คู่มอื การประเมินสมรรถนะครู
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
พ.ศ. 2553

คาชี้แจง

คู่มือ
การประเมินสมรรถนะครู ฉบับ นี้ จัดทาขึ้นเพื่อ ใช้เป็ นแนวทางในการนาแบบประเมิน
สมรรถนะครู สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปใช้ประเมินสมรรถ นะครู ผสู้ อนที่
ปฏิบตั ิงานในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในโครงการ
ยกระดับคุณภาพครู ท้ งั ระบบ: กิจกรรมจัดระบบพัฒนาครู เชิงคุณภาพเพื่อการพัฒนาครู รายบุคคล โดยมี
รายละเอียดเนื้อหา ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ในการประเมิน กรอบความ คิดของการ ประเมิน
รายละเอียดและคาอธิบายสมรรถนะครู ผูใ้ ช้แบบประเมิน การพัฒนาแบบประเมิน การให้คะแนนและ
การแปลผลการประเมิน และการนาเสนอผลการประเมิน
ขอขอบคุณคณะทางาน ผูท้ รงคุณวุฒิ และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่กรุ ณาให้คาปรึ กษาแนะนา
ข้อคิดเห็น เอื้ออานวยความสะดวก และให้ความร่ วมมือในการสร้างแบบประเมินสมรรถนะครู ขอบคุณ
คณะครู ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง ที่ได้ให้ความร่ วมมือ และให้ขอ้ มูลอันเป็ นประโยชน์ในการปรับปรุ งแบบ
ประเมินให้สมบูรณ์ ชัดเจน และครอบคลุม จนสาเร็ จลุล่วงด้วยดี สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าแบบประเมินสมรรถนะครู ฉบับนี้ จะ เป็ น ประโยชน์ และได้สารสนเทศที่
สาคัญ ยิง่ ต่อการนาไปใช้เพื่อพัฒนาสมรรถนะครู และนาไปสู่ การพัฒนา ผูเ้ รี ยน และการศึกษาของชาติ
ให้บรรลุเป้ าหมายทุกประการ

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คู่มอื การประเมินสมรรถนะครู

สั งกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
การประเมินสมรรถนะ ในการปฏิบตั ิงานของครู ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนี้ เป็ นการ ดาเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ภายใต้โครงการไทยเข็มแข็ง ในเรื่ องของการยกระดับคุณภาพครู ท้ งั ระบบ : กิจกรรมจัดระบบพัฒนาครู
เชิงคุณภาพเพื่อการพัฒนาครู รายบุคคล โดยการประเมินสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานของครู ผสู ้ อนนั้น
ครู ผสู้ อนจะเป็ นผูท้ าการประเมินตนเอง โดยมีรายละเอียดของการประเมินดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์ ในการประเมิน
เพื่อประเมินสมรรถนะ
ในการปฏิบตั ิงานของครู ผสู ้ อน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และใช้เป็ นฐานข้อมูลในการกาหนดกรอบการพัฒนาสมรรถนะครู ตามนโยบายพัฒนาครู ท้ งั
ระบบ
2. กรอบความคิดของการสร้ างแบบประเมินสมรรถนะครู
แบบประเมินสมรรถนะครู ที่พฒั นาขึ้นในครั้งนี้ มีกรอบความคิดมาจากแนวคิดของ McClelland
นักจิตวิทยาของมหาวิทยาลัย Harvard ที่อธิ บายไว้วา่ “สมรรถนะเป็ นคุณลักษณะของบุคคลเกี่ยวกับผล
การปฏิบตั ิงาน ประกอบด้วย ความรู้ ( Knowledge) ทักษะ (Skills) ความสามารถ ( Ability) และ
คุณลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทางาน ( Other Characteristics) และเป็ นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่
ทาให้บุคลากรในองค์กรปฏิบตั ิงานได้ผลงานที่โดดเด่นกว่าคนอื่นๆ ในสถานการณ์ที่หลากหลาย ซึ่งเกิด
จากแรงผลักดันเบื้องลึก ( Motives) อุปนิสัย ( Traits) ภาพลักษณ์ภายใน ( Self-image) และบทบาทที่
แสดงออกต่อสังคม (Social role) ที่แตกต่างกันทาให้แสดงพฤติกรรมการทางานที่ต่างกัน ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ภาครัฐ
ของสานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน โดยส่ งเสริ มสนับสนุนให้ส่วนราชการบริ หารทรัพยากรบุคคลตาม
กรอบมาตรฐานความสาเร็ จด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคล ( Standard for Success) เพื่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ ต่อความสาเร็ จของส่ วนราชการ
การกาหนดกรอบการประเมินสมรรถนะครู สานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานได้
ดาเนินการประชุมเชิงปฏิบตั ิการกาหนดความต้องการการพัฒนาสมรรถนะของครู และการประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการสร้างแบบทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตาม
โครงการยกระดับคุณภาพครู ท้ งั ระบบ : กิจกรรมจัดระบบพัฒนาครู เชิงคุณภาพเพื่อการพัฒนาครู
รายบุคคล ซึ่ งคณะทางานประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา ผูบ้ ริ หาร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผูท้ รงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันพิจารณาและกาหนด
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สมรรถนะครู สานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะครู
อันประกอบด้วย เจตคติ ค่านิยม ความรู ้ ความสามารถ และทักษะที่จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิงานตาม
ภารกิจงานในสถานศึกษา จากแบบประเมินสมรรถนะและมาตรฐานของครู ผสู ้ อน ที่หน่วยงานต่างๆได้
จัดทาไว้ ได้แก่ แบบประเมินคุณภาพการปฏิบตั ิงาน (สมรรถนะ) เพื่อให้ขา้ ราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ ของสานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา (ก.ค.ศ.) มาตรฐานวิชาชีพครู ของสานักงานเลขาธิการคุรุสภา รู ปแบบสมรรถนะครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สค.บศ.) นอกจากนี้ยงั ศึกษา
จากแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ สมรรถนะที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิงานของครู ผสู้ อน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการสังเคราะห์สามารถสรุ ปได้วา่ สมรรถนะครู สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจาสายงาน ดังนี้
1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) ประกอบด้วย5 สมรรถนะ คือ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ในการปฏิบตั ิงาน
1.2 การบริ การที่ดี
1.3 การพัฒนาตนเอง
1.4 การทางานเป็ นทีม
1.5 จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2. สมรรถนะประจาสายงาน (Functional Competency) ประกอบด้วย6 สมรรถนะ คือ
2.1 การบริ หารหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนรู้
2.2 การพัฒนาผูเ้ รี ยน
2.3 การบริ หารจัดการชั้นเรี ยน
2.4 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจยั เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน
2.5 ภาวะผูน้ าครู
2.6 การสร้างความสัมพันธ์และความร่ วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรี ยนรู ้
3. รายละเอียดและคาอธิบายสมรรถนะครู
สมรรถนะครู สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้
ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะและสมรรถนะประจาสายงาน 6 สมรรถนะ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้

