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บทนํา 

 

 การประเมินสมรรถนะครูรายบุคคล เปนสวนหนึ่งของโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ 
(Upgrading Teacher Qualification Through The Whole System: UTQ) โดยความเชื่อของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่วา ระบบบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพจําเปนตองมีฐานขอมูล เพื่อ
การบริหารอยางเพียงพอตอบสนองตอการตัดสินใจ และกําหนดโยบาย โดยหนวยงานที่เกี่ยวของตองมี
ฐานขอมูลหลักของครูในเชิงลึกเปนรายบุคคลอยางสมบูรณเปนปจจุบัน เพื่อเปนขอมูลในเชิงบริหาร
ทรัพยากรบุคคลทั้งระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ มีฐานขอมูลหลักที่เปนเครื่องมือในการบริหารงานบุคคล   
ในระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดประสานเครือขายทางวิชาการ กลุมเครือขาย
สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดรวมมือกันสราง
เครื่องมือในการใชประเมินสมรรถนะของครูและผูบริหารสถานศึกษา เครื่องมือประเมินแบงออกเปน 2 สวน 
คือ เครื่องมือประเมินสมรรถนะหลักและประจําสายงานและแบบประเมินความรูที่จําเปนในการพัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติงานตามตําแหนงเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาใหสูงขึ้น 
 

วัตถุประสงค 
 เพื่อประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และใชเปนฐานขอมูลในการกําหนดกรอบการพัฒนาสมรรถนะ
ครูรายบุคคลตามนโยบายพัฒนาครูทั้งระบบ 
 

เปาหมาย 
 1. ครูปฏิบัติการสอนและผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไดรับการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานทุกคน 
 2. จัดทําฐานขอมูลสารสนเทศสมรรถนะครูปฏิบัติการสอนและผูบริหารสถานศึกษา จําแนก
กลุมที่ตองการพัฒนาเปน 3 กลุม คือ กลุมระดับสูง กลุมระดับกลาง และกลุมระดับตน  
  

ขอบเขตการประเมิน 
  การประเมินสมรรถนะแบงการประเมินออกเปน 2 สวน คือ 
  1. การประเมินสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจําสายงาน  
  2. การประเมินความรูตามกลุมสารระการเรียนรู 
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สวนที่ 1 
การประเมินสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจําสายงาน 

 

 การประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนี้ เปนการดําเนินการตามนโยบายของกระทรวง ศึกษาธิการ ภายใต
แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ: กิจกรรมจัดระบบพัฒนาครูเชิงคุณภาพ
เพื่อการพัฒนาครูรายบุคคล โดยมีการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูผูสอนดวยการประเมิน
ตนเองรวมทั้ง เพื่อนครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษาเปนผูประเมินรวมอีก 2 คน โดยดําเนินการดังนี้ 
 1.1 กลุมเปาหมาย 
  - ขาราชการครูสายปฏิบัติการสอนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทุกคน 
 1.2 การจัดทําเครื่องมือแบบประเมิน 
  - สพฐ. จัดทําเครื่องมือแบบประเมินสมรรถนะครูตนฉบับ และคูมือ ให สพท. และศูนย
ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษาใชเปนแนวทางในการดําเนินการ 
  - สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และศูนยประสานงานการจัดการมัธยมศึกษาจัดทําเครื่องมือ
ประเมินฯและคูมือ บันทึกลงแผน CD ใหสถานศึกษาในสังกัด และสถานศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ ในเขตพื้นที่การศึกษา ดําเนินการประเมินสมรรถนะครูผูสอนทุกคน  
  - สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศูนยประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา และสถานศึกษา
แตงตั้งคณะกรรมการฯ/อนุกรรมการ ดําเนินการตามความจําเปนและเหมาะสม 
  - สถานศึกษาจัดพิมพเครื่องมือแบบประเมินฯ เพื่อใชประเมินสมรรถนะครูทุกคนใน
สถานศึกษา (ครู 1 คน: แบบประเมิน 3 ชุด) 
  - สถานศึกษาดําเนินการประเมินสมรรถนะครูผูสอนตามแบบประเมินโดยครูผูสอน
ประเมินตนเอง ผูบริหารสถานศึกษา เพื่อนครูผูสอนในสถานศึกษาเดียวกันเปนผูประเมินอีก 2 คน รวมทั้งสิ้น 
3 ฉบับ (กรณีที่ไมมีเพื่อนครูผูสอนในโรงเรียนเดียวกันใหครูโรงเรียนใกลเคียงเปนผูประเมิน) 
 1.3 การประมวลผลขอมูล   
  - สถานศึกษา กรอกขอมูลจากแบบประเมินลงโปรแกรมที่กําหนดให เพื่อวิเคราะห
ขอมูลและประมวลผลสรุปรายงาน สง สพท.หรือศูนยประสานการจัดการมัธยมศึกษา เพื่อประมวลผลสรุป       
จัดระดับผลการประเมินในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
  - สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และศูนยประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ประมวลผล
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จัดระดับคุณภาพ รายงานผลตอ สพฐ. เพื่อใชเปนฐานขอมูลสารสนเทศในการวางแผน
พัฒนาครู 
หมายเหตุ: “สถานศึกษา” ใหหมายรวมถึงสถานศึกษาในสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) ดวย 
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สวนที่ 2 
การประเมินความรูตามกลุมสาระการเรียนรู 

