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ค าช้ีแจง 



 

 
 คู่มือ การประเมินสมรรถนะครูฉบบั น้ี จดัท าข้ึนเพื่อ ใชเ้ป็นแนวทางในการน าแบบประเมิน
สมรรถนะครู สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปใชป้ระเมินสมรรถนะครูผูส้อนท่ี
ปฏิบติังานในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในโครงการ
ยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ : กิจกรรมจดัระบบพฒันาครูเชิงคุณภาพเพื่อการพฒันาครูรายบุคคล  โดยมี
รายละเอียดเน้ือหา  ประกอบดว้ย วตัถุประสงคใ์นการประเมิน กรอบความ คิดของการ ประเมิน  
รายละเอียดและค าอธิบายสมรรถนะครู ผูใ้ชแ้บบประเมิน การพฒันาแบบประเมิน การใหค้ะแนนและ
การแปลผลการประเมิน และการน าเสนอผลการประเมิน  

ขอขอบคุณคณะท างาน ผูท้รงคุณวฒิุ และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่าน ท่ีกรุณาใหค้  าปรึกษาแนะน า
ขอ้คิดเห็น เอ้ืออ านวยความสะดวก และใหค้วามร่วมมือในการสร้างแบบประเมินสมรรถนะครู  ขอบคุณ
คณะครูท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ท่ีไดใ้หค้วามร่วมมือ และใหข้อ้มูลอนัเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแบบ
ประเมินใหส้มบูรณ์ ชดัเจน และครอบคลุม จนส าเร็จลุล่วงดว้ยดี ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่แบบประเมินสมรรถนะครูฉบบัน้ี จะ เป็นประโยชน์ และไดส้ารสนเทศท่ี
ส าคญัยิง่ต่อการน าไปใชเ้พื่อพฒันาสมรรถนะครู และน าไปสู่การพฒันา ผูเ้รียน และการศึกษาของชาติ
ใหบ้รรลุเป้าหมายทุกประการ 
 
 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มอืการประเมนิสมรรถนะครู   



 

สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 

 การประเมินสมรรถนะ ในการปฏิบติังานของครู ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สงักดัส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานน้ี เป็นการ ด าเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
ภายใตโ้ครงการไทยเขม็แขง็ ในเร่ืองของการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ : กิจกรรมจดัระบบพฒันาครู
เชิงคุณภาพเพื่อการพฒันาครูรายบุคคล  โดยการประเมินสมรรถนะในการปฏิบติังานของครูผูส้อนนั้น
ครูผูส้อนจะเป็นผูท้  าการประเมินตนเอง  โดยมีรายละเอียดของการประเมินดงัต่อไปน้ี 
 

1.  วตัถุประสงค์ในการประเมิน  
 เพื่อประเมินสมรรถนะ ในการปฏิบติังานของครูผูส้อน สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และใชเ้ป็นฐานขอ้มูลในการก าหนดกรอบการพฒันาสมรรถนะครูตามนโยบายพฒันาครูทั้ง
ระบบ 
 

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 านกังานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานได้
ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบติัการก าหนดความตอ้งการการพฒันาสมรรถนะของครู และการประชุมเชิง
ปฏิบติัการสร้างแบบทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ : กิจกรรมจดัระบบพฒันาครูเชิงคุณภาพเพื่อการพฒันาครู
รายบุคคล ซ่ึงคณะท างานประกอบดว้ย ผูบ้ริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก ์นกัวชิาการศึกษา ผูบ้ริหาร 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา และผูท้รงคุณวฒิุจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดร่้วมกนัพิจารณาและก าหนด



 

สมรรถนะครู ส านกังานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการวเิคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะครู 
อนัประกอบดว้ย เจตคติ ค่านิยม ความรู้ ความสามารถ และทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบติังานตาม
ภารกิจงานในสถานศึกษา จากแบบประเมินสมรรถนะและมาตรฐานของครูผูส้อน ท่ีหน่วยงานต่างๆได้
จดัท าไว ้ไดแ้ก่ แบบประเมินคุณภาพการปฏิบติังาน (สมรรถนะ) เพื่อใหข้า้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีและเล่ือนวทิยฐานะ ของส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ก.ค.ศ.) มาตรฐานวชิาชีพครู ของส านกังานเลขาธิการคุรุสภา รูปแบบสมรรถนะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ของสถาบนัพฒันาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา (สค.บศ.) นอกจากน้ียงัศึกษา
จากแนวคิด ทฤษฎี และผลการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั สมรรถนะท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังานของครูผูส้อน  
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 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.  รายละเอยีดและค าอธิบายสมรรถนะครู 
 สมรรถนะครู ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีใช้ในการประเมินคร้ังน้ี  
ประกอบดว้ย สมรรถนะหลกั 5 สมรรถนะและสมรรถนะประจ าสายงาน 6 สมรรถนะ ดงัรายละเอียด
ต่อไปน้ี 
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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. พฒันาการปฏิบติังานเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผู ้เรียน ผูป้กครอง และ 
   ชุมชน 
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สมรรถนะที ่2 การบริการทีด่ี (Service Mind) หมายถึง ความตั้งใจและความเตม็ใจในการใหบ้ริการ และการปรับปรุงระบบบริการใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง  
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ   
 