สมรรถนะหลัก (Core Competency)
สมรรถนะที่ 1 การมุ่งผลสั มฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน (Working Achievement Motivation) หมายถึง ความมุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ให้มีคุณภาพ ถูกต้อง
ครบถ้วนสมบูรณ์ มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ โดยมีการวางแผน กาหนดเป้ าหมาย ติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และปรับปรุ ง พัฒนาประสิ ทธิภาพและผลงาน
อย่างต่อเนื่อง
สมรรถนะ
การมุ่งผลสั มฤทธิ์
ในการปฏิบัติงาน
(Working Achievement
Motivation)

ตัวบ่ งชี้
1.1 ความสามารถในการวางแผน
การกาหนดเป้ าหมาย การวิเคราะห์
สังเคราะห์ภารกิจงาน
1.2 ความมุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิหน้าที่
ให้มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์
1.3 ความสามารถในการติดตามประเมิน
ผลการปฏิบตั ิงาน
1.4 ความสามารถในการพัฒนา
การปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้งานประสบความสาเร็ จ

รายการพฤติกรรม
1. วิเคราะห์ภารกิจงานเพื่อวางแผนการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ
2. กาหนดเป้ าหมายในการปฏิบตั ิงานทุกภาคเรี ยน
3. กาหนดแผนการปฏิบตั ิงานและการจัดการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นขั้นตอน
1. ใฝ่ เรี ยนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้
2. ริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้
3. แสวงหาความรู ้ที่เกี่ยวกับวิชาชีพใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนาตนเอง
1. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเอง
1. ใช้ผลการประเมินการปฏิบตั ิงานมาปรับปรุ ง/พัฒนาการทางานให้ดียงิ่ ขึ้น
2. พัฒนาการปฏิบตั ิงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรี ยน ผูป้ กครอง และ
ชุมชน
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สมรรถนะที่ 2 การบริการทีด่ ี (Service Mind) หมายถึง ความตั้งใจและความเต็มใจในการให้บริ การ และการปรับปรุ งระบบบริ การให้มีประสิ ทธิ ภาพอย่างต่อเนื่อง
เพื่อตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การ
สมรรถนะ
การบริการทีด่ ี
(Service Mind)

ตัวบ่ งชี้
2.1 ความตั้งใจและเต็มใจใน
การให้บริ การ
2.2 การปรับปรุ งระบบบริ การให้มี
ประสิ ทธิภาพ

รายการพฤติกรรม
1. ทากิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมเมื่อมีโอกาส
2. เต็มใจ ภาคภูมิใจ และมีความสุ ขในการให้บริ การแก่ผรู ้ ับบริ การ
1. ศึกษาความต้องการของผูร้ ับบริ การ และนาข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุ ง
2. ปรับปรุ งและพัฒนาระบบการให้บริ การให้มีประสิ ทธิภาพ
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สมรรถนะที่ 3 การพัฒนาตนเอง (Self- Development) หมายถึง การศึกษาค้นคว้า หาความรู ้ ติดตามและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้องค์ความรู ้ใหม่ๆ ทางวิชาการและ
วิชาชีพ มีการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน
สมรรถนะ
การพัฒนาตนเอง
(Self- Development)

ตัวบ่ งชี้
รายการพฤติกรรม
3.1 การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ติดตาม
1. ศึกษาค้นคว้าหาความรู ้ มุ่งมัน่ และแสวงหาโอกาสพัฒนาตนเองด้วยวิธีการ
องค์ความรู ้ใหม่ๆ ทางวิชาการและวิชาชีพ
ที่หลากหลาย เช่น การเข้าร่ วมประชุม/สัมมนา การศึกษาดูงาน การค้นคว้า
ด้วยตนเอง
3.2 การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใน 1. รวบรวม สังเคราะห์ขอ้ มูล ความรู ้ จัดเป็ นหมวดหมู่ และปรับปรุ งให้ทนั สมัย
การพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ
2. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ องค์กรและ
วิชาชีพ
3.3 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้าง 1. แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั ผูอ้ ื่นเพื่อพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน
เครื อข่าย
2.ให้คาปรึ กษา แนะนา นิเทศ และถ่ายทอดความรู ้ ประสบการณ์ทางวิชาชีพ
แก่ผอู ้ ื่น
3. มีการขยายผลโดยสร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู ้
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สมรรถนะที่ 4 การทางานเป็ นทีม (Team Work) หมายถึง การให้ความร่ วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนเสริ มแรงให้กาลังใจแก่เพื่อนร่ วมงาน การปรับตัวเข้ากับผูอ้ ื่น
หรื อทีมงาน แสดงบทบาทการเป็ นผูน้ าหรื อผูต้ ามได้อย่างเหมาะสมในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น เพื่อสร้างและดารงสัมพันธภาพของสมาชิก ตลอดจนเพื่อพัฒนา
การจัดการศึกษาให้บรรลุผลสาเร็ จตามเป้ าหมาย
สมรรถนะ
การทางานเป็ นทีม
(Team Work)