2.1 กลุมเปาหมายการประเมิน 
 การประเมินความรูตามกลุมสาระของครู เพื่อการพัฒนาครูและผูบริหารสถานศึกษาตาม
โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ไดกําหนดกลุมเปาหมาย จําแนกตาม
ประเภทสถานศึกษา กลุมสาระ ระดับ และรายวิชา เพื่อใหเขารับการประเมิน ดังนี้ 
  1) ครูระดับการศึกษาปฐมวัย ใหเขารับการประเมินชุดวิชา ดังนี้ 

 ชุดวิชา การศึกษาปฐมวัย    รหัส 103 
  2) ครูระดับประถมศึกษา ที่สอนระดับชั้น ป.1 – ป. 6 ทุกคน ใหเขารับการประเมินชุดวิชา ดังนี้ 

 ชุดวิชา ภาษาไทย และบูรณาการ  รหัส 107 
 ชุดวิชา คณิตศาสตร    รหัส 106 

 ** เฉพาะครูระดับประถมศึกษา ที่สอนกลุมสาระวิทยาศาสตร ระดับชั้น ป. 4 – ป. 6 ใหเขารับ    
การประเมินเพิ่มเติมชุดวิชา วิทยาศาสตร  รหัส 108 อีก 1 ชุดวิชา  
 3) ครูระดับมัธยมศึกษา 

 ครูระดับมัธยมศึกษา ทั้งมัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนตน รวมทั้งโรงเรียนขยายโอกาส 
ทางการศึกษา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห (ที่สอนระดับชั้น ม.1 – ม.3 และ ม.4 – ม.6) ใหเขารับการประเมินใน
กลุมสาระ ระดับ และชุดวิชา ที่ตรงกับกลุมสาระวิชาที่ปฏิบัติหนาที่การสอน ดังนี้ 
 

