะแนนการประเมินผลการปฏิบติังาน ถา้ค่าสหสัมพนัธ์สูงเช่น 
ถา้คะแนนการสอบคดัเลือกสูงและคะแนนการประเมินผลการปฏิบติังานก็สูงดว้ย (สหสัมพนัธ์ตรง) หรือ
อีกลกัษณะหน่ึงถา้คะแนนการสอบคดัเลือกสูงแต่คะแนนการประเมินผลการปฏิบติังานต ่า (สหสัมพนัธ์
ผกผนั) เช่นน้ีเป็นการแสดงวา่การสอบคดัเลือกสามารถใชท้  านายผลการปฏิบติังานได ้
 คะแนนการประเมินผลการปฏิบติังานมีความส าคญัมากต่อการบริหารงานบุคคล เพราะใช้
ตดัสินใจเก่ียวกบัการทดสอบเพื่อการคดัเลือก การวางแผนพฒันา และท่ีส าคญัยงัใชเ้พื่อการก าหนด
ค่าตอบแทนใหก้บัพนกังานอีกดว้ย ถา้การประเมินผลการปฏิบติังานลม้เหลว กล่าวคือไม่สามารถบอกได้
วา่พนกังานคนใดเป็นผูมี้ผลการปฏิบติังานท่ีดีหรือไม่ และดีมากแค่ไหนแลว้ การบริหารงานอ่ืนๆ มี
โอกาสท่ีจะลม้เหลวไปดว้ยอยา่งมาก 
 เม่ือมีการน าสมรรถนะมาใชใ้นการบริหารงานบุคคล โดยก าหนดวา่สมรรถนะเป็นคุณลกัษณะ
เชิงพฤติกรรมท่ีเป็นผลมาจากความรู้ ทกัษะ ความสามารถ และคุณลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีส่งผลใหบุ้คคลสร้าง
ผลงานท่ีโดดเด่นในองคก์ร ดงันั้นเม่ือเปรียบเทียบกบักรอบแนวคิดในการคดัเลือกบุคลากรแลว้ค าถามคือ
สมรรถนะคือส่วนท่ีใชท้  านายผลการปฏิบติังาน หรือส่วนท่ีเป็นผลการปฏิบติังาน ค าตอบคือ แลว้แต่ค า
จ  ากดัความสมรรถนะท่ีใชถ้า้ก าหนดวา่สมรรถนะเป็นความรู้ ทกัษะ ความสามารถ และคุณลกัษณะอ่ืนๆ 
สมรรถนะก็จะเป็นส่วนท่ีใชท้  านายผลการปฏิบติังาน แต่ส าหรับสมรรถนะของภาคราชการพลเรือนไทย
ก าหนดความหมายวา่เป็นคุณลกัษณะเชิงพฤติกรรม....ท่ีท  าใหบุ้คคลสร้างผลงานไดโ้ดดเด่นในองคก์ร 
ดงันั้นดว้ยค าจ ากดัความน้ีสมรรถนะจึงเป็นผลการปฏิบติังาน อยา่งไรก็ดีในทางปฏิบติัไม่ไดมี้การแยก
อยา่งชดัเจนวา่สมรรถนะเป็นส่ิงท่ีใชท้  านายผลการปฏิบติังาน หรือเป็นผลการปฏิบติังาน แต่จะใชร้วมๆ 
กนัไป โดยถา้เป็นการคดัเลือก หรือ การฝึกอบรมมกัเนน้ท่ีความรู้ ทกัษะ ความสามารถ แต่ถา้จะวดัผล
การปฏิบติังานก็เนน้ท่ีคุณลกัษณะเชิงพฤติกรรม 
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 ในส่วนของการประเมินผลการปฏิบติังานท่ีแบ่งการประเมินเป็นสองส่วนคือ ส่วนของงานท่ี
มอบหมายและส่วนของพฤติกรรมในการท างาน สมรรถนะ(คุณลกัษณะเชิงพฤติกรรม) เป็นส่วนหน่ึง
ของผลการปฏิบติังานส าหรับความรู้ ทกัษะ ความสามารถ และคุณลกัษณะอ่ืนๆ เป็นส่วนตั้งตน้ท่ีท าให้
บุคคลแสดงผลงานในงานท่ีมอบหมาย ดงันั้นในการวดัผลการปฏิบติังานจึงมกัเนน้ไปท่ีงานท่ีมอบหมาย 
แต่ไม่วดัความรู้ ทกัษะ ความสามารถ และคุณลกัษณะอ่ืนๆ โดยตรง 
 อยา่งไรก็ดีการวดัความรู้ ทกัษะ ความสามารถ และคุณลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีส าคญัต่อการท างานนั้น
เป็นส่วนท่ีเนน้ในกระบวนการคดัเลือก และกระบวนการฝึกอบรมพฒันา นอกจากน้ีแลว้ยงัมีการน า
คุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมมาใชป้ระโยชน์ในการคดัเลือกอีกดว้ย โดยใชห้ลกัการท่ีวา่ “พฤติกรรมในอดีต
ท านายพฤติกรรมในอนาคตไดดี้ท่ีสุด โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสถานการณ์ท่ีคลา้ยกนั และในเวลาท่ีไม่ห่าง
กนัจนเกินไป” ประโยชน์ท่ีน ามาใช ้เช่น การสัมภาษณ์เพื่อคน้หาวา่ผูส้มคัรมีพฤติกรรมในอดีตคลา้ยกบั
พฤติกรรมท่ีต าแหน่งตอ้งการหรือไม่ กล่าวโดยละเอียดคือ ถา้ตอ้งการคน้หาวา่ผูส้มคัรเป็นผูท่ี้มุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิในการท างานหรือไม่ ก็สัมภาษณ์ประวติัเพื่อดูวา่ผูส้มคัรมีลกัษณะของความขยนัขนัแขง็ 
รับผดิชอบ เอาใจใส่ (ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นพฤติกรรมท่ีแสดงการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ) มาในอดีตหรือไม่ เป็นตน้ 
 โดยสรุปสมรรถนะจะใชใ้นการท านายผลการปฏิบติังาน หรือเป็นส่วนหน่ึงของผลการ
ปฏิบติังานก็แลว้แต่ค าจ  ากดัความ และการน าไปใช ้ผูใ้ชค้วรตอ้งมีความเขา้ใจ เพราะวธีิการประเมินและ
จุดประสงคข์องการใชส้มรรถนะจะแตกต่างกนัไป รายละเอียดเพิ่มเติมอธิบายในส่วนของการน า
สมรรถนะไปใชใ้นระบบการบริหารงานบุคคลดา้นต่างๆ 
สมรรถนะของงานหรือสมรรถนะของคน  
 Kierstead (1998) กล่าววา่ความไม่ชดัเจนระหวา่งสมรรถนะของงาน กบัสมรรถนะของคนท า
ใหเ้กิดความสับสนในการท าความเขา้ใจสมรรถนะ สมรรถนะของงาน ( Job-based Competency or 
Area of Competence) หมายถึงส่ิงท่ีบุคคลตอ้งท าในการท างาน ในขณะท่ีสมรรถนะของคน ( Person-
based Competencies) หมายถึงคุณลกัษณะท่ีท าใหบุ้คคลสามารถท างานไดดี้ ตวัอยา่งเช่น วสิัยทศัน์ 
น่าจะจดัเป็นสมรรถนะของงาน เพราะเป็นส่ิงท่ีผูค้รองต าแหน่งตอ้งแสดงวสิัยทศัน์ท่ีดี แต่ถา้มองในแง่
ของคนแลว้จะมองวา่แลว้คนตอ้งมีลกัษณะอยา่งไรจึงจะมีวสิัยทศัน์ท่ีดีได ้เช่นอาจตอ้งเป็นคนท่ีมีความ
เช่ือมัน่ในตวัเอง เป็นคนมีความคิดวเิคราะห์ท่ีดี เป็นตน้ 
 ดงันั้น เม่ือพิจารณาสมรรถนะของราชการพลเรือนไทยแลว้น่าจะเป็นส่วนของงาน คือเป็น
คุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมท่ีก าหนดใหบุ้คคลแสดงในการท างาน  ซ่ึงจากประสบการณ์การด าเนินงาน
สมรรถนะในส่วนราชการก็พบเช่นเดียวกนัวา่มีความสับสนระหวา่งสมรรถนะของงาน (ส่ิงท่ีบุคคลตอ้ง
ท าในงาน/หนา้ท่ีในงาน) และสมรรถนะของคน (คุณลกัษณะท่ีท าใหบุ้คคลท างานไดดี้) ความส าคญัของ
การท าความเขา้ใจในส่วนน้ีอยูท่ี่การน าไปใชเ้พื่อบริหารผลงาน เพราะหนา้ท่ีในงานจะถูกประเมินแยก
จากสมรรถนะ และมีการใหน้ ้าหนกักบัสองส่วนน้ีแตกต่างกนั 
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สมรรถนะของครู 
 สมรรถนะ หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงเกิดจากการรวมความรู้ ( Knowledge) ทกัษะ ( Skill) 
คุณลกัษณะ ( Character) ทศันคติ ( Attitude) และแรงจูงใจ ( Motivation) ของบุคคล และส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งโดดเด่น 
 สมรรถนะมีองคป์ระกอบ 3 ประการคือ  
 1.  ความรู้ ( Knowledge) 
 2.  ทกัษะ (Skills) 
 3.  คุณลกัษณะส่วนบุคคล (Attributes) 
 สมรรถนะมี  2  ประเภทคือ 
 1.  สมรรถนะหลกั ( Core Competency) 
 2.  สมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) 
 สมรรถนะหลกั  ประกอบดว้ย 
 1.  การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  
 2.  การบริการท่ีดี  
 3.  การพฒันาตนเอง  
 4.  การท างานเป็นทีม  
 5.  จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพครู  

สมรรถนะประจ าสายงาน 
 สมรรถนะประจ าสายงานเป็นคุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมท่ีท าใหบุ้คลากรในองคก์รปฏิบติังาน
ไดผ้ลและแสดงคุณลกัษณะพฤติกรรมไดเ้ด่นชดัเป็นรูปธรรม โดยเป็นคุณลกัษณะเฉพาะส าหรับสายงาน
ครูคือ  

1.  การออกแบบการเรียนรู้ 
 2.  การพฒันาผูเ้รียน   
 3.  การบริหารจดัการชั้นเรียน 
 4.  การวเิคราะห์สังเคราะห์และการวจิยั  
 5.  ภาวะผูน้ าครู  
 6.  การสร้างความร่วมมือกบัชุมชน  
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่2 

เร่ือง “สมรรถนะประจ าสายงานและแนวทางการพฒันาสมรรถนะ 
ประจ าสายงานส าหรับครู” 

โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต้ปฏบัิติการไทยเข้มแขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 
 สมรรถนะประจ าสายงานเป็นคุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมท่ีท าใหบุ้คลากรในองคก์รปฏิบติังาน
ไดผ้ลและแสดงคุณลกัษณะพฤติกรรมไดเ้ด่นชดัเป็นรูปธรรม โดยเป็นคุณลกัษณะเฉพาะส าหรับสายงาน
ครูคือ 1.  การออกแบบการเรียนรู้ 
 2.  การพฒันาผูเ้รียน   
 3.  การบริหารจดัการชั้นเรียน 
 4.  การวเิคราะห์สังเคราะห์และการวจิยั  
 5.  ภาวะผูน้ าครู  
 6.  การสร้างความร่วมมือกบัชุมชน  
 ส าหรับรายละเอียดของสมรรถนะประจ าสายงานซ่ึงประกอบดว้ยตวับ่งช้ีและรายการพฤติกรรม
ท่ีส่งผลถึงการพฒันาพฤติกรรมในการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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สมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) 

สมรรถนะที ่1 การบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ (Curriculum and Learning Management) หมายถึง ความสามารถในการสร้างและพฒันาหลกัสูตร  
การออกแบบการเรียนรู้อยา่งสอดคลอ้งและเป็นระบบ   จดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ใชแ้ละพฒันาส่ือนวตักรรมเทคโนโลยี  และการวดั ประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อพฒันา
ผูเ้รียนอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด  

 

สมรรถนะ ตวับ่งช้ี รายการพฤติกรรม 
การบริหารหลกัสูตร 
และการจดัการเรียนรู้ 

(Curriculum and 
Learning Management) 

 
  
  
  
  
  
  

1. การสร้างและพฒันาหลกัสูตร 1. สร้าง/พฒันาหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางและทอ้งถ่ิน 
2. ประเมินการใชห้ลกัสูตรและน าผลการประเมินไปใชใ้นการพฒันาหลกัสูตร 

2. ความรู้ ความสามารถใน 
การออกแบบการเรียนรู้  

1. ก าหนดผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีเนน้การวเิคราะห์ สังเคราะห์ ประยกุต ์ริเร่ิม เหมาะสม 
    กบัสาระการเรียนรู้ ความแตกต่างและธรรมชาติของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  
2. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งหลากหลายเหมาะสมสอดคลอ้งกบัวยั และ                      
    ความตอ้งการของผูเ้รียน และชุมชน 
3. เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้  การจดักิจกรรมและ                    
    การประเมินผลการเรียนรู้ 
4. จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบโดยบูรณาการอยา่งสอดคลอ้งเช่ือมโยงกนั 
5. มีการน าผลการออกแบบการเรียนรู้ไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ และปรับใชต้ามสถานการณ์  
    อยา่งเหมาะสมและเกิดผลกบัผูเ้รียนตามท่ีคาดหวงั 
6. ประเมินผลการออกแบบการเรียนรู้เพื่อน าไปใชป้รับปรุง/พฒันา  
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สมรรถนะ ตวับ่งช้ี รายการพฤติกรรม 

  
  
  
  

3. การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั  
  

1. จดัท าฐานขอ้มูลเพื่ออกแบบการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  
2. ใชรู้ปแบบ/เทคนิควธีิการสอนอยา่งหลากหลายเพื่อใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ 
3. จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีปลูกฝัง/ส่งเสริมคุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละสมรรถนะของ
ผูเ้รียน 

4. ใชห้ลกัจิตวทิยาในการจดัการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีความสุข และพฒันา
อยา่งเตม็ศกัยภาพ 

5.ใชแ้หล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในชุมชนในการจดัการเรียนรู้ 
6. พฒันาเครือข่ายการเรียนรู้ระหวา่งโรงเรียนกบัผูป้กครอง และชุมชน   

4. การใชแ้ละพฒันาส่ือนวตักรรม
เทคโนโลยเีพื่อการจดัการเรียนรู้ 

1. ใชส่ื้อ นวตักรรมและเทคโนโลยีในการจดัการเรียนรู้อยา่งหลากหลาย เหมาะสมกบัเน้ือหา
และกิจกรรมการเรียนรู้ 