สมรรถนะ ตัวบ่งช้ี รายการพฤติกรรม 

การบริการทีด่ี 
(Service Mind) 

2.1 ความตั้งใจและเตม็ใจใน 
การใหบ้ริการ 

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 ทางวชิาการและ
วชิาชีพ 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 

3.3 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/กลุ่มบุคคลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา และในสถานการณ์ต่างๆ 

4.4 การแสดงบทบาทผูน้ าหรือผูต้าม 1. แสดงบทบาทผูน้ าหรือผูต้ามในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเหมาะสมตาม
โอกาส 

4.5 การเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัผูอ่ื้นใน 
การพฒันาการจดัการศึกษาใหบ้รรลุ 
ผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

1. แลกเปล่ียน/รับฟังความคิดเห็นและประสบการณ์ภายในทีมงาน 
2. แลกเปล่ียนเรียนรู้/รับฟังความคิดเห็นและประสบการณ์ระหวา่งเครือข่ายและ
ทีมงาน 

3. ร่วมกบัเพื่อนร่วมงานในการสร้างวฒันธรรมการท างานเป็นทีมใหเ้กิดข้ึนใน
สถานศึกษา 
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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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สมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) 

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

 
สมรรถนะ ตัวบ่งช้ี รายการพฤติกรรม 

การบริหารหลกัสูตร 
และการจัดการเรียนรู้ 

(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 และความ

ตอ้งการของผูเ้รียน และชุมชน 
3. เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้  การจดักิจกรรมและการ

ประเมินผลการเรียนรู้ 
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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สมรรถนะที่ 2 การพฒันาผู้เรียน (Student Development) หมายถึง ความสามารถในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม การพฒันาทกัษะชีวติ สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิต ความเป็นประชาธิปไตย ความภูมิใจในความเป็นไทย การจดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนเพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพ 
 

สมรรถนะ ตัวบ่งช้ี รายการพฤติกรรม 

การพฒันาผู้เรียน 
(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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สมรรถนะที่ 3 การบริหารจัดการช้ันเรียน (Classroom Management) หมายถึง การจดับรรยากาศการเรียนรู้ การจดัท าขอ้มูลสารสนเทศและเอกสารประจ า 
ชั้นเรียน/ประจ าวชิา การก ากบัดูแลชั้นเรียนรายชั้น/รายวชิา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข และความปลอดภยัของผูเ้รียน   
 

สมรรถนะ ตัวบ่งช้ี รายการพฤติกรรม 

การบริหารจัดการช้ันเรียน 
(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 าชั้นเรียนอยา่ง
ถูกตอ้ง  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 และการวจัิยเพือ่พฒันาผู้เรียน (Analysis & Synthesis & Classroom Research) หมายถึง ความสามารถในการท า 
ความเขา้ใจ แยกประเด็นเป็นส่วนยอ่ย รวบรวม ประมวลหาขอ้สรุปอยา่งมีระบบและน าไปใชใ้นการวจิยัเพื่อพฒันาผูเ้รียน รวมทั้งสามารถวเิคราะห์องคก์รหรืองาน
ในภาพรวมและด าเนินการแกปั้ญหา เพื่อพฒันางานอยา่งเป็นระบบ 
 

สมรรถนะ ตัวบ่งช้ี รายการพฤติกรรม 

การวเิคราะห์ สังเคราะห์ และ 
การวจัิยเพือ่พฒันาผู้เรียน 
(Analysis & Synthesis & 

Classroom Research)   

1. การวเิคราะห์   1. ส ารวจปัญหาเก่ียวกบันกัเรียนท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนเพื่อวางแผนการวจิยัเพื่อพฒันา
ผูเ้รียน 