ท่ี กลุมสาระที่ปฏิบัติการสอน ชุดวิชาท่ีเขารบัการประเมิน รหัส 
1 ภาษาไทย ม.ตน ม.ปลาย ภาษาไทย 207 
2 คณิตศาสตร ม.ตน คณิตศาสตร ม.ตน 206 
3 คณิตศาสตร ม.ปลาย คณิตศาสตร ม.ปลาย 306 
4 วิทยาศาสตร ม.ตน วิทยาศาสตร ม.ตน 208 
5 ฟสิกส ม.ปลาย ฟสิกส 309 
6 เคมี ม.ปลาย เคมี 310 
7 ชีววิทยา ม.ปลาย ชีววิทยา 311 
8 โลกศาสตร โลกศาสตร 313 
9 คอมพิวเตอร คอมพิวเตอร 312 
0 สังคมศึกษา ม.ตน ม.ปลาย สังคมศึกษา 214 
11 พลศึกษา  พลศึกษา 215 
12 สุขศึกษา สุขศึกษา 216 
13 การงานอาชีพ ฯ งานเกษตร การงานอาชีพและเทคโนโลยี 217 
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ท่ี กลุมสาระที่ปฏิบัติการสอน ชุดวิชาท่ีเขารบัการประเมิน รหัส 
14 การงานอาชีพ ฯ งานบาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 218 
15 การงานอาชีพ ฯ งานธุรกิจ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 219 
16 การงานอาชีพ ฯ งานชาง การงานอาชีพและเทคโนโลยี 221 
17 การงานอาชีพ ฯ เทคโนโลยี การงานอาชีพและเทคโนโลยี 220 
18 ศิลปะ ทัศนศิลป ศิลปะ ทัศนศิลป 222 
19 ศิลปะ ดนตรีศึกษา ศิลปะ ดนตรีศึกษา 223 
20 ศิลปะ นาฏศิลป ศิลปะ นาฏศิลป 224 

 

 4) ครูแนะแนว (ครูเอกจิตวิทยาแนะแนว หรือครูที่มีประสบการณการแนะแนวอยางนอย 3 ป 
ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่แนะแนว) ใหเขารับการประเมินชุดวิชาดังนี้ 
 ชุดประเมิน แนะแนว   รหัส 127 
 ** และใหเขารับการประเมินในชุดวิชาท่ีปฏิบัติหนาท่ีการสอน ของ กลุมสาระ ระดับ และชุด
วิชา ที่ตรงกับกลุมสาระวิชาที่ปฏิบัติหนาที่สอน 
 5) ครูที่ปฏิบัติหนาที่บรรณารักษ (ทุกโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน เฉพาะโรงเรียนมัธยมขนาด
ใหญ โรงเรียนอนุบาลประจําจังหวัด โรงเรียนละ 2 คน) ใหเขารับการประเมินชุดวิชาดังนี้ 
 ชุดประเมิน บรรณารักษ   รหัส 126 
 ** และใหเขารับการประเมินในชุดวิชาท่ีปฏิบัติหนาท่ีการสอน ของ กลุมสาระ ระดับ และ     
ชุดวิชา ที่ตรงกับกลุมสาระวิชาที่ปฏิบัติหนาที่สอน 
 6) ครูการศึกษาพิเศษ ครูการศึกษาพิเศษในโรงเรียนเรียนรวม ใหเขารับการประเมินชุดวิชาดังนี้  
  (1) ครูการศึกษาพิเศษ ใหเขารับการประเมิน ดังนี้ 
   ดานความบกพรองทางการเห็น   รหัส 428 
   ดานความบกพรองทางการไดยิน   รหัส 429 
   ดานความบกพรองทางรางกายหรือสุขภาพ  รหัส 430 
   ดานความบกพรองทางจิตใจ อารมณ พฤติกรรมและออทิสติก   รหัส 431 
   ดานความบกพรองทางสติปญญาและการเรียนรู รหัส 432 
  (2) ครูการศึกษาพิเศษในโรงเรียนเรียนรวม ใหเขารับการประเมินชุดวิชาดังนี้  