2. สืบคน้ขอ้มูลผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้ 
3. ใชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ในการผลิตส่ือ/นวตักรรมท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้ 

5. การวดัและประเมินผล 
การเรียนรู้ 
  

1.  ออกแบบวธีิการวดัและประเมินผลอยา่งหลากหลาย เหมาะสมกบัเน้ือหา กิจกรรม 
     การเรียนรู้ และผูเ้รียน 
2. สร้างและน าเคร่ืองมือวดัและประเมินผลไปใชอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
3. วดัและประเมินผลผูเ้รียนตามสภาพจริง 
4. น าผลการประเมินการเรียนรู้มาใชใ้นการพฒันาการจดัการเรียนรู้  
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สมรรถนะที่ 2 การพฒันาผูเ้รียน (Student Development) หมายถึง ความสามารถในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม การพฒันาทกัษะชีวติ สุขภาพกาย และสุขภาพจิต ความเป็น
ประชาธิปไตย ความภูมิใจในความเป็นไทย การจดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนเพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพ 
 

สมรรถนะ ตวับ่งช้ี รายการพฤติกรรม 
การพฒันาผูเ้รียน 

(Student Development) 
2.1 การปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมใหแ้ก่ผูเ้รียน 

1. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมแก่ผูเ้รียนในการจดัการเรียนรู้ในชั้นเรียน  
2. จดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมโดยใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรม  
3. จดัท าโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหแ้ก่ผูเ้รียน 

2.2 การพฒันาทกัษะชีวติ และ
สุขภาพกาย และสุขภาพจิตผูเ้รียน  

1. จดักิจกรรมเพื่อพฒันาผูเ้รียนดา้นการดูแลตนเอง มีทกัษะในการเรียนรู้ การท างาน  
    การอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุข และรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง 

2.3 การปลูกฝังความเป็น
ประชาธิปไตย  ความภูมิใจใน 
ความเป็นไทยใหก้บัผูเ้รียน 

1. สอดแทรกความเป็นประชาธิปไตย  ความภูมิใจในความเป็นไทย ใหแ้ก่ผูเ้รียน 
2. จดัท าโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย ความภูมิใจในความเป็นไทย  

2.4 การจดัระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน 

1. ใหผู้เ้รียน คณะครูผูส้อน และผูป้กครองมีส่วนร่วมในดูแลช่วยเหลือนกัเรียนรายบุคคล  
2. น าขอ้มูลนกัเรียนไปใชช่้วยเหลือ/พฒันาผูเ้รียนทั้งดา้นการเรียนรู้และปรับพฤติกรรม  
    เป็นรายบุคคล 
3. จดักิจกรรมเพื่อป้องกนัแกไ้ขปัญหา และส่งเสริมพฒันาผูเ้รียนใหแ้ก่นกัเรียนอยา่งทัว่ถึง  
4. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนปฏิบติัตนอยา่งเหมาะสมกบัค่านิยมท่ีดีงาม  
5. ดูแล ช่วยเหลือ ผูเ้รียนทุกคนอยา่งทัว่ถึง ทนัการณ์ 
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สมรรถนะที ่3 การบริหารจดัการชั้นเรียน (Classroom Management) หมายถึง การจดับรรยากาศการเรียนรู้ การจดัท าขอ้มูลสารสนเทศและเอกสารประจ า 
ชั้นเรียน/ประจ าวชิา การก ากบัดูแลชั้นเรียนรายชั้น/รายวชิา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข และความปลอดภยัของผูเ้รียน   
 

สมรรถนะ ตวับ่งช้ี รายการพฤติกรรม 
การบริหารจดัการชั้นเรียน 

(Classroom 
Management) 

 
 
 
 
 

1. จดับรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ 
ความสุขและความปลอดภยัของ 
ผูเ้รียน 

1. จดัสภาพแวดลอ้มภายในหอ้งเรียน และภายนอกหอ้งเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
2. ส่งเสริมการมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งครูกบัผูเ้รียน และผูเ้รียนกบัผูเ้รียน 
3. ตรวจสอบส่ิงอ านวยความสะดวกในหอ้งเรียนใหพ้ร้อมใช้และปลอดภยัอยูเ่สมอ 

2. จดัท าขอ้มูลสารสนเทศและเอกสาร
ประจ าชั้นเรียน/ประจ าวชิา 

1. จดัท าขอ้มูลสารสนเทศของนกัเรียนเป็นรายบุคคลและเอกสารประจ าชั้นเรียน           
อยา่งถูกตอ้งครบถว้นเป็นปัจจุบนั 

2. น าขอ้มูลสารสนเทศไปใชใ้นการพฒันาผูเ้รียนไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ 

3. ก ากบัดูแลชั้นเรียนรายชั้น/รายวชิา 
  
  

1. ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการก าหนดกฎ กติกา ขอ้ตกลงในชั้นเรียน 
2. แกปั้ญหา/พฒันานกัเรียนดา้นระเบียบวนิยัโดยการสร้างวนิยัเชิงบวกในชั้นเรียน 
3. ประเมินการก ากบัดูแลชั้นเรียน และน าผลการประเมินไปใชใ้นการปรับปรุง 
    และพฒันา 
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สมรรถนะที่ 4  การวเิคราะห์ สังเคราะห์ และการวจิยัเพื่อพฒันาผูเ้รียน (Analysis & Synthesis & Classroom Research) หมายถึง ความสามารถในการท า   ความเขา้ใจ แยก
ประเด็นเป็นส่วนยอ่ย รวบรวม ประมวลหาขอ้สรุปอยา่งมีระบบและน าไปใชใ้นการวจิยัเพื่อพฒันาผูเ้รียน รวมทั้งสามารถวเิคราะห์องคก์รหรือ  งานในภาพรวมและด าเนินการ
แกปั้ญหา เพื่อพฒันางานอยา่งเป็นระบบ 

สมรรถนะ ตวับ่งช้ี รายการพฤติกรรม 
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ 
การวิจยัเพื่อพฒันาผูเ้รียน 
(Analysis & Synthesis & 

Classroom Research)   

1. การวิเคราะห์   1. ส ารวจปัญหาเก่ียวกบันกัเรียนท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนเพื่อวางแผนการวิจยัเพื่อพฒันาผูเ้รียน 
2. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเก่ียวกบันกัเรียนท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนเพื่อก าหนดทางเลือกใน

การแกไ้ขปัญหาระบุสภาพปัจจุบนั 
3. มีการวิเคราะห์จุดเด่น จุดดอ้ย อุปสรรคและโอกาสความส าเร็จของการวิจยัเพื่อแกไ้ข

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน 
2. การสังเคราะห์ 1. รวบรวม จ าแนกและจดักลุ่มของสภาพปัญหาของผูเ้รียน แนวคิดทฤษฎีและวิธีการแกไ้ข

ปัญหาเพื่อสะดวกต่อการน าไปใช ้
2. มีการประมวลผลหรือสรุปขอ้มูลสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการแกไ้ขปัญหา          

ในชั้นเรียนโดยใชข้อ้มูลรอบดา้น 

3. การวิจยัเพื่อพฒันาผูเ้รียน 1. จดัท าแผนการวิจยั และด าเนินกระบวนการวิจยั อยา่งเป็นระบบตามแผนด าเนินการวิจยั
ท่ีก  าหนดไว ้

2. ตรวจสอบความถูกตอ้งและความน่าเช่ือถือของผลการวิจยัอยา่งเป็นระบบ 
3. มีการน าผลการวิจยัไปประยกุตใ์ชใ้นกรณีศึกษาอ่ืน ๆ ท่ีมีบริบทของปัญหาท่ีคลา้ยคลึง

กนั 

 

 

http://www.utqonline.in.th/


รหัส UTQ-2137: การพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงานและสมรรถนะหลักส าหรับครู                                                                       38 

 

 
utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามสัญญาอนุญาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงทีม่า-ไมใ่ชเ้พือ่การคา้-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0 ประเทศไทย 

สมรรถนะที่ 5 ภาวะผูน้ าครู (Teacher Leadership) หมายถึง คุณลกัษณะและพฤติกรรมของครูท่ีแสดงถึงความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์ส่วนบุคคล และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและ
กนัทั้งภายในและภายนอกหอ้งเรียนโดยปราศจากการใชอิ้ทธิพลของผูบ้ริหารสถานศึกษา ก่อใหเ้กิดพลงัแห่งการเรียนรู้เพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้ใหมี้คุณภาพ  

สมรรถนะ ตวับ่งช้ี รายการพฤติกรรม 
ภาวะผูน้ าครู  

(Teacher Leadership) 
1. วุฒิภาวะความเป็นผูใ้หญ่ 
ท่ีเหมาะสมกบัความเป็นครู 
(Adult Development) 

1. พิจารณาทบทวน ประเมินตนเองเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีแสดงออกต่อผูเ้รียนและผูอ่ื้น                 
และมีความรับผดิชอบต่อตนเองและส่วนรวม 

2. เห็นคุณค่า ใหค้วามส าคญัในความคิดเห็นหรือผลงาน และใหเ้กียรติแก่ผูอ่ื้น  
3. กระตุน้จูงใจ ปรับเปล่ียนความคิดและการกระท าของผูอ่ื้นใหมี้ความผกูพนัและมุ่งมัน่ต่อเป้าหมาย
ในการท างานร่วมกนั 

2. การสนทนาอยา่งสร้างสรรค ์
(Dialogue) 

1. มีปฏิสัมพนัธ์ในการสนทนา มีบทบาท และมีส่วนร่วมในการสนทนาอยา่งสร้างสรรคก์บัผูอ่ื้น  
    โดยมุ่งเนน้ไปท่ีการเรียนรู้ของผูเ้รียนและการพฒันาวิชาชีพ 
2. มีทกัษะการฟัง การพดู และการตั้งค  าถาม เปิดใจกวา้ง ยดืหยุน่ ยอมรับทศันะท่ีหลากหลาย 
    ของผูอ่ื้น เพื่อเป็นแนวทางใหม่ๆ ในการปฏิบติังาน 
3. สืบเสาะขอ้มูล ความรู้ทางวิชาชีพใหม่ๆ ท่ีสร้างความทา้ทายในการสนทนาอยา่งสร้างสรรค์ 
    กบัผูอ่ื้น  

3. การเป็นบุคคลแห่ง 
การเปล่ียนแปลง (Change 
Agency) 

1. ใหค้วามสนใจต่อสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเป็นปัจจุบนั โดยมีการวางแผนอยา่งมีวิสัยทศัน์                  
    ซ่ึงเช่ือมโยงกบัวิสัยทศัน์ เป้าหมาย และพนัธกิจของโรงเรียนร่วมกบัผูอ่ื้น  
2. ริเร่ิมการปฏิบติัท่ีน าไปสู่การเปล่ียนแปลงและการพฒันานวตักรรม 

  3. กระตุน้ผูอ่ื้นใหมี้การเรียนรู้และความร่วมมือในวงกวา้งเพื่อพฒันาผูเ้รียน สถานศึกษา  
     และวิชาชีพ 
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สมรรถนะ ตวับ่งช้ี รายการพฤติกรรม 
4. ปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้นภายใตร้ะบบ/ขั้นตอนท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิมได้ 

4. การปฏิบติังานอยา่งไตร่ตรอง 
(Reflective Practice) 

1. พิจารณาไตร่ตรองความสอดคลอ้งระหว่างการเรียนรู้ของนกัเรียน และการจดัการเรียนรู้ 
2. สนบัสนุนความคิดริเร่ิมซ่ึงเกิดจากการพิจารณาไตร่ตรองของเพื่อนร่วมงาน และมีส่วนร่วม 
    ในการพฒันานวตักรรมต่างๆ  
3. ใชเ้ทคนิควิธีการหลากหลายในการตรวจสอบ ประเมินการปฏิบติังานของตนเอง และ  
    ผลการด าเนินงานสถานศึกษา 

5. การมุ่งพฒันาผลสัมฤทธ์ิ
ผูเ้รียน 
(Concern for improving pupil 
achievement) 
 

1. ก าหนดเป้าหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีทา้ทายความสามารถของตนเองตามสภาพจริง 
    และปฏิบติัใหบ้รรลุผลส าเร็จได้ 
2. ใหข้อ้มูลและขอ้คิดเห็นรอบดา้นของผูเ้รียนต่อผูป้กครองและผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ  
3. ยอมรับขอ้มูลป้อนกลบัเก่ียวกบัความคาดหวงัดา้นการเรียนรู้ของผูเ้รียนจากผูป้กครอง 
4. ปรับเปล่ียนบทบาทและการปฏิบติังานของตนเองใหเ้อ้ือต่อการพฒันาผลสัมฤทธ์ิผูเ้รียน 
5. ตรวจสอบขอ้มูลการประเมินผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น รวมไปถึงผลการวิจยั หรือองคค์วามรู้ 
   ต่างๆ  และน าไปใชใ้นการพฒันาผลสัมฤทธ์ิผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ 
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สมรรถนะที ่6 การสร้างความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชนเพื่อการจดัการเรียนรู้ (Relationship & Collaborative – Building for Learning Management) หมายถึง การ
ประสานความร่วมมือ สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี และเครือข่ายกบัผูป้กครอง ชุมชน และองคก์รอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสนบัสนุนส่งเสริมการจดัการเรียนรู้  
 

สมรรถนะ ตวับ่งช้ี รายการพฤติกรรม 
การสร้างความสัมพนัธ์ 

และความร่วมมือกบัชุมชน 
เพื่อการจดัการเรียนรู้ 

(Relationship & 
Collaborative for 

Learning) 

1. การสร้างความสัมพนัธ์
และความร่วมมือกบัชุมชน 
เพื่อการจดัการเรียนรู้ 

1. ก าหนดแนวทางในการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี และความร่วมมือกบัชุมชน 
2. ประสานใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา 
3. ใหค้วามร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน 
4. จดักิจกรรมท่ีเสริมสร้าง ความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบัผูป้กครอง ชุมชน และ  
    องคก์รอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อการจดัการเรียนรู้  

2. การสร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือเพื่อการจดั 
การเรียนรู้ 

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งครู ผูป้กครอง ชุมชน และองคก์รอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐและ  
    เอกชน เพื่อสนบัสนุนส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ 

 
 
 
 

4
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่3 

เร่ือง “สมรรถนะหลกัและแนวทางการพฒันาสมรรถนะหลกัส าหรับครู” 

โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต้ปฏบัิติการไทยเข้มแขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 
 สมรรถนะหลกั  เป็นบุคลิกลกัษณะของคนท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความรู้ ทกัษะ ทศันคติ ความเช่ือ 
และอุปนิสัยของคนในองคก์รท่ีจะช่วยสนบัสนุนใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมายตามวสิัยทศัน์ 
 ส าหรับสมรรถนะหลกัของครู  ประกอบดว้ย  5  สมรรถนะคือ 
 1.  การมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน  
 2.  การบริหารท่ีดี  
 3.  การพฒันาตนเอง  
 4.  การท างานเป็นทีม  
 5.  จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพครู  
 ซ่ึงมีรายละเอียดของตวัช้ีวดัและรายการพฤติกรรม ดงัน้ี  
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สมรรถนะหลกั (Core Competency) 
 
สมรรถนะที ่1 การมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน (Working Achievement Motivation) หมายถึง ความมุ่งมัน่ในการปฏิบติังานในหนา้ท่ีใหมี้คุณภาพ ถูกตอ้ง 
ครบถว้นสมบูรณ์ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์โดยมีการวางแผน ก าหนดเป้าหมาย ติดตามประเมินผลการปฏิบติังาน และปรับปรุงพฒันาประสิทธิภาพและผลงาน
อยา่งต่อเน่ือง 

 

สมรรถนะ ตัวบ่งช้ี รายการพฤติกรรม 

การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
ในการปฏิบัติงาน 

(Working Achievement 
Motivation) 

1.1 ความสามารถในการวางแผน   
การก าหนดเป้าหมาย การวเิคราะห์  
สังเคราะห์ภารกิจงาน 

1. วเิคราะห์ภารกิจงานเพื่อวางแผนการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 

2. ก าหนดเป้าหมายในการปฏิบติังานทุกภาคเรียน 

3. ก าหนดแผนการปฏิบติังานและการจดัการเรียนรู้อยา่งเป็นขั้นตอน   
1.2 ความมุ่งมัน่ในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
ใหมี้คุณภาพ ถูกตอ้ง ครบถว้นสมบูรณ์ 

1. ใฝ่เรียนรู้เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ 
2. ริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการพฒันาการจดัการเรียนรู้ 
3. แสวงหาความรู้ท่ีเก่ียวกบัวชิาชีพใหม่ ๆ เพื่อการพฒันาตนเอง 

1.3 ความสามารถในการติดตามประเมิน 
ผลการปฏิบติังาน  

1. ประเมินผลการปฏิบติังานของตนเอง 

1.4 ความสามารถในการพฒันา 
การปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพอยา่ง
ต่อเน่ืองเพื่อใหง้านประสบความส าเร็จ 

1. ใชผ้ลการประเมินการปฏิบติังานมาปรับปรุง/พฒันาการท างานใหดี้ยิง่ข้ึน 
2. พฒันาการปฏิบติังานเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน ผูป้กครอง                
และชุมชน 
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สมรรถนะที ่2 การบริการทีด่ี (Service Mind) หมายถึง ความตั้งใจและความเตม็ใจในการใหบ้ริการ และการปรับปรุงระบบบริการใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง 
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ   
 

สมรรถนะ ตัวบ่งช้ี รายการพฤติกรรม 

การบริการทีด่ี 
(Service Mind) 

2.1 ความตั้งใจและเตม็ใจในการใหบ้ริการ 1. ท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมเม่ือมีโอกาส 
2. เตม็ใจ ภาคภูมิใจ และมีความสุขในการใหบ้ริการแก่ผูรั้บบริการ 

2.2 การปรับปรุงระบบบริการใหมี้
ประสิทธิภาพ 

1. ศึกษาความตอ้งการของผูรั้บบริการ และน าขอ้มูลไปใชใ้นการปรับปรุง  
2. ปรับปรุงและพฒันาระบบการใหบ้ริการใหมี้ประสิทธิภาพ 
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สมรรถนะที ่3 การพฒันาตนเอง (Self- Development) หมายถึง การศึกษาคน้ควา้ หาความรู้ ติดตามและแลกเปล่ียนเรียนรู้องคค์วามรู้ใหม่ๆ ทางวชิาการและวชิาชีพ 
มีการสร้างองคค์วามรู้และนวตักรรม เพื่อพฒันาตนเอง และพฒันางาน  
 

สมรรถนะ ตัวบ่งช้ี รายการพฤติกรรม 

การพฒันาตนเอง  
(Self- Development) 

3.1 การศึกษาคน้ควา้หาความรู้ ติดตาม
องคค์วามรู้ใหม่ๆ ทางวชิาการและวชิาชีพ  

1. ศึกษาคน้ควา้หาความรู้ มุ่งมัน่และแสวงหาโอกาสพฒันาตนเองดว้ยวธีิการ 
    ท่ีหลากหลาย เช่น การเขา้ร่วมประชุม/สัมมนา การศึกษาดูงาน การคน้ควา้ 
    ดว้ยตนเอง 

3.2 การสร้างองคค์วามรู้และนวตักรรมใน
การพฒันาองคก์รและวชิาชีพ 

1. รวบรวม สังเคราะห์ขอ้มูล ความรู้ จดัเป็นหมวดหมู่ และปรับปรุงใหท้นัสมยั  
2. สร้างองคค์วามรู้และนวตักรรมเพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้ องคก์รและ
วชิาชีพ 

3.2 การแลกเปล่ียนความคิดเห็น และสร้าง
เครือข่าย 

1. แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูอ่ื้นเพื่อพฒันาตนเอง และพฒันางาน 
2.ใหค้  าปรึกษา แนะน า นิเทศ และถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ทางวชิาชีพ 
    แก่ผูอ่ื้น 
3. มีการขยายผลโดยสร้างเครือข่ายการเรียนรู้  
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สมรรถนะที ่4 การท างานเป็นทมี (Team Work) หมายถึง การใหค้วามร่วมมือ ช่วยเหลือ สนบัสนุนเสริมแรงใหก้ าลงัใจแก่เพื่อนร่วมงาน การปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้น
หรือทีมงาน แสดงบทบาทการเป็นผูน้ าหรือผูต้ามไดอ้ยา่งเหมาะสมในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น เพื่อสร้างและด ารงสัมพนัธภาพของสมาชิก ตลอดจนเพื่อพฒันา  
การจดัการศึกษาใหบ้รรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

 

สมรรถนะ ตัวบ่งช้ี รายการพฤติกรรม 

การท างานเป็นทมี 
(Team Work) 

4.1 การใหค้วามร่วมมือ ช่วยเหลือและ
สนบัสนุนเพื่อนร่วมงาน 

1. สร้างสัมพนัธภาพท่ีดีในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
2. ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นตามบทบาทหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
3. ช่วยเหลือ สนบัสนุน เพื่อนร่วมงานเพื่อสู่เป้าหมายความส าเร็จร่วมกนั  

4.2 การเสริมแรงใหก้ าลงัใจเพื่อนร่วมงาน  1. ใหเ้กียรติ ยกยอ่งชมเชย ใหก้ าลงัใจแก่เพื่อนร่วมงานในโอกาสท่ีเหมาะสม 
4.3 การปรับตวัเขา้กบักลุ่มคนหรือ
สถานการณ์ท่ีหลากหลาย 

1. มีทกัษะในการท างานร่วมกบับุคคล/กลุ่มบุคคลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ               
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา และในสถานการณ์ต่างๆ 

4.4 การแสดงบทบาทผูน้ าหรือผูต้าม 1. แสดงบทบาทผูน้ าหรือผูต้ามในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเหมาะสม        
ตามโอกาส 

4.5 การเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัผูอ่ื้นใน 
การพฒันาการจดัการศึกษาใหบ้รรลุ 
ผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

1. แลกเปล่ียน/รับฟังความคิดเห็นและประสบการณ์ภายในทีมงาน 
2. แลกเปล่ียนเรียนรู้/รับฟังความคิดเห็นและประสบการณ์ระหวา่งเครือข่ายและ
ทีมงาน 

3. ร่วมกบัเพื่อนร่วมงานในการสร้างวฒันธรรมการท างานเป็นทีมใหเ้กิดข้ึน       
ในสถานศึกษา 
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สมรรถนะที ่5 จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพครู (Teacher’s Ethics and Integrity) หมายถึง การประพฤติปฏิบติัตนถูกตอ้งตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวชิาชีพครู เป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ผูเ้รียน และสังคม เพื่อสร้างความศรัทธาในวชิาชีพครู  

สมรรถนะ ตัวบ่งช้ี รายการพฤติกรรม 

จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวชิาชีพครู 
(Teacher’s Ethics and 

Integrity) 

1. ความรักและศรัทธา              
ในวชิาชีพ 

1. สนบัสนุน และเขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันาจรรยาบรรณวชิาชีพ  
2. เสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อวชิาชีพ และเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รวชิาชีพ 
3. ยกยอ่ง ช่ืนชมบุคคลท่ีประสบความส าเร็จในวชิาชีพ 
4. ยดึมัน่ในอุดมการณ์ของวชิาชีพ ปกป้องเกียรติและศกัด์ิศรีของวชิาชีพ 

2. มีวนิยั และความรับผดิชอบ
ในวชิาชีพ 

1. ซ่ือสัตยต่์อตนเอง ตรงต่อเวลา วางแผนการใชจ่้าย และใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั  
2. ปฏิบติัตนตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และวฒันธรรมท่ีดีขององคก์ร  
3. ปฏิบติัตนตามบทบาทหนา้ท่ี และมุ่งมัน่พฒันาการประกอบวชิาชีพใหก้า้วหนา้ 
4. ยอมรับผลอนัเกิดจากการปฏิบติัหนา้ท่ีของตนเอง และหาแนวทางแกไ้ขปัญหา อุปสรรค 

3. การด ารงชีวติอยา่งเหมาะสม  1. ปฏิบติัตน/ด าเนินชีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดเ้หมาะสมกบัสถานะของตน 
2. รักษาสิทธิประโยชน์ของตนเอง และไม่ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น 
3. เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ช่วยเหลือ และไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น 

4. การประพฤติปฏิบติัตน เป็น
แบบอยา่งท่ีดี 

1. ปฏิบติัตนไดเ้หมาะสมกบับทบาทหนา้ท่ี และสถานการณ์ 
2. มีความเป็นกลัยาณมิตรต่อผูเ้รียน เพื่อนร่วมงาน และผูรั้บบริการ  
3. ปฏิบติัตนตามหลกัการครองตน ครองคน ครองงานเพื่อใหก้ารปฏิบติังานบรรลุผลส าเร็จ  
4. เป็นแบบอยา่งท่ีดีในการส่งเสริมผูอ่ื้นใหป้ฏิบติัตนตามหลกัจริยธรรม จรรยาบรรณวชิาชีพครู 
และพฒันาจนเป็นท่ียอมรับ 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่4 

เร่ือง “การประเมนิสมรรถนะส าหรับครู” 

โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต้ปฏบัิติการไทยเข้มแขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 
การประเมินสมรรถนะในการปฏิบติังานของครูระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานน้ี เป็นการด าเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้
โครงการไทยเขม็แขง็ ในเร่ืองของการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ: กิจกรรมจดัระบบพฒันาครูเชิง
คุณภาพ เพื่อการพฒันาครูรายบุคคล โดยการประเมินสมรรถนะในการปฏิบติังานของครูผูส้อนนั้น
ครูผูส้อน            จะเป็นผูท้  าการประเมินตนเอง  โดยมีรายละเอียดของการประเมินดงัต่อไปน้ี  

 
1.  วตัถุประสงคใ์นการประเมิน  
 เพื่อประเมินสมรรถนะ ในการปฏิบติังานของครูผูส้อน สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และใชเ้ป็นฐานขอ้มูลในการก าหนดกรอบการพฒันาสมรรถนะครูตามนโยบายพฒันาครู        
ทั้งระบบ 
2.  กรอบความคิดของการสร้างแบบประเมินสมรรถนะครู 
 แบบประเมินสมรรถนะครูท่ีพฒันาข้ึนในคร้ังน้ี มีกรอบความคิดมาจากแนวคิดของ McClelland 
นกัจิตวทิยาของมหาวทิยาลยั Harvard ท่ีอธิบายไวว้า่ “สมรรถนะเป็นคุณลกัษณะของบุคคลเก่ียวกบัผล
การปฏิบติังาน ประกอบดว้ย ความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skills) ความสามารถ (Ability) และ
คุณลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน (Other Characteristics) และเป็นคุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมท่ี
ท าใหบุ้คลากรในองคก์รปฏิบติังานไดผ้ลงานท่ีโดดเด่นกวา่คนอ่ืนๆ ในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย  ซ่ึงเกิด
จากแรงผลกัดนัเบ้ืองลึก (Motives) อุปนิสัย (Traits) ภาพลกัษณ์ภายใน (Self-image) และบทบาทท่ี
แสดงออกต่อสังคม (Social role) ท่ีแตกต่างกนัท าใหแ้สดงพฤติกรรมการท างานท่ีต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัแนวทางการพฒันาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ภาครัฐ ของส านกังาน
คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน โดยส่งเสริมสนบัสนุนใหส่้วนราชการบริหารทรัพยากรบุคคลตาม
กรอบมาตรฐานความส าเร็จดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล (Standard for Success) เพื่อใหเ้กิด
ผลสัมฤทธ์ิต่อความส าเร็จของส่วนราชการ  

การก าหนดกรอบการประเมินสมรรถนะครู ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบติัการก าหนดความตอ้งการการพฒันาสมรรถนะของครู และการประชุมเชิง
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ปฏิบติัการสร้างแบบทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ: กิจกรรมจดัระบบพฒันาครูเชิงคุณภาพเพื่อการพฒันาครู
รายบุคคล ซ่ึงคณะท างานประกอบดว้ย ผูบ้ริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก ์นกัวชิาการศึกษา ผูบ้ริหาร 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา และผูท้รงคุณวฒิุจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดร่้วมกนัพิจารณาและก าหนด
สมรรถนะครู ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการวเิคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะครู 
อนัประกอบดว้ย เจตคติ ค่านิยม ความรู้ ความสามารถ และทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบติังานตาม
ภารกิจงานในสถานศึกษา จากแบบประเมินสมรรถนะและมาตรฐานของครูผูส้อน ท่ีหน่วยงานต่างๆได้
จดัท าไว ้ไดแ้ก่ แบบประเมินคุณภาพการปฏิบติังาน (สมรรถนะ) เพื่อใหข้า้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีและเล่ือนวทิยฐานะ ของส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ก.ค.ศ.) มาตรฐานวชิาชีพครู ของส านกังานเลขาธิการคุรุสภา รูปแบบสมรรถนะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ของสถาบนัพฒันาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา (สค.บศ.) นอกจากน้ียงัศึกษาจาก
แนวคิด ทฤษฎี และผลการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมรรถนะท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังานของครูผูส้อน ระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการสังเคราะห์สามารถสรุปไดว้า่ สมรรถนะครู ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดว้ย สมรรถนะหลกั และสมรรถนะประจ าสายงาน  ดงัน้ี 