ตัวบ่ งชี้
4.1 การให้ความร่ วมมือ ช่วยเหลือและ
สนับสนุนเพื่อนร่ วมงาน

รายการพฤติกรรม
1. สร้างสัมพันธภาพที่ดีในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
2. ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
3. ช่วยเหลือ สนับสนุน เพื่อนร่ วมงานเพื่อสู่ เป้ าหมายความสาเร็ จร่ วมกัน
4.2 การเสริ มแรงให้กาลังใจเพื่อนร่ วมงาน 1. ให้เกียรติ ยกย่องชมเชย ให้กาลังใจแก่เพื่อนร่ วมงานในโอกาสที่เหมาะสม
4.3 การปรับตัวเข้ากับกลุ่มคนหรื อ
1. มีทกั ษะในการทางานร่ วมกับบุคคล/กลุ่มบุคคลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพทั้ง
สถานการณ์ที่หลากหลาย
ภายในและภายนอกสถานศึกษา และในสถานการณ์ต่างๆ
4.4 การแสดงบทบาทผูน้ าหรื อผูต้ าม
1. แสดงบทบาทผูน้ าหรื อผูต้ ามในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างเหมาะสมตาม
โอกาส
4.5 การเข้าไปมีส่วนร่ วมกับผูอ้ ื่นใน
1. แลกเปลี่ยน/รับฟังความคิดเห็นและประสบการณ์ภายในทีมงาน
การพัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุ
2. แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้/รับฟังความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างเครื อข่ายและ
ผลสาเร็ จตามเป้ าหมาย
ทีมงาน
3. ร่ วมกับเพื่อนร่ วมงานในการสร้างวัฒนธรรมการทางานเป็ นทีม ให้เกิดขึ้นใน
สถานศึกษา
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สมรรถนะที่ 5 จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชี พครู (Teacher’s Ethics and Integrity) หมายถึง การประพฤติปฏิบตั ิตนถูกต้องตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู เป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ผเู ้ รี ยน และสังคม เพื่อสร้างความศรัทธาในวิชาชีพครู
สมรรถนะ
ตัวบ่ งชี้
รายการพฤติกรรม
1. ความรักและศรัทธา
1. สนับสนุน และเข้าร่ วมกิจกรรมการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ
จริยธรรม และ
2. เสี ยสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อวิชาชีพ และเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ
จรรยาบรรณวิชาชี พครู ในวิชาชีพ
3. ยกย่อง ชื่นชมบุคคลที่ประสบความสาเร็ จในวิชาชีพ
(Teacher’s Ethics and
4. ยึดมัน่ ในอุดมการณ์ของวิชาชีพ ปกป้ องเกียรติและศักดิ์ศรี ของวิชาชีพ
Integrity)
2. มีวนิ ยั และความรับผิดชอบ 1. ซื่ อสัตย์ต่อตนเอง ตรงต่อเวลา วางแผนการใช้จ่าย และใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
ในวิชาชีพ
2. ปฏิบตั ิตนตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร
3. ปฏิบตั ิตนตามบทบาทหน้าที่ และมุ่งมัน่ พัฒนาการประกอบวิชาชีพให้กา้ วหน้า
4. ยอมรับผลอันเกิดจากการปฏิบตั ิหน้าที่ของตนเอง และหาแนวทางแก้ไขปั ญหา อุปสรรค
3. การดารงชีวติ อย่างเหมาะสม 1. ปฏิบตั ิตน/ดาเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้เหมาะสมกับสถานะของตน
2. รักษาสิ ทธิ ประโยชน์ของตนเอง และไม่ละเมิดสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น
3. เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ ช่วยเหลือ และไม่เบียดเบียนผูอ้ ื่น
4. การประพฤติปฏิบตั ิตน เป็ น 1. ปฏิบตั ิตนได้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ และสถานการณ์
แบบอย่างที่ดี
2. มีความเป็ นกัลยาณมิตรต่อผูเ้ รี ยน เพื่อนร่ วมงาน และผูร้ ับบริ การ
3. ปฏิบตั ิตนตามหลักการครองตน ครองคน ครองงานเพื่อให้การปฏิบตั ิงานบรรลุผลสาเร็ จ
4. เป็ นแบบอย่างที่ดีในการส่ งเสริ มผูอ้ ื่นให้ปฏิบตั ิตนตามหลักจริ ยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู และพัฒนาจนเป็ นที่ยอมรับ
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สมรรถนะประจาสายงาน (Functional Competency)
สมรรถนะที่ 1 การบริหารหลักสู ตรและการจัดการเรียนรู้ (Curriculum and Learning Management) หมายถึง ความสามารถในการสร้างและพัฒนาหลักสู ตร
การออกแบบการเรี ยนรู้ อย่างสอดคล้องและเป็ นระบบ จัดการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ใช้และพัฒนาสื่ อนวัตกรรมเทคโนโลยี และการวัด ประเมินผล
การเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด
สมรรถนะ
ตัวบ่ งชี้
1. การสร้างและพัฒนาหลักสู ตร
การบริหารหลักสู ตร
และการจัดการเรียนรู้
2. ความรู้ ความสามารถใน
(Curriculum and
Learning Management) การออกแบบการเรี ยนรู้