2. วเิคราะห์สาเหตุของปัญหาเก่ียวกบันกัเรียนท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนเพื่อก าหนดทางเลือก
ในการแกไ้ขปัญหาระบุสภาพปัจจุบนั 

3. มีการวเิคราะห์จุดเด่น จุดดอ้ย อุปสรรคและโอกาสความส าเร็จของการวจิยัเพื่อแกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน 

2. การสังเคราะห์ 1. รวบรวม จ าแนกและจดักลุ่มของสภาพปัญหาของผูเ้รียน แนวคิดทฤษฎีและวธีิการ
แกไ้ขปัญหาเพื่อสะดวกต่อการน าไปใช้ 

2. มีการประมวลผลหรือสรุปขอ้มูลสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการแกไ้ขปัญหาใน
ชั้นเรียนโดยใชข้อ้มูลรอบดา้น 

3. การวจิยัเพื่อพฒันาผูเ้รียน 1. จดัท าแผนการวจิยั และด าเนินกระบวนการวจิยั อยา่งเป็นระบบตามแผนด าเนินการ
วจิยัท่ีก าหนดไว ้

2. ตรวจสอบความถูกตอ้งและความน่าเช่ือถือของผลการวจิยัอยา่งเป็นระบบ 
3. มีการน าผลการวจิยัไปประยกุตใ์ชใ้นกรณีศึกษาอ่ืน ๆ ท่ีมีบริบทของปัญหาท่ีคลา้ยคลึงกนั 
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สมรรถนะที ่5 ภาวะผู้น าครู (Teacher Leadership) หมายถึง คุณลกัษณะและพฤติกรรมของครูท่ีแสดงถึงความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์ส่วนบุคคล และการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัทั้งภายในและภายนอกหอ้งเรียนโดยปราศจากการใชอิ้ทธิพลของผูบ้ริหารสถานศึกษา ก่อใหเ้กิดพลงัแห่งการเรียนรู้เพื่อพฒันาการจดั  
การเรียนรู้ใหมี้คุณภาพ 
 

สมรรถนะ ตัวบ่งช้ี รายการพฤติกรรม 

ภาวะผู้น าครู  
(Teacher Leadership) 

1. วฒิุภาวะความเป็นผูใ้หญ่ 
ท่ีเหมาะสมกบัความเป็นครู 
(Adult Development) 

1. พิจารณาทบทวน ประเมินตนเองเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีแสดงออกต่อผูเ้รียนและผูอ่ื้น  และ  
    มีความรับผดิชอบต่อตนเองและส่วนรวม 
2. เห็นคุณค่า ใหค้วามส าคญัในความคิดเห็นหรือผลงาน และใหเ้กียรติแก่ผูอ่ื้น  
3. กระตุน้จูงใจ ปรับเปล่ียนความคิดและการกระท าของผูอ่ื้นใหมี้ความผกูพนัและมุ่งมัน่ต่อ 
    เป้าหมายในการท างานร่วมกนั 

2. การสนทนาอยา่งสร้างสรรค์ 
(Dialogue) 

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

3. การเป็นบุคคลแห่ง 
การเปล่ียนแปลง (Change 
Agency) 

1. ใหค้วามสนใจต่อสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเป็นปัจจุบนั โดยมีการวางแผนอยา่งมีวสิัยทศัน์ซ่ึง    
     เช่ือมโยงกบัวสิัยทศัน์ เป้าหมาย และพนัธกิจของโรงเรียนร่วมกบัผูอ่ื้น  
2. ริเร่ิมการปฏิบติัท่ีน าไปสู่การเปล่ียนแปลงและการพฒันานวตักรรม 
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สมรรถนะ ตัวบ่งช้ี รายการพฤติกรรม 

  3. กระตุน้ผูอ่ื้นใหมี้การเรียนรู้และความร่วมมือในวงกวา้งเพื่อพฒันาผูเ้รียน สถานศึกษา  
     และวชิาชีพ 
4. ปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้นภายใตร้ะบบ/ขั้นตอนท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิมได้ 

4. การปฏิบติังานอยา่งไตร่ตรอง 
(Reflective Practice) 

1. พิจารณาไตร่ตรองความสอดคลอ้งระหวา่งการเรียนรู้ของนกัเรียน และการจดัการเรียนรู้ 
2. สนบัสนุนความคิดริเร่ิมซ่ึงเกิดจากการพิจารณาไตร่ตรองของเพื่อนร่วมงาน และมีส่วนร่วม  
    ในการพฒันานวตักรรมต่างๆ  
3. ใชเ้ทคนิควธีิการหลากหลายในการตรวจสอบ ประเมินการปฏิบติังานของตนเอง และ  
    ผลการด าเนินงานสถานศึกษา 