1. สมรรถนะหลกั (Core Competency) ประกอบดว้ย 5 สมรรถนะ คือ  
1.1  การมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน 
1.2  การบริการท่ีดี 
1.3  การพฒันาตนเอง 
1.4  การท างานเป็นทีม 
1.5  จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

2. สมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) ประกอบดว้ย 6  สมรรถนะ คือ  
2.1  การบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ 
2.2  การพฒันาผูเ้รียน 
2.3  การบริหารจดัการชั้นเรียน   

               2.4  การวเิคราะห์ สังเคราะห์ และการวจิยัเพื่อพฒันาผูเ้รียน 
 2.5  ภาวะผูน้ าครู 
 2.6  การสร้างความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชนเพื่อการจดัการเรียนรู้ 

3.  รายละเอียดและค าอธิบายสมรรถนะครู 
 สมรรถนะครู ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีใช้ในการประเมินคร้ังน้ี  
ประกอบดว้ย สมรรถนะหลกั 5 สมรรถนะและสมรรถนะประจ าสายงาน 6 สมรรถนะ ดงัรายละเอียด
ต่อไปน้ี 
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สมรรถนะหลกั (Core Competency) 
 
สมรรถนะที่ 1 การมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน (Working Achievement Motivation) หมายถึง ความมุ่งมัน่ในการปฏิบติังานในหนา้ท่ีใหมี้คุณภาพ ถูกตอ้ง 
ครบถว้นสมบูรณ์ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์โดยมีการวางแผน ก าหนดเป้าหมาย ติดตามประเมินผลการปฏิบติังาน และปรับปรุงพฒันาประสิทธิภาพและผลงาน
อยา่งต่อเน่ือง 

 

สมรรถนะ ตัวบ่งช้ี รายการพฤติกรรม 
การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
ในการปฏิบติังาน 

(Working Achievement 
Motivation) 

1.1 ความสามารถในการวางแผน   
การก าหนดเป้าหมาย การวเิคราะห์  
สังเคราะห์ภารกิจงาน 

1. วเิคราะห์ภารกิจงานเพื่อวางแผนการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ  

2. ก าหนดเป้าหมายในการปฏิบติังานทุกภาคเรียน 

3. ก าหนดแผนการปฏิบติังานและการจดัการเรียนรู้อยา่งเป็นขั้นตอน   
1.2 ความมุ่งมัน่ในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
ใหมี้คุณภาพ ถูกตอ้ง ครบถว้นสมบูรณ์ 

1. ใฝ่เรียนรู้เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ 
2. ริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการพฒันาการจดัการเรียนรู้ 
3. แสวงหาความรู้ท่ีเก่ียวกบัวชิาชีพใหม่ ๆ เพื่อการพฒันาตนเอง 

1.3 ความสามารถในการติดตามประเมิน 
ผลการปฏิบติังาน  

1. ประเมินผลการปฏิบติังานของตนเอง 

1.4 ความสามารถในการพฒันา 
การปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพอยา่ง
ต่อเน่ืองเพื่อใหง้านประสบความส าเร็จ 

1. ใชผ้ลการประเมินการปฏิบติังานมาปรับปรุง/พฒันาการท างานใหดี้ยิง่ข้ึน 
2. พฒันาการปฏิบติังานเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผู ้เรียน ผูป้กครอง             
และชุมชน 
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สมรรถนะที ่2 การบริการท่ีดี (Service Mind) หมายถึง ความตั้งใจและความเตม็ใจในการใหบ้ริการ และการปรับปรุงระบบบริการใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง  
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ   
 

สมรรถนะ ตัวบ่งช้ี รายการพฤติกรรม 
การบริการท่ีดี 

(Service Mind) 
2.1 ความตั้งใจและเตม็ใจในการใหบ้ริการ 1. ท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมเม่ือมีโอกาส 

2. เตม็ใจ ภาคภูมิใจ และมีความสุขในการใหบ้ริการแก่ผูรั้บบริการ 
2.2 การปรับปรุงระบบบริการใหมี้
ประสิทธิภาพ 

1. ศึกษาความตอ้งการของผูรั้บบริการ และน าขอ้มูลไปใชใ้นการปรับปรุง  
2. ปรับปรุงและพฒันาระบบการใหบ้ริการใหมี้ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.utqonline.in.th/


รหัส UTQ-2137: การพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงานและสมรรถนะหลักส าหรับครู                                                                       54 

 

 
utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามสัญญาอนุญาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงทีม่า-ไมใ่ชเ้พือ่การคา้-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0 ประเทศไทย 

สมรรถนะที่ 3 การพฒันาตนเอง (Self- Development) หมายถึง การศึกษาคน้ควา้ หาความรู้ ติดตามและแลกเปล่ียนเรียนรู้องคค์วามรู้ใหม่ๆ ทางวชิาการและวชิาชีพ 
มีการสร้างองคค์วามรู้และนวตักรรม เพื่อพฒันาตนเอง และพฒันางาน  
 

สมรรถนะ ตัวบ่งช้ี รายการพฤติกรรม 
การพฒันาตนเอง  

(Self- Development) 
3.1 การศึกษาคน้ควา้หาความรู้ ติดตาม
องคค์วามรู้ใหม่ๆ ทางวชิาการและวชิาชีพ  

1. ศึกษาคน้ควา้หาความรู้ มุ่งมัน่และแสวงหาโอกาสพฒันาตนเองดว้ยวธีิการ 
    ท่ีหลากหลาย เช่น การเขา้ร่วมประชุม/สัมมนา การศึกษาดูงาน การคน้ควา้ 
    ดว้ยตนเอง 

3.2 การสร้างองคค์วามรู้และนวตักรรมใน
การพฒันาองคก์รและวชิาชีพ 

1. รวบรวม สังเคราะห์ขอ้มูล ความรู้ จดัเป็นหมวดหมู่ และปรับปรุงใหท้นัสมยั  
2. สร้างองคค์วามรู้และนวตักรรมเพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้ องคก์รและ
วชิาชีพ 

3.2 การแลกเปล่ียนความคิดเห็น และสร้าง
เครือข่าย 

1. แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูอ่ื้นเพื่อพฒันาตนเอง และพฒันางาน 
2.ใหค้  าปรึกษา แนะน า นิเทศ และถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ทางวชิาชีพ 
    แก่ผูอ่ื้น 
3. มีการขยายผลโดยสร้างเครือข่ายการเรียนรู้  
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สมรรถนะที ่4 การท างานเป็นทีม (Team Work) หมายถึง การใหค้วามร่วมมือ ช่วยเหลือ สนบัสนุนเสริมแรงใหก้ าลงัใจแก่เพื่อนร่วมงาน การปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้น
หรือทีมงาน แสดงบทบาทการเป็นผูน้ าหรือผูต้ามไดอ้ยา่งเหมาะสมในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น เพื่อสร้างและด ารงสัมพนัธภาพของสมาชิก ตลอดจนเพื่อพฒันา 
การจดัการศึกษาใหบ้รรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

 
สมรรถนะ ตัวบ่งช้ี รายการพฤติกรรม 

การท างานเป็นทีม 
(Team Work) 

4.1 การใหค้วามร่วมมือ ช่วยเหลือและ
สนบัสนุนเพื่อนร่วมงาน 

1. สร้างสัมพนัธภาพท่ีดีในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
2. ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นตามบทบาทหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3. ช่วยเหลือ สนบัสนุน เพื่อนร่วมงานเพื่อสู่เป้าหมายความส าเร็จร่วมกนั 

4.2 การเสริมแรงใหก้ าลงัใจเพื่อนร่วมงาน  1. ใหเ้กียรติ ยกยอ่งชมเชย ใหก้ าลงัใจแก่เพื่อนร่วมงานในโอกาสท่ีเหมาะสม 
4.3 การปรับตวัเขา้กบักลุ่มคนหรือ
สถานการณ์ท่ีหลากหลาย 

1. มีทกัษะในการท างานร่วมกบับุคคล/กลุ่มบุคคลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ               
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา และในสถานการณ์ต่างๆ 

4.4 การแสดงบทบาทผูน้ าหรือผูต้าม 1. แสดงบทบาทผูน้ าหรือผูต้ามในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเหมาะสม          
ตามโอกาส 

4.5 การเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัผูอ่ื้นใน 
การพฒันาการจดัการศึกษาใหบ้รรลุ 
ผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

1. แลกเปล่ียน/รับฟังความคิดเห็นและประสบการณ์ภายในทีมงาน 

2. แลกเปล่ียนเรียนรู้/รับฟังความคิดเห็นและประสบการณ์ระหวา่งเครือข่ายและ
ทีมงาน 

3. ร่วมกบัเพื่อนร่วมงานในการสร้างวฒันธรรมการท างานเป็นทีมใหเ้กิดข้ึน            
ในสถานศึกษา 
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สมรรถนะที่ 5 จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพครู (Teacher’s Ethics and Integrity) หมายถึง การประพฤติปฏิบติัตนถูกตอ้งตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวชิาชีพครู เป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ผูเ้รียน และสังคม เพื่อสร้างความศรัทธาในวชิาชีพครู  

สมรรถนะ ตัวบ่งช้ี รายการพฤติกรรม 
จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวชิาชีพครู 
(Teacher’s Ethics and 

Integrity) 

1. ความรักและศรัทธา              
ในวชิาชีพ 

1. สนบัสนุน และเขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันาจรรยาบรรณวชิาชีพ  
2. เสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อวชิาชีพ และเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รวชิาชีพ 
3. ยกยอ่ง ช่ืนชมบุคคลท่ีประสบความส าเร็จในวชิาชีพ 
4. ยดึมัน่ในอุดมการณ์ของวชิาชีพ ปกป้องเกียรติและศกัด์ิศรีของวชิาชีพ  

2. มีวนิยั และความรับผดิชอบ
ในวชิาชีพ 

1. ซ่ือสัตยต่์อตนเอง ตรงต่อเวลา วางแผนการใชจ่้าย และใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั  
2. ปฏิบติัตนตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และวฒันธรรมท่ีดีขององคก์ร  
3. ปฏิบติัตนตามบทบาทหนา้ท่ี และมุ่งมัน่พฒันาการประกอบวชิาชีพใหก้า้วหนา้ 
4. ยอมรับผลอนัเกิดจากการปฏิบติัหนา้ท่ีของตนเอง และหาแนวทางแกไ้ขปัญหา อุปสรรค  

3. การด ารงชีวติอยา่งเหมาะสม  1. ปฏิบติัตน/ด าเนินชีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดเ้หมาะสมกบัสถานะของตน  
2. รักษาสิทธิประโยชน์ของตนเอง และไม่ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น 
3. เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ช่วยเหลือ และไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น 

4. การประพฤติปฏิบติัตน เป็น
แบบอยา่งท่ีดี 

1. ปฏิบติัตนไดเ้หมาะสมกบับทบาทหนา้ท่ี และสถานการณ์ 
2. มีความเป็นกลัยาณมิตรต่อผูเ้รียน เพื่อนร่วมงาน และผูรั้บบริการ  
3. ปฏิบติัตนตามหลกัการครองตน ครองคน ครองงานเพื่อใหก้ารปฏิบติังานบรรลุผลส าเร็จ  
4. เป็นแบบอยา่งท่ีดีในการส่งเสริมผูอ่ื้นใหป้ฏิบติัตนตามหลกัจริยธรรม 
     จรรยาบรรณวชิาชีพครู และพฒันาจนเป็นท่ียอมรับ  
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สมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) 

สมรรถนะที ่1 การบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ (Curriculum and Learning Management) หมายถึง ความสามารถในการสร้างและพฒันาหลกัสูตร  
การออกแบบการเรียนรู้อยา่งสอดคลอ้งและเป็นระบบ   จดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ใชแ้ละพฒันาส่ือนวตักรรมเทคโนโลยี  และการวดั ประเมินผล             
การเรียนรู้ เพื่อพฒันาผูเ้รียนอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด  

 

สมรรถนะ ตัวบ่งช้ี รายการพฤติกรรม 
การบริหารหลกัสูตร 
และการจดัการเรียนรู้ 

(Curriculum and 
Learning Management) 

 
  
  
  
  
  
  

1. การสร้างและพฒันาหลกัสูตร 1. สร้าง/พฒันาหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางและทอ้งถ่ิน 
2. ประเมินการใชห้ลกัสูตรและน าผลการประเมินไปใชใ้นการพฒันาหลกัสูตร 

2. ความรู้ ความสามารถใน 
การออกแบบการเรียนรู้  

1. ก าหนดผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีเนน้การวเิคราะห์ สังเคราะห์ ประยกุต ์ริเร่ิม เหมาะสม 
    กบัสาระการเรียนรู้ ความแตกต่างและธรรมชาติของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  
2. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งหลากหลายเหมาะสมสอดคลอ้งกบัวยั และ                    
    ความตอ้งการของผูเ้รียน และชุมชน 
3. เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้  การจดักิจกรรมและ               
    การประเมินผลการเรียนรู้ 
4. จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบโดยบูรณาการอยา่งสอดคลอ้งเช่ือมโยงกนั 
5. มีการน าผลการออกแบบการเรียนรู้ไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ และปรับใชต้ามสถานการณ์  
    อยา่งเหมาะสมและเกิดผลกบัผูเ้รียนตามท่ีคาดหวงั 
6. ประเมินผลการออกแบบการเรียนรู้เพื่อน าไปใชป้รับปรุง/พฒันา  
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สมรรถนะ ตัวบ่งช้ี รายการพฤติกรรม 
  
  
  
  

3. การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั  
  

1. จดัท าฐานขอ้มูลเพื่ออกแบบการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  
2. ใชรู้ปแบบ/เทคนิควธีิการสอนอยา่งหลากหลายเพื่อใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ 
3. จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีปลูกฝัง/ส่งเสริมคุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละสมรรถนะของ
ผูเ้รียน 

4. ใชห้ลกัจิตวทิยาในการจดัการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีความสุข และพฒันา
อยา่งเตม็ศกัยภาพ 

5.ใชแ้หล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในชุมชนในการจดัการเรียนรู้ 
6. พฒันาเครือข่ายการเรียนรู้ระหวา่งโรงเรียนกบัผูป้กครอง และชุมชน   

4. การใชแ้ละพฒันาส่ือนวตักรรม
เทคโนโลยเีพื่อการจดัการเรียนรู้ 

1. ใชส่ื้อ นวตักรรมและเทคโนโลยีในการจดัการเรียนรู้อยา่งหลากหลาย เหมาะสมกบัเน้ือหา
และกิจกรรมการเรียนรู้ 