รายการพฤติกรรม
1. สร้าง/พัฒนาหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ที่สอดคล้องกับหลักสู ตรแกนกลางและท้องถิ่น
2. ประเมินการใช้หลักสู ตรและนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสู ตร
1. กาหนดผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนที่เน้นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์ ริ เริ่ ม เหมาะสม
กับสาระการเรี ยนรู ้ ความแตกต่างและธรรมชาติของผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
2. ออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้อย่างหลากหลายเหมาะสมสอดคล้องกับวัย และความ
ต้องการของผูเ้ รี ยน และชุมชน
3. เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการออกแบบการเรี ยนรู ้ การจัดกิจกรรมและการ
ประเมินผลการเรี ยนรู้
4. จัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้ อย่างเป็ นระบบโดยบูรณาการอย่างสอดคล้องเชื่อมโยงกัน
5. มีการนาผลการออกแบบการเรี ยนรู้ไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู้ และปรับใช้ตามสถานการณ์
อย่างเหมาะสมและเกิดผลกับผูเ้ รี ยนตามที่คาดหวัง
6. ประเมินผลการออกแบบการเรี ยนรู้เพื่อนาไปใช้ปรับปรุ ง/พัฒนา
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สมรรถนะ

ตัวบ่ งชี้
3. การจัดการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสาคัญ

รายการพฤติกรรม
1. จัดทาฐานข้อมูลเพื่ออกแบบการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
2. ใช้รูปแบบ/เทคนิควิธีการสอนอย่างหลากหลายเพื่อให้ผเู้ รี ยนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
3. จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ปลูกฝัง/ส่ งเสริ มคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะของ
ผูเ้ รี ยน
4. ใช้หลักจิตวิทยาในการจัดการเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีความสุ ข และพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ
5.ใช้แหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนในการจัดการเรี ยนรู้
6. พัฒนาเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ระหว่างโรงเรี ยนกับผูป้ กครอง และชุมชน
4. การใช้และพัฒนาสื่ อนวัตกรรม 1. ใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรี ยนรู้ อย่างหลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อหา
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรี ยนรู้
และกิจกรรมการเรี ยนรู ้
2. สื บค้นข้อมูลผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ ตเพื่อพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้
3. ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในการผลิตสื่ อ/นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรี ยนรู้
5. การวัดและประเมินผล
1. ออกแบบวิธีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหา กิจกรรม
การเรี ยนรู้
การเรี ยนรู้ และผูเ้ รี ยน
2. สร้างและนาเครื่ องมือวัดและประเมินผลไปใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3. วัดและประเมินผลผูเ้ รี ยนตามสภาพจริ ง
4. นาผลการประเมินการเรี ยนรู้มาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้
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สมรรถนะที่ 2 การพัฒนาผู้เรียน (Student Development) หมายถึง ความสามารถในการปลูกฝังคุณธรรมจริ ยธรรม การพัฒนาทักษะชีวติ สุ ขภาพกาย และ
สุ ขภาพจิต ความเป็ นประชาธิปไตย ความภูมิใจในความเป็ นไทย การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยนเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพ
สมรรถนะ
การพัฒนาผู้เรียน
(Student Development)

ตัวบ่ งชี้
2.1 การปลูกฝังคุณธรรม
จริ ยธรรมให้แก่ผเู ้ รี ยน

รายการพฤติกรรม
1. สอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรมแก่ผเู ้ รี ยนในการจัดการเรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยน
2. จัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมโดยให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการวางแผนกิจกรรม
3. จัดทาโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริ ม คุณธรรมจริ ยธรรมให้แก่ผเู ้ รี ยน
2.2 การพัฒนาทักษะชีวติ และ
1. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนด้านการดูแลตนเอง มีทกั ษะในการเรี ยนรู ้ การทางาน
สุ ขภาพกาย และสุ ขภาพจิตผูเ้ รี ยน การอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างมีความสุ ข และรู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
2.3 การปลูกฝังความเป็ น
1. สอดแทรกความเป็ นประชาธิปไตย ความภูมิใจในความเป็ นไทย ให้แก่ผเู ้ รี ยน
ประชาธิปไตย ความภูมิใจใน
2. จัดทาโครงการ/กิจกรรมส่ งเสริ มความเป็ นประชาธิปไตย ความภูมิใจในความเป็ นไทย
ความเป็ นไทยให้กบั ผูเ้ รี ยน
2.4 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
1. ให้ผเู ้ รี ยน คณะครู ผสู ้ อน และผูป้ กครองมีส่วนร่ วมในดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนรายบุคคล
นักเรี ยน
2. นาข้อมูลนักเรี ยนไปใช้ช่วยเหลือ/พัฒนาผูเ้ รี ยนทั้งด้านการเรี ยนรู ้และปรับพฤติกรรม
เป็ นรายบุคคล
3. จัดกิจกรรมเพื่อป้ องกันแก้ไขปั ญหา และส่ งเสริ มพัฒนาผูเ้ รี ยนให้แก่นกั เรี ยนอย่างทัว่ ถึง
4. ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิตนอย่างเหมาะสมกับค่านิยมที่ดีงาม
5. ดูแล ช่วยเหลือ ผูเ้ รี ยนทุกคนอย่างทัว่ ถึง ทันการณ์
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สมรรถนะที่ 3 การบริหารจัดการชั้นเรียน (Classroom Management) หมายถึง การจัดบรรยากาศการเรี ยนรู้ การจัดทาข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจา
ชั้นเรี ยน/ประจาวิชา การกากับดูแลชั้นเรี ยนรายชั้น/รายวิชา เพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ อย่างมีความสุ ข และความปลอดภัยของผูเ้ รี ยน
สมรรถนะ
ตัวบ่ งชี้
การบริหารจัดการชั้นเรียน 1. จัดบรรยากาศที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้
ความสุ ขและความปลอดภัยของ
(Classroom
ผูเ้ รี ยน
Management)
2. จัดทาข้อมูลสารสนเทศและเอกสาร
ประจาชั้นเรี ยน/ประจาวิชา
3. กากับดูแลชั้นเรี ยนรายชั้น/รายวิชา