5. การมุ่งพฒันาผลสัมฤทธ์ิผูเ้รียน 
(Concern for improving pupil 
achievement) 
 

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

สมรรถนะ ตัวบ่งช้ี รายการพฤติกรรม 

การสร้างความสัมพนัธ์ 
และความร่วมมือกบัชุมชน 
เพือ่การจัดการเรียนรู้ 

(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 

      แบบประเมิน สมรรถนะในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เน้ือหาของแบบประเมินน้ีมีจ านวน 2 ตอน ประกอบดว้ยตอนท่ี 1 คือ ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ และตอนท่ี 
2 แบบวดัสมรรถนะในการปฏิบติังานของครูผูส้อน มีจ านวน 11 สมรรถนะ รวมทั้งส้ิน 1 00 ขอ้รายการ 
โดยมีลกัษณะเป็นแบบ มาตรวดัประมาณค่า 5 ระดบั คือ ปฏิบติันอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก และมาก
ท่ีสุด  โดยเกณฑก์ารใหค้ะแนนแต่ละขอ้รายการ มีดงัน้ี  คือ ปฏิบติั นอ้ยท่ีสุด  ไดค้ะแนน 1 คะแนน  
ปฏิบติันอ้ย ไดค้ะแนน 2 คะแนน ปฏิบติั ปานกลาง  ไดค้ะแนน 3 คะแนน ปฏิบติั มากไ ดค้ะแนน 4 
คะแนน  และปฏิบติั มากท่ีสุด  ไดค้ะแนน 5 คะแนน รายละเอียดของโครงสร้างเคร่ืองมือวจิยัฉบบัน้ี
แสดงดงัตารางต่อไปน้ี 

ตาราง  โครงสร้างแบบประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  

เนือ้หาหลกั เนือ้หาย่อย 
ลกัษณะ
เคร่ืองมือ 

จ านวน
ข้อ 

ตอนที่ 1 
ขอ้มลูทัว่ไป 

เพศ ต าแหน่ง ระดบัการศึกษาสูงสุด  อายรุาชการ  และ
กลุ่มสาระการเรียนท่ีมีความถนดัหรือเช่ียวชาญ 

เลือกตอบ 
และ

ปลายเปิด 

5  

ตอนที่ 2 
สมรรถนะใน
การปฏิบติังาน
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 
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ตาราง  โครงสร้างแบบประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  

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 ชใ้นการ ศึกษา คร้ังน้ี  เป็นแบบสอบถาม (questionnaire) ซ่ึง

ผูท้รงคุณวฒิุและคณะท างาน ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พฒันาข้ึนโดยใช้กรอบ
แนวคิดสมรรถนะครูท่ีไดจ้ากการประชุมเชิงปฏิบติัการก าหนดกรอบการพฒันาสมรรถนะขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาวเิคราะห์เอกสาร และ ผลงานวจิยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  แลว้น าไปทดลอง
ใชก้บัครูผูส้อนในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัเทศบาลนครนนทบุรี จ  านวน 120 คน ท่ี
ไม่ไดเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่ง  แต่ มีลกัษณะใกลเ้คียงกบัประชากร/กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี เพื่อ
ตรวจสอบหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

ตัวอย่างแบบประเมินสมรรถนะครู 
 

รายการพฤตกิรรม 
ระดบัการปฏิบัต ิ

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
สมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัตงิาน 
1.  วเิคราะห์ภารกิจงานเพ่ือวางแผนการแกปั้ญหา 
      อยา่งเป็นระบบ 

     

2. ก าหนดเป้าหมายในการปฏิบติังานในทุก 
    ภาคเรียน 
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6.2 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือประเมิน 
การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือประเมินในคร้ังน้ี ด าเนินดงัต่อไปน้ี 
1) การตรวจสอบหาค่าอ านาจจ าแนก โดยท าการ ทดสอบความแตกต่างของ ค่าเฉล่ียของกลุ่มสูง

(กลุ่ม 33 % บน ) กบักลุ่มต ่า  (กลุ่ม 33 % ล่าง ) ดว้ยการวเิคราะห์ ค่าสถิติ t-test  ซ่ึงถา้ค่าแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียมีนยัส าคญัทางสถิติถือวา่ขอ้รายการมีอ านาจจ าแนก  ซ่ึงจากการทดสอบขอ้รายการส่วนใหญ่มี
ค่าอ านาจจ าแนกผา่นเกณฑ ์