   ชุดประเมินการศึกษาพิเศษ  รหัส 428 
  ** และใหเขารับการประเมินในชุดวิชาท่ีปฏิบัติหนาท่ีการสอน ของกลุมสาระ ระดับ และ   
ชุดวิชา ที่ตรงกับกลุมสาระวิชาที่ปฏิบัติหนาที่สอน โดยใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษา 
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 7) ครูการศึกษาสงเคราะห ใหเขารับการประเมินในกลุมชุดวิชาที่ปฏิบัติหนาที่ และใหเขารับ
การประเมินในกลุมชุดวิชาที่ตรงกับกลุมสาระวิชาที่ปฏิบัติหนาที่การสอน โดยวิธีเดียวกันกับครูผูสอนใน
โรงเรียนปกติทั่วไป 
 8) ครูระดับมัธยมศึกษา ที่สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ม.1 – ม.3 และระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 – ม.6 (ครูที่สอนทั้งสองระดับ) หรือครูที่สอนหลายวิชาในระดับเดียวกัน ใหเลือก
เขารับการประเมินในกลุมสาระ ระดับ และชุดวิชาที่ปฏิบัติการสอน ที่ตรงกับกลุมสาระวิชาที่ปฏิบัติหนาที่
สอน โดยใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษา 
 9) ผูบริหารสถานศึกษา รองผูบริหารสถานศึกษา ใหเขารับการประเมินชุดประเมินผูบริหาร
สถานศึกษา ไมรวมถึง ผูรักษาการในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา ทั้งนี้ ใหผูรักษาการในตําแหนงผูบริหาร
สถานศึกษา รองผูบริหารสถานศึกษาที่แตงตั้งเปนการภายใน ผูชวยผูบริหารสถานศึกษาที่แตงตั้งเปนการ
ภายใน ใหเขารับการประเมินในกลุมสาระ ระดับ และชุดวิชาปฏิบัติหนาที่การสอน โดยวิธีการเดียวกันกับ
ครูผูสอน 
 

2.2 การสรางแบบประเมิน 
  การสรางแบบทดสอบความรูตามกลุมสาระการเรียนรู สพฐ.ไดรวมมือกับคณะครุศาสตร และ
คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ดําเนินการสรางแบบทดสอบดังตอไปนี้ 
 1) กลุมเครือขายคณะครุศาสตร ดําเนินการสรางแบบทดสอบประเมิน 6 กลุมสาระ ไดแก 
  1. ภาษาไทย ม.ตน ม.ปลาย  
  2. ภาษาไทย ป.1 – ป. 6  
  3. ปฐมวัย 
  4. การศึกษาพิเศษ   ทุกระดับ  
  5. แนะแนว   ทุกระดับ  
  6. บรรณารักษ   ทุกระดับ  
 2) กลุมเครือขายคณะวิทยาศาสตร ดําเนินการสรางแบบทดสอบประเมิน 6 กลุมสาระ ไดแก 
  1. ฟสิกส ม.ปลาย  
  2. เคมี ม.ปลาย  
  3. ชีววิทยา ม.ปลาย  
  4. คณิตศาสตร ม.ปลาย  
  5. คอมพิวเตอร ม.ปลาย  
  6. โลกศาสตรและวิทย ม.ปลาย  
 
 



 6

 3) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดําเนินการสรางแบบทดสอบประเมิน ไดแก 
  1. กลุมสาระสังคมศึกษา ม.ตน ม.ปลาย  
  2. ผูบริหารสถานศึกษา   ทุกคน  
 4) สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ดําเนินการสรางแบบทดสอบ
ประเมิน ไดแก 
  1. คณิตศาสตร ป.1 – ป. 6  
  2. วิทยาศาสตร ป.4 – ป. 6  
  3. คณิตศาสตร ม. ตน  
  4. วิทยาศาสตร ม. ตน  
 5) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดําเนินการสรางแบบทดสอบประเมินครู 3 
กลุมสาระที่เหลือ ไดแก 
  1. พลศึกษา สุขศึกษา ม.ตน ม.ปลาย    
  2. การงานอาชีพ เทคโนโลยี ม.ตน ม.ปลาย    