รายการพฤติกรรม
1. จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรี ยน และภายนอกห้องเรี ยนที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
2. ส่ งเสริ มการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู กบั ผูเ้ รี ยน และผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน
3. ตรวจสอบสิ่ งอานวยความสะดวกในห้องเรี ยนให้พร้อมใช้ และปลอดภัยอยูเ่ สมอ
1. จัดทาข้อมูลสารสนเทศของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคลและเอกสารประจาชั้นเรี ย นอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นปัจจุบนั
2. นาข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาผูเ้ รี ยนได้เต็มตามศักยภาพ
1. ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการกาหนดกฎ กติกา ข้อตกลงในชั้นเรี ยน
2. แก้ปัญหา/พัฒนานักเรี ยนด้านระเบียบวินยั โดยการสร้างวินยั เชิงบวกในชั้นเรี ยน
3. ประเมินการกากับดูแลชั้นเรี ยน และนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุ ง
และพัฒนา
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สมรรถนะที่ 4 การวิเคราะห์ สั งเคราะห์ และการวิจัย เพือ่ พัฒนาผู้เรียน (Analysis & Synthesis & Classroom Research) หมายถึง ความสามารถในการทา
ความเข้าใจ แยกประเด็นเป็ นส่ วนย่อย รวบรวม ประมวลหาข้อสรุ ปอย่างมีระบบและนาไปใช้ในการวิจยั เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน รวมทั้งสามารถวิเคราะห์องค์กรหรื องาน
ในภาพรวมและดาเนินการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนางานอย่างเป็ นระบบ
สมรรถนะ
การวิเคราะห์ สั งเคราะห์ และ
การวิจัยเพือ่ พัฒนาผู้เรียน
(Analysis & Synthesis &
Classroom Research)

ตัวบ่ งชี้
1. การวิเคราะห์

2. การสังเคราะห์

3. การวิจยั เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน

รายการพฤติกรรม
1. สารวจปั ญหาเกี่ยวกับนักเรี ยนที่เกิดขึ้นในชั้นเรี ยนเพื่อวางแผนการวิจยั เพื่อพัฒนา
ผูเ้ รี ยน
2. วิเคราะห์สาเหตุของปั ญหาเกี่ยวกับนักเรี ยนที่เกิดขึ้นในชั้นเรี ยนเพื่อกาหนดทางเลือก
ในการแก้ไขปั ญหาระบุสภาพปั จจุบนั
3. มีการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย อุปสรรคและโอกาสความสาเร็ จของการวิจยั เพื่อแก้ไข
ปั ญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรี ยน
1. รวบรวม จาแนกและจัดกลุ่มของสภาพปัญหาของผูเ้ รี ยน แนวคิดทฤษฎีและวิธีการ
แก้ไขปั ญหาเพื่อสะดวกต่อการนาไปใช้
2. มีการประมวลผลหรื อสรุ ปข้อมูลสารสนเทศที่เป็ นประโยชน์ต่อการแก้ไขปั ญหาใน
ชั้นเรี ยนโดยใช้ขอ้ มูลรอบด้าน
1. จัดทาแผนการวิจยั และดาเนินกระบวนการวิจยั อย่างเป็ นระบบตามแผนดาเนินการ
วิจยั ที่กาหนดไว้
2. ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของผลการวิจยั อย่างเป็ นระบบ
3. มีการนาผลการวิจยั ไปประยุกต์ใช้ในกรณี ศึกษาอื่น ๆ ที่มีบริ บทของปั ญหาที่คล้ายคลึงกัน
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สมรรถนะที่ 5 ภาวะผู้นาครู (Teacher Leadership) หมายถึง คุณลักษณะและพฤติกรรมของครู ที่แสดงถึงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ส่วนบุคคล และการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกันทั้งภายในและภายนอกห้องเรี ยนโดยปราศจากการใช้อิทธิ พลของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ก่อให้เกิดพลังแห่งการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาการจัด
การเรี ยนรู้ให้มีคุณภาพ
สมรรถนะ
ตัวบ่ งชี้
1. วุฒิภาวะความเป็ นผูใ้ หญ่
ภาวะผู้นาครู
(Teacher Leadership) ที่เหมาะสมกับความเป็ นครู
(Adult Development)

รายการพฤติกรรม
1. พิจารณาทบทวน ประเมินตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่แสดงออกต่อผูเ้ รี ยนและผูอ้ ื่น และ
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่ วนรวม
2. เห็นคุณค่า ให้ความสาคัญในความคิดเห็นหรื อผลงาน และให้เกียรติแก่ผอู ้ ื่น
3. กระตุน้ จูงใจ ปรับเปลี่ยนความคิดและการกระทาของผูอ้ ื่นให้มีความผูกพันและมุ่งมัน่ ต่อ
เป้ าหมายในการทางานร่ วมกัน
2. การสนทนาอย่างสร้างสรรค์ 1. มีปฏิสัมพันธ์ในการสนทนา มีบทบาท และมีส่วนร่ วมในการสนทนาอย่างสร้างสรรค์กบั ผูอ้ ื่น
(Dialogue)
โดยมุ่งเน้นไปที่การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและการพัฒนาวิชาชีพ
2. มีทกั ษะการฟัง การพูด และการตั้งคาถาม เปิ ดใจกว้าง ยืดหยุน่ ยอมรับทัศนะที่หลากหลาย
ของผูอ้ ื่น เพื่อเป็ นแนวทางใหม่ๆ ในการปฏิบตั ิงาน
3. สื บเสาะข้อมูล ความรู ้ทางวิชาชีพใหม่ๆ ที่สร้างความท้าทายในการสนทนาอย่างสร้างสรรค์
กับผูอ้ ื่น
3. การเป็ นบุคคลแห่ง
1. ให้ความสนใจต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่เป็ นปั จจุบนั โดยมีการวางแผนอย่างมีวสิ ัยทัศน์ซ่ ึ ง
การเปลี่ยนแปลง (Change
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ เป้ าหมาย และพันธกิจของโรงเรี ยนร่ วมกับผูอ้ ื่น
Agency)
2. ริ เริ่ มการปฏิบตั ิที่นาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนานวัตกรรม
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สมรรถนะ