2) การตรวจสอบ หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s alpha coefficient) ของแบบประเมินรายสมรรถนะและสมรรถนะรวม และท าการปรับปรุง
แกไ้ขโดยพิจารณาจากค่าความเช่ือมัน่  ซ่ึงจากผลการทดสอบพบวา่ ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ทั้ง
ฉบบัทีค่าเท่ากบั 0.99  โดยในแต่ละสมรรถนะมีค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) อยูร่ะหวา่ง 0.83 – 0.97 

3) การตรวจสอบความเป็นปรนยั  โดยการสนทนากลุ่ม ( Focus Group) กบัครูผูส้อนใน
สถานศึกษา ระดบัการศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกดั เทศบาลนครนนทบุรี จ  านวน 10 คนท่ีทดลองท าแบบ
ประเมินเก่ียวกบัความเป็นปรนยั และความถูกตอ้งของส านวนภาษาและค าช้ีแจงต่างๆ และขอ้เสนอแนะ
อ่ืนๆ 

4) การตรวจสอบความตรงดา้นเน้ือหา (Content Validity) ดว้ยการตรวจสอบค่าการตรวจสอบ
ความสอดคลอ้งและเหมาะสมของประเด็นยอ่ยกบัสมรรถนะท่ีตอ้งการวดัจากผูเ้ช่ียวชาญ  จ านวน 1 0 
ท่าน และวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ ค่า IOC  จากผลการตรวจสอบพบวา่ ขอ้
รายการมีค่า IOC อยูร่ะหวา่ง 0.8 – 1.00 

5) การตรวจสอบความตรงดา้นโครงสร้าง (Construct Validity) โดยการตรวจสอบความ
สอดคลอ้งระหวา่งโครงสร้างองคป์ระกอบของสมรรถนะในการปฏิบติังานของครูผูส้อนท่ีสังเคราะห์ข้ึนกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ดว้ยการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั 2 ระดบั (Second-order Confirmatory Factor 
Analysis) ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป LISREL version 8.30  ซ่ึงจากผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง
ของตวัแปรในโมเดลสมรรถนะในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน สรุปไดว้า่
องคป์ระกอบและตวัแปรท่ีมุ่งวดัสมรรถนะในการปฏิบติังานมีความตรงเชิงโครงสร้าง ( construct 
validity) โดยสรุปแสดงใหเ้ห็นวา่ตวัแปรแฝงต่าง ๆ ดงักล่าวสามารถวดัไดด้ว้ยตวัแปรสังเกตไดห้รือ
องคป์ระกอบในแต่ละโมเดลไดจ้ริง โดยรายละเอียดของการวเิคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างของ
เคร่ืองมือ น าเสนอดงัแผนภาพ โดยรายละเอียดของการวเิคราะห์อยูใ่นภาคผนวก 
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แผนภาพ  ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัโมเดลโครงสร้างสมรรถนะในการปฏิบติังานของครูผูส้อน 

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)   ใน
แต่ละขอ้รายการ (ท่ีไดจ้ากขอ้ 2) มาค านวณหาค่าคะแนนเฉล่ีย ( Mean) แลว้น าเทียบกบัเกณฑใ์นการ
แปลผลการประเมินเพื่อสรุปเป็นผลการประเมินรายสมรรถนะ (ประมวลผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรม
วเิคราะห์สมรรถนะครู ของ สพฐ.) 
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 7.2  เกณฑ์ในการแปลผลการประเมินรายสมรรถนะ  การน าคะแนนเฉล่ียท่ีค านวณไดใ้นแต่
ละสมรรถนะมาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ในการแปลผลท่ีก าหนดไว ้ดงัน้ี 

ค่าคะแนนเฉลีย่ ระดับคุณภาพ 
4.01-5.00 สูง 
3.01-4.00 ปานกลาง 

ตั้งแต่ 3.00 ลงมา ต ่า 

ตัวอย่าง  การประมวลผลและการแปลผลการประเมินสมรรถนะการบริการทีด่ี 

รายการพฤตกิรรม 
ผลการประเมนิ คะแนน

ฐานนิยม ตนเอง เพือ่นครู ผู้บริหาร 
1.  วิเคราะห์ภารกิจงานเพ่ือวางแผนการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 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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                      ตัวอย่าง ผลการประเมินสมรรถนะครู ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  

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

 

สมรรถนะ คะแนนเฉลีย่ ระดับคุณภาพ 

                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 