2. สืบคน้ขอ้มูลผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้ 
3. ใชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ในการผลิตส่ือ/นวตักรรมท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้ 

5. การวดัและประเมินผล 
การเรียนรู้ 
  

1.  ออกแบบวธีิการวดัและประเมินผลอยา่งหลากหลาย เหมาะสมกบัเน้ือหา กิจกรรม 
     การเรียนรู้ และผูเ้รียน 
2. สร้างและน าเคร่ืองมือวดัและประเมินผลไปใชอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
3. วดัและประเมินผลผูเ้รียนตามสภาพจริง 
4. น าผลการประเมินการเรียนรู้มาใชใ้นการพฒันาการจดัการเรียนรู้  
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สมรรถนะท่ี 2 การพฒันาผูเ้รียน (Student Development) หมายถึง ความสามารถในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม การพฒันาทกัษะชีวติ สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิต ความเป็นประชาธิปไตย ความภูมิใจในความเป็นไทย การจดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนเพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพ 
 

สมรรถนะ ตัวบ่งช้ี รายการพฤติกรรม 
การพฒันาผูเ้รียน 

(Student Development) 
2.1 การปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมใหแ้ก่ผูเ้รียน 

1. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมแก่ผูเ้รียนในการจดัการเรียนรู้ในชั้นเรียน  
2. จดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมโดยใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรม  
3. จดัท าโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหแ้ก่ผูเ้รียน 

2.2 การพฒันาทกัษะชีวติ และ
สุขภาพกาย และสุขภาพจิตผูเ้รียน  

1. จดักิจกรรมเพื่อพฒันาผูเ้รียนดา้นการดูแลตนเอง มีทกัษะในการเรียนรู้ การท างาน  
    การอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุข และรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง 

2.3 การปลูกฝังความเป็น
ประชาธิปไตย  ความภูมิใจใน 
ความเป็นไทยใหก้บัผูเ้รียน 

1. สอดแทรกความเป็นประชาธิปไตย  ความภูมิใจในความเป็นไทย ใหแ้ก่ผูเ้รียน 
2. จดัท าโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย ความภูมิใจในความเป็นไทย  

2.4 การจดัระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน 

1. ใหผู้เ้รียน คณะครูผูส้อน และผูป้กครองมีส่วนร่วมในดูแลช่วยเหลือนกัเรียนรายบุคคล  
2. น าขอ้มูลนกัเรียนไปใชช่้วยเหลือ/พฒันาผูเ้รียนทั้งดา้นการเรียนรู้และปรับพฤติกรรม  
    เป็นรายบุคคล 
3. จดักิจกรรมเพื่อป้องกนัแกไ้ขปัญหา และส่งเสริมพฒันาผูเ้รียนใหแ้ก่นกัเรียนอยา่งทัว่ถึง  
4. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนปฏิบติัตนอยา่งเหมาะสมกบัค่านิยมท่ีดีงาม  
5. ดูแล ช่วยเหลือ ผูเ้รียนทุกคนอยา่งทัว่ถึง ทนัการณ์ 
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สมรรถนะที ่3 การบริหารจดัการชั้นเรียน (Classroom Management) หมายถึง การจดับรรยากาศการเรียนรู้ การจดัท าขอ้มูลสารสนเทศและเอกสารประจ า 
ชั้นเรียน/ประจ าวชิา การก ากบัดูแลชั้นเรียนรายชั้น/รายวชิา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข และความปลอดภยัของผูเ้รียน   
 

สมรรถนะ ตัวบ่งช้ี รายการพฤติกรรม 
การบริหารจดัการชั้นเรียน 

(Classroom 
Management) 

 
 
 
 
 

1. จดับรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ 
ความสุขและความปลอดภยัของ 
ผูเ้รียน 

1. จดัสภาพแวดลอ้มภายในหอ้งเรียน และภายนอกหอ้งเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
2. ส่งเสริมการมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งครูกบัผูเ้รียน และผูเ้รียนกบัผูเ้รียน 
3. ตรวจสอบส่ิงอ านวยความสะดวกในหอ้งเรียนใหพ้ร้อมใช้และปลอดภยัอยูเ่สมอ 

2. จดัท าขอ้มูลสารสนเทศและเอกสาร
ประจ าชั้นเรียน/ประจ าวชิา 

1. จดัท าขอ้มูลสารสนเทศของนกัเรียนเป็นรายบุคคลและเอกสารประจ าชั้นเรียน           
อยา่งถูกตอ้ง  ครบถว้น เป็นปัจจุบนั 

2. น าขอ้มูลสารสนเทศไปใชใ้นการพฒันาผูเ้รียนไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ 

3. ก ากบัดูแลชั้นเรียนรายชั้น/รายวชิา 
  
  

1. ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการก าหนดกฎ กติกา ขอ้ตกลงในชั้นเรียน 
2. แกปั้ญหา/พฒันานกัเรียนดา้นระเบียบวนิยัโดยการสร้างวนิยัเชิงบวกในชั้นเรียน 
3. ประเมินการก ากบัดูแลชั้นเรียน และน าผลการประเมินไปใชใ้นการปรับปรุง 
    และพฒันา 
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สมรรถนะที ่4  การวเิคราะห์ สังเคราะห์ และการวจิยัเพื่อพฒันาผูเ้รียน (Analysis & Synthesis & Classroom Research) หมายถึง ความสามารถในการท า           
ความเขา้ใจ แยกประเด็นเป็นส่วนยอ่ย รวบรวม ประมวลหาขอ้สรุปอยา่งมีระบบและน าไปใชใ้นการวจิยัเพื่อพฒันาผูเ้รียน รวมทั้งสามารถวเิคราะห์องคก์รหรือ        
งานในภาพรวมและด าเนินการแกปั้ญหา เพื่อพฒันางานอยา่งเป็นระบบ  
 

สมรรถนะ ตัวบ่งช้ี รายการพฤติกรรม 
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ 
การวิจยัเพื่อพฒันาผูเ้รียน 
(Analysis & Synthesis & 

Classroom Research)   

1. การวิเคราะห์   1. ส ารวจปัญหาเก่ียวกบันกัเรียนท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนเพื่อวางแผนการวิจยัเพื่อพฒันาผูเ้รียน 
2. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเก่ียวกบันกัเรียนท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนเพื่อก าหนดทางเลือกใน

การแกไ้ขปัญหาระบุสภาพปัจจุบนั 
3. มีการวิเคราะห์จุดเด่น จุดดอ้ย อุปสรรคและโอกาสความส าเร็จของการวิจยัเพื่อแกไ้ข

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน 
2. การสังเคราะห์ 1. รวบรวม จ าแนกและจดักลุ่มของสภาพปัญหาของผูเ้รียน แนวคิดทฤษฎีและวิธีการแกไ้ข

ปัญหาเพื่อสะดวกต่อการน าไปใช ้
2. มีการประมวลผลหรือสรุปขอ้มูลสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการแกไ้ขปัญหา            

ในชั้นเรียนโดยใชข้อ้มูลรอบดา้น 

3. การวิจยัเพื่อพฒันาผูเ้รียน 1. จดัท าแผนการวิจยั และด าเนินกระบวนการวิจยั อยา่งเป็นระบบตามแผนด าเนินการวิจยั
ท่ีก  าหนดไว ้

2. ตรวจสอบความถูกตอ้งและความน่าเช่ือถือของผลการวิจยัอยา่งเป็นระบบ 
3. มีการน าผลการวิจยัไปประยกุตใ์ชใ้นกรณีศึกษาอ่ืน ๆ ท่ีมีบริบทของปัญหาท่ีคลา้ยคลึง

กนั 
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สมรรถนะที่ 5 ภาวะผูน้ าครู (Teacher Leadership) หมายถึง คุณลกัษณะและพฤติกรรมของครูท่ีแสดงถึงความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์ส่วนบุคคล และการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัทั้งภายในและภายนอกหอ้งเรียนโดยปราศจากการใชอิ้ทธิพลของผูบ้ริหารสถานศึกษา ก่อใหเ้กิดพลงัแห่งการเรียนรู้เพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้
ใหมี้คุณภาพ 
 

สมรรถนะ ตัวบ่งช้ี รายการพฤติกรรม 
ภาวะผูน้ าครู  

(Teacher Leadership) 
1. วุฒิภาวะความเป็นผูใ้หญ่ 
ท่ีเหมาะสมกบัความเป็นครู 
(Adult Development) 

1. พิจารณาทบทวน ประเมินตนเองเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีแสดงออกต่อผูเ้รียนและผูอ่ื้น                  
และมีความรับผดิชอบต่อตนเองและส่วนรวม 

2. เห็นคุณค่า ใหค้วามส าคญัในความคิดเห็นหรือผลงาน และใหเ้กียรติแก่ผูอ่ื้น  
3. กระตุน้จูงใจ ปรับเปล่ียนความคิดและการกระท าของผูอ่ื้นใหมี้ความผกูพนัและมุ่งมัน่ต่อ  
    เป้าหมายในการท างานร่วมกนั 

 2. การสนทนาอยา่งสร้างสรรค ์
(Dialogue) 

1. มีปฏิสัมพนัธ์ในการสนทนา มีบทบาท และมีส่วนร่วมในการสนทนาอยา่งสร้างสรรคก์บัผูอ่ื้น  
    โดยมุ่งเนน้ไปท่ีการเรียนรู้ของผูเ้รียนและการพฒันาวิชาชีพ 
2. มีทกัษะการฟัง การพดู และการตั้งค  าถาม เปิดใจกวา้ง ยดืหยุน่ ยอมรับทศันะท่ีหลากหลาย 
    ของผูอ่ื้น เพื่อเป็นแนวทางใหม่ๆ ในการปฏิบติังาน 
3. สืบเสาะขอ้มูล ความรู้ทางวิชาชีพใหม่ๆ ท่ีสร้างความทา้ทายในการสนทนาอยา่งสร้างสรรค์ 
    กบัผูอ่ื้น  

 3. การเป็นบุคคลแห่ง 
การเปล่ียนแปลง (Change 
Agency) 

1. ใหค้วามสนใจต่อสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเป็นปัจจุบนั โดยมีการวางแผนอยา่งมีวิสัยทศัน์                
ซ่ึงเช่ือมโยงกบัวิสัยทศัน์ เป้าหมาย และพนัธกิจของโรงเรียนร่วมกบัผูอ่ื้น  

2. ริเร่ิมการปฏิบติัท่ีน าไปสู่การเปล่ียนแปลงและการพฒันานวตักรรม 
3. กระตุน้ผูอ่ื้นใหมี้การเรียนรู้และความร่วมมือในวงกวา้งเพื่อพฒันาผูเ้รียน สถานศึกษา  
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สมรรถนะ ตัวบ่งช้ี รายการพฤติกรรม 
     และวิชาชีพ 
4. ปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้นภายใตร้ะบบ/ขั้นตอนท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิมได้ 

 4. การปฏิบติังานอยา่งไตร่ตรอง 
(Reflective Practice) 

1. พิจารณาไตร่ตรองความสอดคลอ้งระหว่างการเรียนรู้ของนกัเรียน และการจดัการเรียนรู้ 
2. สนบัสนุนความคิดริเร่ิมซ่ึงเกิดจากการพิจารณาไตร่ตรองของเพื่อนร่วมงาน และมีส่วนร่วม 
    ในการพฒันานวตักรรมต่างๆ  
3. ใชเ้ทคนิควิธีการหลากหลายในการตรวจสอบ ประเมินการปฏิบติังานของตนเอง และ  
    ผลการด าเนินงานสถานศึกษา 

 5. การมุ่งพฒันาผลสัมฤทธ์ิ
ผูเ้รียน 
(Concern for improving pupil 
achievement) 
 

1. ก าหนดเป้าหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีทา้ทายความสามารถของตนเองตามสภาพจริง 
    และปฏิบติัใหบ้รรลุผลส าเร็จได้ 
2. ใหข้อ้มูลและขอ้คิดเห็นรอบดา้นของผูเ้รียนต่อผูป้กครองและผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ  
3. ยอมรับขอ้มูลป้อนกลบัเก่ียวกบัความคาดหวงัดา้นการเรียนรู้ของผูเ้รียนจากผูป้กครอง 
4. ปรับเปล่ียนบทบาทและการปฏิบติังานของตนเองใหเ้อ้ือต่อการพฒันาผลสัมฤทธ์ิผูเ้รียน 
5. ตรวจสอบขอ้มูลการประเมินผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น รวมไปถึงผลการวิจยั หรือองคค์วามรู้ 
   ต่างๆ  และน าไปใชใ้นการพฒันาผลสัมฤทธ์ิผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ 
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สมรรถนะที ่6 การสร้างความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชนเพื่อการจดัการเรียนรู้ (Relationship & Collaborative – Building for Learning Management) 
หมายถึง การประสานความร่วมมือ สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี และเครือข่ายกบัผูป้กครอง ชุมชน และองคก์รอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสนบัสนุนส่งเสริมการ
จดัการเรียนรู้ 
 

สมรรถนะ ตัวบ่งช้ี รายการพฤติกรรม 
การสร้างความสัมพนัธ์ 

และความร่วมมือกบัชุมชน 
เพื่อการจดัการเรียนรู้ 

(Relationship & 
Collaborative for 

Learning) 

1. การสร้างความสัมพนัธ์
และความร่วมมือกบัชุมชน 
เพื่อการจดัการเรียนรู้ 

1. ก าหนดแนวทางในการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี และความร่วมมือกบัชุมชน 
2. ประสานใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา 
3. ใหค้วามร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน 
4. จดักิจกรรมท่ีเสริมสร้าง ความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบัผูป้กครอง ชุมชน และ  
    องคก์รอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อการจดัการเรียนรู้  

2. การสร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือเพื่อการจดั 
การเรียนรู้ 

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งครู ผูป้กครอง ชุมชน และองคก์รอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐและ  
    เอกชน เพื่อสนบัสนุนส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ 
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4.  ผู้ใช้แบบประเมินสมรรถนะครู 
แบบประเมินสมรรถนะครูฉบบัน้ี ส าหรับครูผูส้อนท าการประเมินสมรรถนะในการปฏิบติังาน

ตามสภาพจริง เพื่อจะไดท้ราบขอ้มูลเก่ียวกบัสมรรถนะของครูผูส้อน และน าผลการประเมินไปใชใ้น
การก าหนดกรอบการพฒันาสมรรถนะครูใหมี้ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อการพฒันา
ผูเ้รียน สถานศึกษา และวชิาชีพ ผูใ้ชแ้บบประเมินสมรรถนะครู ดงัน้ี 

 1.  ครูผูส้อน : ประเมินตนเอง 
 2.  เพื่อนครูผูส้อนในสถานศึกษาเดียวกนั : ประเมินครูผูส้อน 
 3.  ผูบ้ริหารสถานศึกษา : ประเมินครูผูส้อน 

5. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการประเมิน 

  แบบประเมินสมรรถนะในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้ือหา
ของแบบประเมินน้ีมีจ านวน 2 ตอน ประกอบดว้ยตอนท่ี 1 คือ ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ และตอนท่ี 2        
แบบวดัสมรรถนะในการปฏิบติังานของครูผูส้อน มีจ านวน 11 สมรรถนะ รวมทั้งส้ิน 100 ขอ้รายการ 
โดยมีลกัษณะเป็นแบบมาตรวดัประมาณค่า 5 ระดบั คือ ปฏิบติันอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก และมาก
ท่ีสุด โดยเกณฑก์ารใหค้ะแนนแต่ละขอ้รายการ มีดงัน้ี คือ ปฏิบติันอ้ยท่ีสุด ไดค้ะแนน 1 คะแนน ปฏิบติั
นอ้ย ไดค้ะแนน 2 คะแนน ปฏิบติัปานกลาง ไดค้ะแนน 3 คะแนน ปฏิบติัมากไดค้ะแนน 4 คะแนน และ
ปฏิบติัมากท่ีสุด ไดค้ะแนน 5 คะแนน รายละเอียดของโครงสร้างเคร่ืองมือวจิยัฉบบัน้ีแสดงดงัตาราง
ต่อไปน้ี 

ตาราง  โครงสร้างแบบประเมินสมรรถนะในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เนือ้หาหลกั เนือ้หาย่อย 
ลกัษณะ
เคร่ืองมือ 

จ านวน
ข้อ 

ตอนท่ี 1 
ขอ้มูลทัว่ไป 

เพศ ต าแหน่ง ระดบัการศึกษาสูงสุด  อายรุาชการ  และ
กลุ่มสาระการเรียนท่ีมีความถนดัหรือเช่ียวชาญ 

เลือกตอบ 
และ

ปลายเปิด 

5  

ตอนท่ี 2 
สมรรถนะใน
การ
ปฏิบติังาน
ของครูผูส้อน 

1. สมรรถนะหลกั(Core competency)  แบบวดัชนิด
มาตรประมาณ
ค่า 5 ระดบั 
(100 ขอ้) 

 
1.1 การมุ่งมัน่ผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน  9 
1.2 การบริการท่ีดี  7 
1.3 การพฒันาตนเอง  7 
1.4 การท างานเป็นทีม 8 
1.5 จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพครู 10 

ตาราง  โครงสร้างแบบประเมินสมรรถนะในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
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เนือ้หาหลกั เนือ้หาย่อย 
ลกัษณะ
เคร่ืองมือ 

จ านวน
ข้อ 

 2. สมรรถนะตามสายงาน (Functional  competency) แบบวดัชนิด
มาตรประมาณ
ค่า 5 ระดบั 

 

 
2.1 การบริหารจดัการหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ 12 
2.2 การพฒันาผูเ้รียน 11 
2.3 การบริหารจดัการชั้นเรียน 8 
2.4 การวเิคราะห์ สังเคราะห์ และการวจิยัเพื่อพฒันาผูเ้รียน 8 

2.5 ภาวะผูน้ าครู 12 
2.6 สร้างความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชนเพื่อการ
จดัการเรียนรู้ 

8 

 
6.  การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือในการประเมินสมรรถนะครู  

6.1  การสร้างเคร่ืองมือประเมิน 
 แบบประเมินสมรรถนะครูท่ีใ ชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม (questionnaire) ซ่ึง

ผูท้รงคุณวฒิุและคณะท างาน ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพฒันาข้ึนโดยใชก้รอบ
แนวคิดสมรรถนะครูท่ีไดจ้ากการประชุมเชิงปฏิบติัการก าหนดกรอบการพฒันาสมรรถนะขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาวเิคราะห์เอกสาร และผลงานวจิยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้น าไปทดลอง
ใชก้บัครูผูส้อนในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัเทศบาลนครนนทบุรี จ  านวน 120 คน ท่ี
ไม่ไดเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่ง แต่มีลกัษณะใกลเ้คียงกบัประชากร/กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี เพื่อ
ตรวจสอบหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

ตวัอยา่งแบบประเมินสมรรถนะครู 
 

รายการพฤติกรรม 
ระดับการปฏิบัติ 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มากทีสุ่ด 

สมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการ
ปฏิบติังาน 
1. วเิคราะห์ภารกิจงานเพื่อวางแผนการ
แกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 

     

2. ก าหนดเป้าหมายในการปฏิบติังาน         
ในทุกภาคเรียน 
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6.2  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือประเมิน 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือประเมินในคร้ังน้ี ด าเนินดงัต่อไปน้ี  
1) การตรวจสอบหาค่าอ านาจจ าแนก โดยท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของกลุ่ม

สูง(กลุ่ม 33% บน) กบักลุ่มต ่า (กลุ่ม 33% ล่าง) ดว้ยการวเิคราะห์ค่าสถิติ t-test  ซ่ึงถา้ค่าแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียมีนยัส าคญัทางสถิติถือวา่ขอ้รายการมีอ านาจจ าแนก ซ่ึงจากการทดสอบขอ้รายการส่วนใหญ่มีค่า
อ านาจจ าแนกผา่นเกณฑ์ 

2) การตรวจสอบหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอ
นบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ของแบบประเมินรายสมรรถนะและสมรรถนะรวม และท าการ
ปรับปรุงแกไ้ขโดยพิจารณาจากค่าความเช่ือมัน่ ซ่ึงจากผลการทดสอบพบวา่ ค่าความเช่ือมัน่ 
(Reliability) ทั้งฉบบัทีค่าเท่ากบั 0.99 โดยในแต่ละสมรรถนะมีค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) อยู่
ระหวา่ง 0.83 – 0.97 

3) การตรวจสอบความเป็นปรนยั  โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กบัครูผูส้อนใน
สถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัเทศบาลนครนนทบุรี จ  านวน 10 คนท่ีทดลองท าแบบ
ประเมินเก่ียวกบัความเป็นปรนยั และความถูกตอ้งของส านวนภาษาและค าช้ีแจงต่างๆ และขอ้เสนอแนะ
อ่ืนๆ 

4) การตรวจสอบความตรงดา้นเน้ือหา (Content Validity) ดว้ยการตรวจสอบค่าการ
ตรวจสอบความสอดคลอ้งและเหมาะสมของประเด็นยอ่ยกบัสมรรถนะท่ีตอ้งการวดัจากผูเ้ช่ียวชาญ  
จ านวน 10 ท่าน และวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ ค่า IOC  จากผลการตรวจสอบ
พบวา่ ขอ้รายการมีค่า IOC อยูร่ะหวา่ง 0.8 – 1.00 

5) การตรวจสอบความตรงดา้นโครงสร้าง (Construct Validity) โดยการตรวจสอบความ
สอดคลอ้งระหวา่งโครงสร้างองคป์ระกอบของสมรรถนะในการปฏิบติังานของครูผูส้อนท่ีสังเคราะห์
ข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ดว้ยการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั 2 ระดบั (Second-order 
Confirmatory Factor Analysis)        ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป LISREL version 8.30  ซ่ึงจากผลการ
ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของตวัแปรในโมเดลสมรรถนะในการปฏิบติังานของครูผูส้อนใน
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน สรุปไดว้า่องคป์ระกอบและตวัแปรท่ีมุ่งวดัสมรรถนะในการปฏิบติังานมี
ความตรงเชิงโครงสร้าง (construct validity) โดยสรุปแสดงใหเ้ห็นวา่ตวัแปรแฝงต่าง ๆ ดงักล่าว
สามารถวดัไดด้ว้ยตวัแปรสังเกตไดห้รือองคป์ระกอบในแต่ละโมเดลไดจ้ริง โดยรายละเอียดของการ
วเิคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างของเคร่ืองมือ น าเสนอ ดงัแผนภาพ         โดยรายละเอียดของการ
วเิคราะห์อยูใ่นภาคผนวก 
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แผนภาพ  ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัโมเดลโครงสร้างสมรรถนะ 

ในการปฏิบติังานของครูผูส้อน 

7.  การให้คะแนนและการแปลผลการประเมินสมรรถนะครู 

7.1  การให้คะแนนการประเมินสมรรถนะครู 
1. การใหค้ะแนนในแต่ละขอ้รายการจะมีระดบัคุณภาพของสภาพการปฏิบติังาน 5 ระดบั

ไดแ้ก่ ปฏิบติันอ้ยท่ีสุด ปฏิบติันอ้ย ปฏิบติัปานกลาง ปฏิบติัมาก และปฏิบติัมากท่ีสุด โดยก าหนดค่า
คะแนนเป็น 1, 2, 3, 4 และ 5 ตามล าดบั 

2. การประมวลผลในแต่ละขอ้รายการ ใหน้ าคะแนนท่ีประเมินจากครูผูส้อนประเมินตนเอง 
เพื่อนครูประเมิน และผูบ้ริหารประเมิน มาค านวณหาค่าฐานนิยม (Mode) หรือค่ามธัยฐาน(Median) 
ในทางปฏิบติัใหก้รอกคะแนนท่ีครูผูส้อนประเมินตนเอง เพื่อนครูประเมิน และผูบ้ริหารประเมิน
(ประมวลผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรมวเิคราะห์สมรรถนะครู ของ สพฐ.) 

3. การประมวลผลในแต่ละสมรรถนะ ใหน้ าค่าฐานนิยม (Mode) หรือค่ามธัยฐาน (Median)   
ในแต่ละขอ้รายการ (ท่ีไดจ้ากขอ้ 2) มาค านวณหาค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) แลว้น าเทียบกบัเกณฑใ์นการ
แปลผลการประเมินเพื่อสรุปเป็นผลการประเมินรายสมรรถนะ (ประมวลผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรม
วเิคราะห์สมรรถนะครู ของ สพฐ.) 
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 7.2  เกณฑ์ในการแปลผลการประเมินรายสมรรถนะ  การน าคะแนนเฉล่ียท่ีค านวณไดใ้นแต่ละ
สมรรถนะมาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ในการแปลผลท่ีก าหนดไว ้ดงัน้ี 

ค่าคะแนนเฉลีย่ ระดับคุณภาพ 
4.01-5.00 สูง 
3.01-4.00 ปานกลาง 

ตั้งแต่ 3.00 ลงมา ต ่า 
  

ตวัอยา่ง  การประมวลผลและการแปลผลการประเมินสมรรถนะการบริการท่ีดี 

 

รายการพฤติกรรม 
ผลการประเมิน คะแนน

ฐานนิยม ตนเอง เพือ่นครู ผู้บริหาร 
1.  วเิคราะห์ภารกิจงานเพื่อวางแผนการแกปั้ญหาอยา่ง

เป็นระบบ 
2 3 2 2 

2. ก าหนดเป้าหมายในการปฏิบติังานทุกภาคเรียน 4 4 5 4 

3. ก าหนดแผนการปฏิบติังานอยา่งเป็นขั้นตอน 5 5 5 5 

4. ใฝ่เรียนรู้เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ 5 4 5 5 
คะแนนเฉล่ีย  

(ผลรวมของคะแนนฐานนิยม / จ านวนรายการพฤติกรรม) 
(16/4) 
4.00 

ระดบัคุณภาพ ปานกลาง 

สรุป สมรรถนะการบริการท่ีดี มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.00 และมีสมรรถนะอยูใ่นระดบัปานกลาง 
                  (ประมวลผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรมวเิคราะห์สมรรถนะครู ของ สพฐ.)  
 

8.  การน าเสนอผลการประเมินสมรรถนะครู 
  การน าเสนอผลการประเมินใหน้ าคะแนนเฉล่ียและระดบัคุณภาพในแต่ละสมรรถนะมากรอก
ลงในแบบสรุปผลการประเมินสมรรถนะของครูผูส้อนในตอนทา้ยของแบบประเมิน แลว้จึงรายงานผล
การประเมินใหผู้บ้ริหารหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งน าไปเป็นแนวทางในการพฒันาสมรรถนะครูต่อไป  
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                      ตวัอยา่ง ผลการประเมินสมรรถนะครู ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

    ช่ือ นายสมศกัด์ิ  รักงานดี           ต าแหน่ง ครู คศ. 2           วทิยฐานะ    ช านาญการ  
    โรงเรียน  บา้นหนองเสือดุ         ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา    นครบุรีรมย ์เขต 1  

 
สมรรถนะ คะแนนเฉล่ีย ระดบัคุณภาพ 

                สมรรถนะหลกั (Core Competency) 
000. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน 1.66 ต ่า 
001. การบริการท่ีดี 4.00 ปานกลาง 

003. การพฒันาตนเอง 2.72 ต ่า 
004. การท างานเป็นทีม 3.42 ต ่า 
005. จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ 4.32 สูง 
    สมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) 
001. การบริหารจดัการหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้  4.66 สูง 
002. การพฒันาผูเ้รียน 2.39 ต ่า 
003. การบริหารจดัการชั้นเรียน 2.75 ต ่า 
004. การวเิคราะห์ สังเคราะห์และการวจิยัเพื่อพฒันาผูเ้รียน  1.68 ต ่า 
005. ภาวะผูน้ าครู 1.20 ต ่า 
006. การสร้างความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชน 3.85 ปานกลาง 

 
      สรุปผล  
                สมรรถนะระดบัสูง  จ านวน....2.....สมรรถนะ 
   สมรรถนะระดบั ปานกลาง      จ านวน....2.....สมรรถนะ 
   สมรรถนะระดบั ต ่า   จ านวน....7.....สมรรถนะ 
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หลกัการวเิคราะห์สมรรถนะทีจ่ าเป็นต้องพฒันาและไม่จ าเป็นต้องพฒันา  
 
สมรรถนะทีจ่ าเป็นต้องพฒันา 

1.  สมรรถนะ หรือความสามารถท่ีมีผลการประเมินของผูป้ระเมินฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง (ตนเอง หรือ
ครู/ผูบ้ริหารสถานศึกษา) หรือทั้ง 2 ฝ่าย อยูใ่นระดบัคุณภาพ 1 

2.  สมรรถนะ หรือความสามารถท่ีมีผลการประเมินของผูป้ระเมินทั้ง 2  ฝ่าย อยูใ่นระดบัคุณภาพ 2 
 

สมรรถนะทีไ่ม่จ าเป็นต้องพฒันา 
สมรรถนะ  หรือความสามารถท่ีมีผลการประเมินของผูป้ระเมินฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงอยูใ่น ระดบั

คุณภาพตั้งแต่ 3 ข้ึนไป และอีกฝ่ายหน่ึงอยูใ่นระดบัคุณภาพตั้งแต่ 2 ข้ึนไป 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่5 