ตัวบ่ งชี้

รายการพฤติกรรม
3. กระตุน้ ผูอ้ ื่นให้มีการเรี ยนรู ้และความร่ วมมือในวงกว้างเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน สถานศึกษา
และวิชาชีพ
4. ปฏิบตั ิงานร่ วมกับผูอ้ ื่นภายใต้ระบบ/ขั้นตอนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้
4. การปฏิบตั ิงานอย่างไตร่ ตรอง 1. พิจารณาไตร่ ตรองความสอดคล้องระหว่างการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน และการจัดการเรี ยนรู ้
(Reflective Practice)
2. สนับสนุนความคิดริ เริ่ มซึ่ งเกิดจากการพิจารณาไตร่ ตรองของเพื่อนร่ วมงาน และมีส่วนร่ วม
ในการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ
3. ใช้เทคนิควิธีการหลากหลายในการตรวจสอบ ประเมินการปฏิบตั ิงานของตนเอง และ
ผลการดาเนินงานสถานศึกษา
5. การมุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ผเู ้ รี ยน 1. กาหนดเป้ าหมายและมาตรฐานการเรี ยนรู ้ที่ทา้ ทายความสามารถของตนเองตามสภาพจริ ง
(Concern for improving pupil
และปฏิบตั ิให้บรรลุผลสาเร็ จได้
achievement)
2. ให้ขอ้ มูลและข้อคิดเห็นรอบด้านของผูเ้ รี ยนต่อผูป้ กครองและผูเ้ รี ยนอย่างเป็ นระบบ
3. ยอมรับข้อมูลป้ อนกลับเกี่ยวกับความคาดหวังด้านการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนจากผูป้ กครอง
4. ปรับเปลี่ยนบทบาทและการปฏิบตั ิงานของตนเองให้เอื้อต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ผเู ้ รี ยน
5. ตรวจสอบข้อมูลการประเมินผูเ้ รี ยนอย่างรอบด้าน รวมไปถึงผลการวิจยั หรื อองค์ความรู ้
ต่างๆ และนาไปใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ผเู ้ รี ยนอย่างเป็ นระบบ
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สมรรถนะที่ 6 การสร้ างความสั มพันธ์ และความร่ วมมือกับชุ มชนเพือ่ การจัดการเรียนรู้ (Relationship & Collaborative – Building for Learning Management)
หมายถึง การประสานความร่ วมมือ สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และเครื อข่ายกับผูป้ กครอง ชุมชน และองค์กรอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนส่ งเสริ ม
การจัดการเรี ยนรู้
สมรรถนะ
การสร้ างความสั มพันธ์
และความร่ วมมือกับชุ มชน
เพือ่ การจัดการเรียนรู้
(Relationship &
Collaborative for
Learning)

ตัวบ่ งชี้
1. การสร้างความสัมพันธ์
และความร่ วมมือกับชุมชน
เพื่อการจัดการเรี ยนรู้

2. การสร้างเครื อข่าย
ความร่ วมมือเพื่อการจัด
การเรี ยนรู้

รายการพฤติกรรม
1. กาหนดแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และความร่ วมมือกับชุมชน
2. ประสานให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา
3. ให้ความร่ วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน
4. จัดกิจกรรมที่เสริ มสร้าง ความสัมพันธ์และความร่ วมมือกับผูป้ กครอง ชุมชน และ
องค์กรอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อการจัดการเรี ยนรู ้
1. สร้างเครื อข่ายความร่ วมมือระหว่างครู ผูป้ กครอง ชุมชน และองค์กรอื่นๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน เพื่อสนับสนุนส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนรู ้
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4. ผู้ใช้ แบบประเมินสมรรถนะครู
แบบประเมินสมรรถนะครู ฉบับนี้ สาหรับครู ผสู้ อนทาการประเมินสมรรถนะในการปฏิบตั ิงาน
ตามสภาพจริ ง เพื่อจะได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะของครู ผสู ้ อน และนาผลการประเมินไปใช้ใน
การกาหนดกรอบการพัฒนาสมรรถนะครู ให้มีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผลสู งสุ ดต่อการพัฒนา
ผูเ้ รี ยน สถานศึกษา และวิชาชีพ ผูใ้ ช้แบบประเมินสมรรถนะครู ดังนี้
1. ครู ผสู้ อน : ประเมินตนเอง
2. เพื่อนครู ผสู ้ อนในสถานศึกษาเดียวกัน : ประเมินครู ผสู้ อน
3. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา : ประเมินครู ผสู้ อน
5. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการประเมิน
แบบประเมิน สมรรถนะในการปฏิบตั ิงานของครู ผสู ้ อนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เนื้อหาของแบบประเมินนี้มีจานวน 2 ตอน ประกอบด้วยตอนที่ 1 คือ ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบ และตอนที่
2 แบบวัดสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานของครู ผสู้ อน มีจานวน 11 สมรรถนะ รวมทั้งสิ้ น 1 00 ข้อรายการ
โดยมีลกั ษณะเป็ นแบบ มาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ คือ ปฏิบตั ินอ้ ยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมาก
ที่สุด โดยเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละข้อรายการ มีดงั นี้
คือ ปฏิบตั ิ น้อยที่สุด ได้คะแนน 1 คะแนน
ปฏิบตั ินอ้ ย ได้คะแนน 2 คะแนน ปฏิบตั ิ ปานกลาง ได้คะแนน 3 คะแนน ปฏิบตั ิ มากไ ด้คะแนน 4
คะแนน และปฏิบตั ิ มากที่สุด ได้คะแนน 5 คะแนน รายละเอียดของโครงสร้างเครื่ องมือวิจยั ฉบับนี้
แสดงดังตารางต่อไปนี้
ตาราง โครงสร้ างแบบประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครู ผ้ สู อนในระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ลักษณะ
จานวน
เนือ้ หาหลัก
เนือ้ หาย่อย
เครื่องมือ
ข้ อ
เลือกตอบ
ตอนที่ 1
เพศ ตาแหน่ง ระดับการศึกษาสู งสุ ด อายุราชการ และ
5
และ
ข้อมูลทัว่ ไป กลุ่มสาระการเรี ยนที่มีความถนัดหรื อเชี่ยวชาญ
ตอนที่ 2
สมรรถนะใน
การปฏิบตั ิงาน
ของครู ผสู ้ อน