เร่ือง “การพฒันาสมรรถนะครูสู่มาตรฐานสากล” 
โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต้ปฏบัิติการไทยเข้มแขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

การพฒันาสมรรถนะครูสู่มาตรฐานสากล 
การพฒันาคุณภาพของครูผูส้อนใหมี้ความรู้และความสามารถในการจดัการเรียนการสอนใหไ้ด้

มาตรฐานตามนโยบายการจดัการศึกษาท่ีมีความกา้วหนา้ไดท้ดัเทียมกบันานาประเทศและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล  ซ่ึงมีเป้าหมายในการจัดท ามาตรฐานครู มีดงัน้ี 
        1.  เพื่อใหค้รูไดมี้แนวทางการพฒันาตนเองและพฒันางานใหเ้ขา้สู่มาตรฐานสากล  
        2.  เพื่อใหส้ถานศึกษาไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาครูใหมี้ความรู้  ความสามารถตาม
มาตรฐานท่ีก าหนด  

 

ลกัษณะส าคัญของมาตรฐาน 
        ดว้ยการวเิคราะห์รายการประเมิน ก าหนดตวัช้ีบ่งและเทียบเคียงกบักรอบการประเมิน
สมรรถภาพของครูท่ีเป็นพื้นฐานส าคญัและจ าเป็นส าหรับสังคมไทย ทั้งน้ีเพื่อตอ้งการใหค้รูมีความรู้
ความสามารถทดัเทียมกบันานาประเทศและเป็นไปตามมาตรฐานสากล  
        มาตรฐานครู มุ่งเนน้ใหค้รูสามารถจดัการเรียนการสอนท่ีพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดความรู้  ความคิด 
ทกัษะกระบวนการเรียนรู้ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงคต์ามาตรฐานท่ีสอดคลอ้ง
กบัสังคมไทยและทดัเทียมกบันานาชาติ ผลการประเมินมาตรฐานครูจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงคุณภาพการ
จดัการศึกษาของสถานศึกษา ทั้งดา้นผลผลิต ดา้นกระบวนการ และดา้นปัจจยัตามระบบประกนัคุณภาพ
การศึกษา และช่วยใหส้ถานศึกษาไดรั้บรู้จุดเด่น จุดดอ้ยของตนเองท่ีจะใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา
สถานศึกษาต่อไป  
 
การพฒันาครูสู่มาตรฐานสากลของประชาคมอาเซียน 

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Association of South East Asian Nations หรือ 
ASEAN)  ก่อตั้งข้ึนโดยปฏิญญากรุงเทพฯ (The Bangkok Declaration) เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2510 โดยมี
ประเทศสมาชิกเร่ิมแรก 5 ประเทศ ประกอบดว้ย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย             
มีจุดประสงคใ์นการรวมตวัเร่ิมแรกเพื่อความมัน่คงในภูมิภาคท่ีตอ้งการขจดัป้องกนัภยัคุกคามจาก
คอมมิวนิสตโ์ดยตรง ต่อมาบรูไนดารุสซาลาม ไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกในวนัท่ี 8 มกราคม 2527 เวยีดนาม
ไดเ้ขา้ร่วมเม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2537 ลาวและพม่าเขา้ร่วมเม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2540 และกมัพชูา       
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เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2542 อาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ไดแ้ก่ บรูไนดารุสซาลาม 
กมัพชูา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย หม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวยีดนาม  
 วตัถุประสงคห์ลกัของการก่อตั้งอาเซียนคือ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือทาง
เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม เทคโนโลย ีและการบริหาร ส่งเสริมสันติภาพและความมัน่คงของภูมิภาค      
ส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งอาเซียนกบัต่างประเทศและองคก์รระหวา่งประเทศ นโยบาย การ
ด าเนินงานของอาเซียนจะเป็นผลจากการประชุมหารือเพื่อก าหนดแนวนโยบายในภาพรวม และเป็น
โอกาสท่ีประเทศสมาชิกจะไดร่้วมกนัประกาศเป้าหมายและแผนงานของอาเซียนในระยะยาว โดยการ
จดัท าเอกสารในรูปแบบของแผนปฏิบติัการ (Action Plan) แถลงการณ์ร่วม (Joint Declaration) ความตก
ลง (Agreement) หรืออนุสัญญา (Convention) เช่น Hanoi (Declaration, Hanoi Plan of Action และ 
ASEAN Convention on Counter Terrorism เป็นตน้ 
 ในปี 2546 ผูน้ าอาเซียนต่างเห็นพอ้งกนัวา่ ถึงเวลาแลว้ท่ีอาเซียนควรจะรวมมือกนัใหเ้หนียว
แน่น เขม้แขง็ และมัน่คงยิง่ข้ึน จึงก าหนดใหมี้การสร้างประชาคมอาเซียนท่ีประกอบไปดว้ย 3 เสาหลกั 
ไดแ้ก่ ประชาคมการเมืองความมัน่คงอาเซียน (ASEAN Political Security Community) ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) และประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน 
(ASEAN Sociocultural Community)  
 ต่อมารัฐบาลไทยไดเ้สนอแนวคิดใหอ้าเซียนผลกัดนัการเช่ือมโยงระหวา่งกนั โดยไดรั้บการ
สนบัสนุนอยา่งเตม็ท่ีจากประเทศสมาชิกอาเซียน และในการประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังท่ี 15 เม่ือวนัท่ี 
23 – 25 ตุลาคม 2552 ท่ีชะอ า-หวัหิน ประเทศไทย ไดต้ั้งคณะท างานระดบัสูงของอาเซียนข้ึนเพื่อยกร่าง
แผนแม่บทวา่ดว้ย ความเช่ือมโยงระหวา่งกนัในอาเซียนข้ึน ดงัรูปภาพวสิัยทศัน์และเป้าหมายของการ
เช่ือมโยงอาเซียนน้ี  
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วสัิยทศัน์และเป้าหมายของการเช่ือมโยงอาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาเซียนเช่ือมโยง : หนึ่งประชาคม หลากหลายโอกาส  
 ประชาคมอาเซียนท่ีรวมตวัและมีพลวตัในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท่ี้มีสนัติภาพและ
รุ่งเรือง และตั้งอยูท่ี่ศูนยก์ลางของโครงสร้างการรวมตวัของภูมิภาคท่ีมีวิวฒันาการ  

วสิั
ยท

ัศน์
 

-  ความร่วมมือและการรวมตวัของภูมิภาคเพ่ิมพนู 

-  ความสามารถในการแข่งขนัระดบัโลกสูงข้ึน มีเครือข่ายการผลิตของภูมิภาคท่ีเขม้แขง็ 
-  สภาพความเป็นอยูแ่ละวถีิชีวติของประชากรอาเซียนดีข้ึน 

-  กฎระเบียบและธรรมาภิบาลดีข้ึน 

-  เช่ือมต่อกบัศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจมากข้ึน ลดช่องวา่งของการพฒันา 

เป้
าห
มา
ย 

ความร่วมมือ การประสานงานและ
ความเป็นหุน้ส่วนกบัประเทศคู่เจรจา
และภาคีภายนอกอ่ืน ๆ ในการขยาย
ความเช่ือมโยงไปนอกอาเซียน 

ส่งเสริมความเช่ือมโยงภายใน
อาเซียนเอเชียตะวนัออก                

ซ่ึงเช่ือมต่อกบัตลาดโลกท่ีส าคญั 

บรรทดัฐานโลก แนวโนม้ 
และกฎระเบียบท่ีกระทบต่อ

ความเช่ือมโยง 

แหล่งท่ีมาและรูปแบบการระดมทุน : 
ระดบัชาติ ทวภิาคี อนุภูมิภาค อาเซียน 
ประเทศคู่เจรจา ภาคเอกชน ฯลฯ 

แผนงานขององคก์รรายสาขา 
(เทคโนโลยสีารสนเทศ และ            
การส่ือสาร การคมนาคม                      
การท่องเท่ียว พลงังาน การคลงั ฯลฯ) 

ความเช่ือมโยงในอาเซียนท่ีเพ่ิมพนู 
 

       กลไก  การด าเนินการ  
 

แผนแม่บทวา่ดว้ยความเช่ือมโยง
ระหวา่งกนัของอาเซียน 

คณะท างานระดบัสูงของอาเซียนวา่ดว้ย
ความเช่ือมโยงระหวา่งกนัในอาเซียน 

สนบัสนุนระบบการควบคุมในรูป 
กฎระเบียบและท่ีไม่ใช่กฎระเบียบ 
รวมถึงสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวย 

ขอ้ริเร่ิมส าหรับอนุภูมิภาคและ
เครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน
ระดบัชาติ รวมถึงยทุธศาสตร์       
ท่ีเก่ียวกบัความเช่ือมโยง 
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ท่ีมา : ดดัแปลงจากเอกสารของประเทศไทย เร่ือง “แนวทางท่ีเป็นไปไดใ้นการกา้วสู่ความเช่ือมโยงของ
ภูมิภาคเพิ่มพนู : ทศันะเบ้ืองตน้” 

 

 ผูน้  าอาเซียนไดใ้หก้ารรับรองแผนแม่บทวา่ดว้ยความเช่ือมโยงระหวา่งกนัในอาเซียนในระหวา่ง
การประชุมสุดยอดคร้ังท่ี 17 เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2553 กรุงฮานอย ประเทศเวยีดนาม แผนแม่บทน้ีมี
เจตนารมณ์ท่ีจะเร่งรัดการลงทุนทั้งภายในและภายนอกอาเซียน ใหเ้กิดการเช่ือมโยงประเทศสมาชิก              
ทั้ง 10 ประเทศ ใหเ้ป็นหน่ึงเดียวกนัทั้งในดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ดา้นกฎระเบียบ และดา้นประชาชน          
ซ่ึงเป็นไปตามวสิัยทศัน์อาเซียนท่ีจะด าเนินการร่วมกนัเพื่อบรรลุการเป็นประชาคมอาเซียนท่ีประชาชน
อยูดี่กินดีอยา่งทดัเทียมกนัภายในปี 2558  
 
การก้าวสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา  ตามแนวทางการบริหารการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนของ
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 กระทรวงศึกษาธิการ จึงไดมี้การก าหนดนโยบายในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานดา้นการศึกษา
ตามปฏิญญาอาเซียน ดา้นการศึกษาของประเทศไทยดงัน้ี 
 ปี 2558  ประเทศไทยจะเขา้ร่วมประชาคมอาเซียน ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ไดเ้ตรียมพฒันาศกัยภาพและผลกัดนัใหส้ถานศึกษาในสังกดั จดัการเรียนการสอนเพื่อสร้าง
เยาวชนไทยสู่สังคมอาเซียน โดยไดจ้ดัท าโครงการโรงเรียนในรูปแบบต่าง ๆ กนั เพื่อพฒันาและเตรียม
ความพร้อมผูเ้รียน ดงัน้ี 
 1.  โครงการพฒันาประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) มี 14 โรงเรียน 
โดยมีรูปแบบหอ้งเรียนพิเศษ 3 รูปแบบ คือ 
 1)  โปรแกรมนานาชาติ ไดแ้ก่  
  1.1  โรงเรียนท่ีใชห้ลกัสูตรของประเทศองักฤษ ไดแ้ก่ โรงเรียนโยธินบูรณะ 
กรุงเทพมหานคร  
  1.2  โรงเรียนท่ีใชห้ลกัสูตรของประเทศไทยและปรับใชก้บัหลกัสูตรของต่างประเทศ 
ไดแ้ก่ โรงเรียนยพุราชวทิยาลยั จงัหวดัเชียงใหม่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต โรงเรียนนารีนุกลู 
จงัหวดัอุบลราชธานี โรงเรียนปทุมเทพวทิยาคาร จงัหวดัหนองคาย โรงเรียนพิชยัรัตนาคาร จงัหวดั
ระนอง โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค ์จงัหวดัสงขลา  
  2)  โปรแกรมพหุภาษา  ไดแ้ก่  โรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์ จงัหวดัเชียงราย โรงเรียน
สรรพวทิยาคม จงัหวดัตาก โรงเรียนประสาทวทิยา จงัหวดัสุรินทร์ โรงเรียนกนัทรลกัษณ์วทิยา จงัหวดั
ศรีสะเกษ  
  3)  โปรแกรมวทิย-์คณิต สองภาษา  ไดแ้ก่  โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั มุกดาหาร 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั สตูล 
 2.  โครงการ Spirit of ASEAN จ านวน 54 โรง โดยมี 2 รูปแบบคือ 
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  1)  กลุ่ม Sister School  จ านวน 30 โรงเรียน 
  2)  กลุ่ม Buffer School  จ  านวน 24 โรงเรียน 
 3.  โครงการ ASEAN Focus 
 
สมรรถนะของครูแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ในศตวรรษที ่21  
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยร์ะดบัภูมิภาควา่ดว้ยนวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา
ของซีมีโอ (SEAMEO INNOTECH) คร้ังท่ี 52 ท่ีจดัข้ึนในระหวา่งวนัท่ี 29 กนัยายน – 1 ตุลาคม 2552           
โดยมีนางศรีวกิาร์  เมฆธวชัชยักุล รองปลดักระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ไดเ้ห็นชอบกรอบสมรรถนะ
ของครูแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้โดย Dr.Erlinda C. Pefianco ผูอ้  านวยการศูนยซี์มีโอ อินโนเทค         
ไดแ้จง้วา่ศูนยซี์มีโออินโนเทคไดศึ้กษาวจิยัเก่ียวกบัมาตรฐานสมรรถนะของครูในบริบทของเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้รวมทั้งก าหนดเกณฑก์ารวดัและพฒันาสมรรถนะดงักล่าวแก่ครูผูส้อน ซ่ึงเป็นปัจจยั
ส าคญัในการการพฒันาเยาวชนใหเ้ติบโตเป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณภาพ   
 ส าหรับผลจากการวจิยัพบวา่สมรรถนะหลกั (Competency) ของครูในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
ประกอบดว้ย 11 ดา้น คือการเตรียมแผนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์และพนัธกิจ การสร้าง
สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ การพฒันาและการใชท้รัพยากรส าหรับการเรียนการสอน  การพฒันาทกัษะ 
การจดัล าดบัความคิดในระดบัสูง การอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้  การส่งเสริมค่านิยมดา้น
ศีลธรรมและจริยธรรม การวดัและประเมินพฤติกรรมของผูเ้รียน  การพฒันาดา้นวชิาชีพ การสร้าง
เครือข่ายกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง และการจดัสวสัดิการส าหรับนกัเรียน ทั้งน้ีในแต่ละดา้นยงัประกอบดว้ย
ความสามารถและภาระงานเฉพาะอีก รวม 64 เร่ือง  
 กรอบสมรรถนะของครูดงักล่าวจะเป็นกลไกส าคญัในการพฒันาคุณภาพครูในภูมิภาคใหมี้ความรู้ 
ความสามารถ และใหค้วามส าคญัแก่กระบวนการเรียนการสอนควบคู่กบัการปลูกฝังดา้นคุณธรรม  
จริยธรรม และทกัษะวชิาชีพ รวมถึงการประเมินผลในทุกมิติ โดยสมาชิกซีมีโอสามารถน าไปใชเ้ป็น
แนวทางในการพฒันาครู และบุคลากรทางการศึกษาในประเทศของตนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
แหล่งท่ีมา : http://www.kroobannok.com/news.file/p48510540830.pdf 
 