1. สมรรถนะหลัก(Core competency)
1.1 การมุ่งมัน่ ผลสัมฤทธิ์ ในการปฏิบตั ิงาน
1.2 การบริ การที่ดี
1.3 การพัฒนาตนเอง
1.4 การทางานเป็ นทีม
1.5 จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู

ปลายเปิ ด
แบบวัดชนิด
มาตรประมาณ
ค่า 5 ระดับ
(100 ข้อ)

9
7
7
8
10

17
ตาราง โครงสร้ างแบบประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครู ผ้ สู อนในระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ลักษณะ
จานวน
เนือ้ หาหลัก
เนือ้ หาย่อย
เครื่องมือ
ข้ อ
แบบวัดชนิด
2. สมรรถนะตามสายงาน Functional
(
competency)
มาตรประมาณ
2.1 การบริ หารจัดการหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนรู้
12
ค่า 5 ระดับ
2.2 การพัฒนาผูเ้ รี ยน
11
2.3 การบริ หารจัดการชั้นเรี ยน
8
2.4 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจยั เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน
8
2.5 ภาวะผูน้ าครู
12
2.6 สร้างความสัมพันธ์และความร่ วมมือกับชุมชนเพื่อการ
8
จัดการเรี ยนรู้
6. การสร้ างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการประเมินสมรรถนะครู
6.1 การสร้ างเครื่องมือประเมิน
แบบประเมินสมรรถนะครู ที่ใ ช้ในการ ศึกษา ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถาม (questionnaire) ซึ่ง
ผูท้ รงคุณวุฒิและคณะทางาน ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาขึ้นโดยใช้กรอบ
แนวคิดสมรรถนะครู ที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบตั ิการกาหนดกรอบการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาวิเคราะห์เอกสาร และ ผลงานวิจยั ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วนาไปทดลอง
ใช้กบั ครู ผสู ้ อนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาลนครนนทบุรี จานวน 120 คน ที่
ไม่ได้เป็ นกลุ่มตัวอย่าง แต่ มีลกั ษณะใกล้เคียงกับประชากร/กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้
เพื่อ
ตรวจสอบหาคุณภาพของเครื่ องมือ
ตัวอย่างแบบประเมินสมรรถนะครู
รายการพฤติกรรม
สมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัตงิ าน
1. วิเคราะห์ภารกิจงานเพื่อวางแผนการแก้ปัญหา
อย่างเป็ นระบบ
2. กาหนดเป้ าหมายในการปฏิบตั ิงานในทุก
ภาคเรี ยน

น้ อยที่สุด

ระดับการปฏิบัติ
น้ อย ปานกลาง มาก

มากที่สุด
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6.2 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือประเมิน
การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือประเมินในครั้งนี้ ดาเนินดังต่อไปนี้
1) การตรวจสอบหาค่าอานาจจาแนก โดยทาการ ทดสอบความแตกต่างของ ค่าเฉลี่ยของกลุ่มสู ง
(กลุ่ม 33 % บน) กับกลุ่มต่า (กลุ่ม 33 % ล่าง) ด้วยการวิเคราะห์ ค่าสถิติ t-test ซึ่ งถ้าค่าแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยมีนยั สาคัญทางสถิติถือว่าข้อรายการมีอานาจจาแนก ซึ่ งจากการทดสอบข้อรายการส่ วนใหญ่มี
ค่าอานาจจาแนกผ่านเกณฑ์
2) การตรวจสอบ หาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s alpha coefficient) ของแบบประเมินรายสมรรถนะและสมรรถนะรวม และทาการปรับปรุ ง
แก้ไขโดยพิจารณาจากค่าความเชื่อมัน่ ซึ่ งจากผลการทดสอบพบว่า ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ทั้ง
ฉบับทีค่าเท่ากับ 0.99 โดยในแต่ละสมรรถนะมีค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) อยูร่ ะหว่าง 0.83 – 0.97
3) การตรวจสอบความเป็ นปรนัย โดยการสนทนากลุ่ม ( Focus Group) กับ ครู ผสู้ อนใน
สถานศึกษา ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัด เทศบาลนครนนทบุรี จานวน 10 คนที่ ทดลองทาแบบ
ประเมินเกี่ยวกับความเป็ นปรนัย และความถูกต้องของสานวนภาษาและคาชี้แจงต่างๆ และข้อเสนอแนะ
อื่นๆ
4) การตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหา (Content Validity) ด้วยการตรวจสอบค่าการตรวจสอบ
ความสอดคล้องและเหมาะสมของประเด็นย่อยกับสมรรถนะที่ตอ้ งการวัดจากผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 1 0
ท่าน และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ ค่า IOC จากผลการตรวจสอบพบว่า ข้อ
รายการมีค่า IOC อยูร่ ะหว่าง 0.8 – 1.00
5) การตรวจสอบความตรงด้านโครงสร้าง (Construct Validity) โดยการตรวจสอบความ
สอดคล้องระหว่างโครงสร้างองค์ประกอบของสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานของครู ผสู ้ อนที่สังเคราะห์ข้ ึนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 2 ระดับ (Second-order Confirmatory Factor
Analysis) ด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปLISREL version 8.30 ซึ่งจากผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง
ของตัวแปรในโมเดลสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานของครู ผสู ้ อนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สรุ ปได้วา่
องค์ประกอบและตัวแปรที่มุ่งวัดสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานมีความตรงเชิงโครงสร้าง (
construct
validity) โดยสรุ ปแสดงให้เห็นว่าตัวแปรแฝงต่าง ๆ ดังกล่าวสามารถวัดได้ดว้ ยตัวแปรสังเกตได้หรื อ
องค์ประกอบในแต่ละโมเดลได้จริ ง โดยรายละเอียดของการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างของ
เครื่ องมือ นาเสนอดังแผนภาพ โดยรายละเอียดของการวิเคราะห์อยูใ่ นภาคผนวก
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แผนภาพ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลโครงสร้างสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานของครู ผสู ้ อน

7. การให้ คะแนนและการแปลผลการประเมินสมรรถนะครู
7.1 การให้ คะแนนการประเมินสมรรถนะครู
1. การให้คะแนนในแต่ละข้อรายการจะมีระดับคุณภาพของสภาพการปฏิบตั ิงาน 5 ระดับ
ได้แก่ ปฏิบตั ินอ้ ยที่สุด ปฏิบตั ินอ้ ย ปฏิบตั ิปานกลาง ปฏิบตั ิมาก และปฏิบตั ิมากที่สุด โดยกาหนดค่า
คะแนนเป็ น 1, 2, 3, 4 และ 5 ตามลาดับ
2. การประมวลผลในแต่ละข้อรายการ ให้นาคะแนนที่ประเมินจากครู ผสู ้ อนประเมินตนเอง
เพื่อนครู ประเมิน และผูบ้ ริ หารประเมิน มาคานวณหาค่าฐานนิยม (Mode) หรื อค่ามัธยฐาน (Median)
ในทางปฏิบตั ิให้กรอกคะแนนที่ครู ผสู้ อนประเมินตนเอง เพื่อนครู ประเมิน และผูบ้ ริ หารประเมิน
(ประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมวิเคราะห์สมรรถนะครู ของ สพฐ.)
3. การประมวลผลในแต่ละสมรรถนะ ให้นาค่าฐานนิยม (Mode) หรื อค่ามัธยฐาน(Median) ใน
แต่ละข้อรายการ (ที่ได้จากข้อ 2) มาคานวณหาค่าคะแนนเฉลี่ย ( Mean) แล้วนาเทียบกับเกณฑ์ในการ
แปลผลการประเมินเพื่อสรุ ปเป็ นผลการประเมินรายสมรรถนะ (ประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรม
วิเคราะห์สมรรถนะครู ของ สพฐ.)
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7.2 เกณฑ์ ในการแปลผลการประเมินรายสมรรถนะ
การนาคะแนนเฉลี่ยที่คานวณได้ในแต่
ละสมรรถนะมาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลผลที่กาหนดไว้ ดังนี้
ค่ าคะแนนเฉลีย่
4.01-5.00
3.01-4.00

ระดับคุณภาพ
สู ง
ปานกลาง

ตั้งแต่ 3.00 ลงมา

ต่า

ตัวอย่าง การประมวลผลและการแปลผลการประเมิน สมรรถนะการบริการทีด่ ี
ผลการประเมิน
คะแนน
ตนเอง เพือ่ นครู ผู้บริหาร ฐานนิยม
1. วิเคราะห์ภารกิจงานเพื่อวางแผนการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ 2
3
2
2
2. กาหนดเป้ าหมายในการปฏิบตั ิงานทุกภาคเรี ยน
4
4
5
4
3. กาหนดแผนการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นขั้นตอน
5
5
5
5
4. ใฝ่ เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้
5
4
5
5
คะแนนเฉลี่ย
(16/4)
(ผลรวมของคะแนนฐานนิยม / จานวนรายการพฤติกรรม)
4.00
ระดับคุณภาพ
ปานกลาง
รายการพฤติกรรม

สรุ ป สมรรถนะการบริ การที่ดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 และมีสมรรถนะอยูใ่ นระดับปานกลาง
(ประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมวิเคราะห์สมรรถนะครู ของ สพฐ.)
8. การนาเสนอผลการประเมินสมรรถนะครู
การนาเสนอผลการประเมินให้นาคะแนนเฉลี่ยและระดับคุณภาพในแต่ละสมรรถนะมากรอก
ลงในแบบสรุ ปผลการประเมินสมรรถนะของครู ผสู้ อนในตอนท้ายของแบบประเมิน แล้วจึ งรายงานผล
การประเมินให้ผบู ้ ริ หารหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปเป็ น แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะครู ต่อไป

ตัวอย่าง ผลการประเมินสมรรถนะครู สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ชื่อ นายสมศักดิ์ รักงานดี
โรงเรียน บ้านหนองเสื อดุ

ตาแหน่ ง ครู คศ. 2
วิทยฐานะ ชานาญการ
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา นครบุรีรมย์ เขต 1

สมรรถนะ
สมรรถนะหลัก (Core Competency)
000. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ในการปฏิบตั ิงาน
001. การบริ การที่ดี
003. การพัฒนาตนเอง
004. การทางานเป็ นทีม
005. จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
สมรรถนะประจาสายงาน (Functional Competency)
001. การบริ หารจัดการหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนรู้
002. การพัฒนาผูเ้ รี ยน
003. การบริ หารจัดการชั้นเรี ยน
004. การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจยั เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน
005. ภาวะผูน้ าครู
006. การสร้างความสัมพันธ์และความร่ วมมือกับชุมชน
สรุ ปผล
สมรรถนะระดับสู ง
สมรรถนะระดับ
ปานกลาง
สมรรถนะระดับ
ต่า

คะแนนเฉลีย่

ระดับคุณภาพ

1.66
4.00
2.72
3.42
4.32

ต่า
ปานกลาง
ต่า
ต่า
สู ง

4.66
2.39
2.75
1.68
1.20
3.85

สู ง
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ปานกลาง

จานวน....2.....สมรรถนะ
จานวน....2.....สมรรถนะ
จานวน....7.....สมรรถนะ