ทศิทางการพฒันาคุณภาพการศึกษายุคใหม่ 
 จากความเปล่ียนแปลงของโลกและการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 
จึงไดป้ระกาศทิศทางการพฒันาคุณภาพการศึกษายคุใหม่ในระดบัมธัยมศึกษา (พ.ศ. 2553 – 2561) ดงัน้ี 
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง            
(พ.ศ. 2552 – 2561) การน าประเทศเขา้สู่ประชาคมอาเซียน และการก าหนดเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษานั้น 
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 เพื่อใหก้ารจดัการศึกษามธัยมศึกษามีคุณภาพ และบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอประกาศทิศทางการพฒันาคุณภาพการมธัยมศึกษายคุใหม่           
(พ.ศ. 2553 – 2561) ดงัต่อไปน้ี 
 วสิัยทศัน์  การมธัยมศึกษาสร้างคุณภาพคนไทยยคุใหม่ใหเ้ป็นคนดีของสังคมโลก 
 เป้าประสงค ์ ผูเ้รียนเป็นคนไทยยคุใหม่  มีคุณภาพมาตรฐานระดบัสากลมีความเป็นพลโลก  
 ประเด็นยทุธศาสตร์  พลิกระบบการจดัการมธัยมศึกษา และระบบการเรียนรู้ใหม่สู่คุณภาพ
มาตรฐานระดบัสากล 
 
เป้าหมายการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 1.  ผูเ้รียนมีความรู้  ความสามารถ และมีคุณภาพไดม้าตรฐานระดบัสากล  
 ตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมาย 
 1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวชิาหลกัจากการทดสอบระดบัชาติ มีคะแนนเฉล่ียไม่ต ่ากวา่ 
ร้อยละ 50 
 1.2  ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาดา้นคณิตศาสตร์  วทิยาศาสตร์ และการอ่าน ไม่ต ่ากวา่ค่าเฉล่ีย
นานาชาติ (ผลทดสอบ PISA)  
 1.3  ผูเ้รียนทุกคนผา่นเกณฑก์ารประเมินความรู้ความสามารถตามสาระการเรียนรู้สากล  
 1.4  ผูเ้รียนมีทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ( ICT) เพิ่มข้ึนไม่ต ่ากวา่              
ร้อยละ 3 ต่อปี จากฐานเดิมของโรงเรียน 
 1.5  ผูเ้รียนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 90  มีทกัษะในการแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง รักการอ่าน
และเรียนรู้ พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
 1.6  ผูเ้รียนทุกคนมีทกัษะในการใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้  
 1.7  ผูเ้รียนแสดงความรู้ ความสามารถ ความถนดัเฉพาะทาง ปรากฏเป็นท่ีประจกัษ ์ใน
ระดบัชาติและนานาชาติ เพิ่มข้ึนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 5 ต่อปี 
 2.  ผูเ้รียนมีความสามารถในการส่ือสาร ทั้งภาษาไทย ภาษาองักฤษ และภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ 
รวมถึงการส่ือสารภาษาสัญลกัษณ์และภาษาดิจิทลั (Digital Literacy) อยา่งมีประสิทธิผล  
  ตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมาย 
  2.1  ผูเ้รียนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 75  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทยอยูใ่น
ระดบัดี 
  2.2  ผูเ้รียนมีความสามารถดา้นภาษาองักฤษเพิ่มข้ึน ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 3 ต่อปี  
  2.3  ผูเ้รียนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 60 ผา่นการทดสอบความรู้และทกัษะภาษาต่างประเทศท่ีสอง 
จากสถาบนัท่ีไดรั้บการรับรอง 
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  2.4  ผูเ้รียนมีความสามารถดา้นภาษาต่างประเทศท่ีสองเพิ่มข้ึน ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 3 ต่อปี  
  2.5  ผูเ้รียนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 60  ผา่นการทดสอบความรู้และทกัษะภาษาต่างประเทศท่ีสอง
จากสถาบนัท่ีไดรั้บการรับรอง 
  2.6  ผูเ้รียนทุกคนผา่นเกณฑก์ารประเมินความสามารถในการส่ือสาร ภาษาสัญลกัษณ์และ
ภาษาดิจิทลั (Digital Literacy)  
 3.  ผูเ้รียนมีทกัษะการคิด  มีวจิารณญาณ สามารถไตร่ตรอง วเิคราะห์ สังเคราะห์ ริเร่ิม 
สร้างสรรค ์แกปั้ญหา และกลา้ตดัสินใจ 
  ตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมาย 
  3.1  ผูเ้รียนทุกคนมีกิจกรรม ผลงาน/โครงงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้ ท่ีแสดงถึงการคิดตดัสินใจ 
แกปั้ญหา 
  3.2  ผูเ้รียนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 70  มีผลการประเมินในสาระการเรียนรู้สากลตามหลกัสูตร
มาตรฐานสากล (ทฤษฎีความรู้  โลกศึกษา  ความเรียงขั้นสูง  กิจกรรมสร้างสรรค)์ ในระดบัดีข้ึนไป 
  3.3  ผูเ้รียนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 75  มีความสามารถในการวเิคราะห์ สังเคราะห์ มีวจิารณญาณ       
มีความคิดสร้างสรรค ์สามารถใชค้วามคิดในระดบัสูง มีเหตุผล 
 4.  ผูเ้รียนสามารถคิดคน้ ออกแบบ พฒันา ช้ินงาน ส่ิงประดิษฐ ์นวตักรรม โดยใชเ้คร่ืองมือ 
เทคโนโลยท่ีีเหมาะสม มีทกัษะการวางแผน จดัการ ท างานเป็นทีม และเห็นช่องทางสร้างงานอาชีพ        
ในระบบเศรษฐกิจยคุใหม่ (New Economy) 
  ตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมาย 
  4.1  ผูเ้รียนทุกคนมีความรู้ ความสามารถดา้นทศันภาพ (ภาษภาพ  สัญลกัษณ์  สัญรูป)           
เพื่อการตีความ ส่ือสาร สร้างสรรค์ 
  4.2  ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถ แสวงหา สังเคราะห์ และประเมินโดยใชข้อ้มูลสารสนเทศ
และน าเทคโนโลยมีาใชด้ าเนินการ 
  4.3  ผูเ้รียนมีผลงานการประดิษฐ ์สร้างสรรคแ์ละออกแบบ น าเสนอ เผยแพร่ในเวที
ระดบัชาติหรือนานาชาติเพิ่มข้ึน ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 5 ต่อปี จากฐานเดิมของโรงเรียน  
  4.4  ผูเ้รียนสามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้ ออกแบบ สร้างสรรคง์าน ทั้งดา้นวชิาการ
และอาชีพ โดยมีการน าเสนอ ส่ือสารเผยแพร่ และแลกเปล่ียนผลงานระดบัชาติหรือนานาชาติเพิ่มข้ึน            
ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 5 ต่อปี 
  4.5  ผูเ้รียนไม่ต ่าวา่ร้อยละ 80 สามารถสร้างและประเมินทางเลือกในการวางแผนตดัสินใจ
ประกอบอาชีพตามศกัยภาพและความตอ้งการของตนเองและสังคม 
 5.  ผูเ้รียน ใฝ่ดี มีคุณธรรม และมีความเป็นไทย ภูมิใจในถ่ินฐาน มีจิตสาธารณะ และจิตใจ
บริการ มีความเป็นพลเมือง ตามวฒันธรรมประชาธิปไตย มีทกัษะการด ารงชีวติ และมีจิตส านึก
รับผดิชอบต่อสังคมโลก เป็นสมาชิกท่ีเขม้แขง็ของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
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  ตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมาย  
  5.1  ผูเ้รียนทุกคนมีศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึกในความเป็นไทย รับผดิชอบต่อสังคม และมี
ความเป็นพลเมืองในวถีิประชาธิปไตย 
  5.2  ผูเ้รียนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80  มีความตระหนกั รอบรู้ สามารถวเิคราะห์สภาพการณ์ทาง
ระบบนิเวศธรรมชาติ ประวติัศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม ภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ ภาษา 
วฒันธรรม อตัลกัษณ์ของชุมชนท่ีเป็นถ่ินท่ีอยูอ่าศยัเพื่อการพฒันา 
  5.3  ผูเ้รียนทุกคนพฒันาทกัษะเพื่อการด ารงชีวติ ในดา้นการจดัการตนเอง การบริโภค การ
เรียนรู้ ทกัษะทางสังคม และการจดัการสร้างงานอาชีพ 
  5.4  ผูเ้รียนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 75  มีความตระหนกัรู้ในภาวการณ์ของโลก ความหลากหลาย
ทางเช้ือชาติ วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม วถีิชีวติ  
  5.5  ผูเ้รียนไม่ต ่าร้อยละ 80  มีความสามารถวเิคราะห์ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ ผลกระทบ
ของการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและนโยบายสาธารณะ 
  5.6  ผูเ้รียนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 60  สามารถควบคุม จดัการกบัความซบัซอ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ 
เพื่อประโยชน์สาธารณะ การปกป้องคุม้ครองสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และอุดมการณ์ประชาธิปไตย  
  5.7  ผูเ้รียนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 90  ปฏิบติักิจกรรมบริการเพื่อประโยชน์สาธารณะดว้ยจิตอาสา  
  5.8  ผูเ้รียนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 65  มีส่วนร่วมปฏิบติักิจกรรมในฐานะสมาชิกของประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลก 
 ด้านระบบการเรียนรู้ 
 6.  โรงเรียนพฒันาหลกัสูตร การเรียนการสอนอิงมาตรฐานสากล ( World-Class Standard 
Curriculum and Instruction) 
 7.  โรงเรียนจดัการเรียนการสอนโดยใชภ้าษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารและการเรียนรู้  
 8.  โรงเรียนจดัการเรียนรู้เร่ืองภาษาดิจิทลั ( Digital Literacy) และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสาร (ICT) เพื่อการเรียนรู้อยา่งทัว่ถึงมีคุณภาพ 
 9.  โรงเรียนจดักระบวนการเรียนรู้อิงถ่ินฐาน ใหเ้ช่ือมประสานกบัการศึกษา ประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลก 
 10. ครูพฒันาความรู้ ความสามารถ ม่ีความเช่ียวชาญและจรรยาบรรณทางวชิาชีพครูยคุใหม่  
 ดา้นระบบการบริหารจดัการ  
 11. โรงเรียนบริหารจดัการไดคุ้ณภาพ ระดบัมาตรฐานสากล  
 12. โรงเรียนส่งเสริม สนบัสนุน แนะแนว ช่วยเหลือผูเ้รียนเป็นรายบุคคล ใหไ้ดพ้ฒันาตนเตม็
ตามศกัยภาพ 
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 13. โรงเรียนมีภาคีร่วมพฒันาคุณภาพการศึกษาหรือแลกเปล่ียนเรียนรู้ ทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน 
ระดบัประเทศ และระหวา่งประเทศ 
 ด้านคุณภาพแหล่งเรียนรู้ 
 14. โรงเรียนพฒันาและจดับริการแหล่งเรียนรู้ใหม่ใหมี้คุณภาพเอ้ือต่อการเรียนรู้อยา่งมี
ประสิทธิภาพทัว่ถึงและคุม้ค่า 
 15. โรงเรียนใชชุ้มชนเป็นแหล่งเรียนรู้ มีสถาบนั และองคก์รต่าง ๆ ทุกภาคส่วน เป็นเครือข่าย
ร่วมส่งเสริมพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 
 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงก าหนดใหส้ านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มธัยมศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ใชทิ้ศทางการพฒันาคุณภาพการมธัยมศึกษายคุใหม่ 
(พ.ศ. 2553–2561) เป็นแนวทางในการด าเนินการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาแผนปฏิบติัการ 
และการก าหนดเป้าหมายเพื่อขบัเคล่ือนการพฒันาคุณภาพการศึกษาใหบ้รรลุผลส าเร็จอยา่งเป็นรูปธรรม  
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UTQ online e-Training Course 
ใบงานที ่1 

โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต้ปฏบัิติการไทยเข้มแขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 

ขอใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมศึกษาความหมาย ความเป็นมาและความส าคญัในการพฒันา
สมรรถนะ แลว้ตอบค าถามต่อไปน้ี 
 1.  สมรรถนะ หมายถึง ...  
 2.  เพราะเหตุใดจึงตอ้งมีการประเมินสมรรถนะของขา้ราชการและประเมินเพื่ออะไร  
 3.  องคป์ระกอบของสมรรถนะเพื่อการพฒันาครู ประกอบดว้ยสมรรถนะอะไรบา้ง  
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UTQ online e-Training Course 
ใบงานที ่2 

โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต้ปฏบัิติการไทยเข้มแขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 

 ขอใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมศึกษาองคป์ระกอบของสมรรถนะ  สมรรถนะหลกั และสมรรถนะ
ประจ าสายงาน  ประเภทของสมรรถนะ  ความจ าเป็นในการประเมินสมรรถนะและประโยชน์ของ
สมรรถนะ  แลว้ตอบค าถามต่อไปน้ี 
 1.  สมรรถนะประจ าสายงาน ( Functional competency) คืออะไร 
 2.  สมรรถนะประจ าสายงาน ( Functional competency) มีองคป์ระกอบท่ีส าคญัก่ีองคป์ระกอบ 
และก่ีตวัช้ีวดั 
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UTQ online e-Training Course 
ใบงานที ่3 

โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต้ปฏบัิติการไทยเข้มแขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 

 ขอใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมศึกษา เร่ือง สมรรถนะหลกัและแนวทางการพฒันาสมรรถนะ
ส าหรับครู และค าจ ากดัความแลว้ตอบค าถามต่อไปน้ี 
 1)  สมรรถนะหลกัประกอบดว้ยอะไรบา้ง 
 2)  จงใหค้  าจ  ากดัความของ  
 2.1  การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  
 2.2  การบริการท่ีดี  
 2.3  การพฒันาตนเอง  
 2.4  การท างานเป็นทีม  
 2.5  จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพครู  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.utqonline.in.th/