  3. ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป ม.ตน ม.ปลาย  
 6. ทดสอบสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจําสายงานของครูทุกคน     
 7. กลุมสาระวิชาภาษาอังกฤษ สพฐ. ไดดําเนินการประเมินทดสอบแลว 
 

2.3 การดําเนินการประเมินความรูตามกลุมสาระการเรียนรู 
 1. การจัดทําแบบทดสอบความรูตามกลุมสาระการเรียนรู  
  - สพฐ.จัดทําแบบทดสอบความรูตามกลุมสาระการเรียนรูตนฉบับให สพท./ศกม.  
  - สพท./ศกม. จัดพิมพแบบทดสอบและจัดหากระดาษคําตอบตามจํานวนผูเขาสอบ 
พรอมขอสอบสํารองหองละ 2 ฉบับ และใสเลขที่แบบทดสอบแตละฉบับ 
 2. ตารางสอบ กําหนดวัน เวลาทดสอบ จะดําเนินการพรอมกันทั่วประเทศ รายละเอียด ตามที่ 
สพฐ.กําหนด โดยจะแจงใหทราบตอไป 
 3. สพท./ศกม. กําหนดสถานที่ทดสอบและจัดหองสอบหองละ 30 คน แตงตั้งคณะกรรมการ
คุมสอบหองละ 2 คนและแตงตั้งคณะกรรมการชุดตาง ๆ เพื่อดําเนินการทดสอบตามความจําเปนและ
เหมาะสม 
 4. สพท./ศกม. ดําเนินการทดสอบใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
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2.4 การตรวจกระดาษคําตอบและการประมวลผล 
  1. สพท./ ศกม.ดําเนินการผูตรวจและ ประมวลผล ทุกกลุมสาระ ยกเวน กระดาษคําตอบกลุม
สาระวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และกลุมสาระวิชาวิทยาศาสตร 
มัธยมศึกษาตอนปลาย ให สพท./ศกม. รวบรวมกระดาษคําตอบแยกเปนรายหองสอบในแตละกลุมสาระสง 
สพฐ.เพื่อสงให สสวท. และคณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนผูตรวจและประมวลผล  
  2. สพท./ศกม. ประมวลผลจําแนกผลการประเมินเพื่อพัฒนาเปน 3 กลุม คือ กลุมระดับสูง       
กลุมระดับกลาง และกลุมระดับตน รายงานผลตอ สพฐ. และสถานศึกษา เพื่อดําเนินการพัฒนารวมกับกลุม
เครือขายสถาบันอุดมศึกษา 
 

2.5 การบริหารงบประมาณ  
 กิจกรรมที่ 1 จัดระบบพัฒนาครูเชิงคุณภาพเพื่อการพัฒนาสมรรถนะครูรายบุคคล ใหสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา สําหรับเปนคาใชจายเพื่อดําเนินการ ดังนี้ 
 1.1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการของกรรมการรับ-สงตนฉบับแบบทดสอบประเมิน
สมรรถนะครูรายบุคคล รับ-สงกระดาษคําตอบ และผลคะแนน 
 1.2 คาใชจายในการจัดทําแบบทดสอบตามจํานวนผูประเมินสมรรถนะ  
 1.3 คาจัดซื้อกระดาษคําตอบเพื่อทดสอบประเมินสมรรถนะ 
 1.4 คาจางตรวจกระดาษคําตอบและประมวลผล (ยกเวน กระดาษคําตอบกลุมสาระวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน และกลุมสาระวิชาวิทยาศาสตร มัธยมศึกษาตอนปลาย) 
 1.5 คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่มของกรรมการ
และเจาหนาที่ระหวางการทดสอบ 
 1.6 คาใชจายในการเดินทางไปราชการเพื่อทดสอบประเมินของครูและผูบริหารสถานศึกษา 
 1.7 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของกรรมการ เจาหนาที่ตามความจําเปน 
   กิจกรรมท่ี 2 ฝกอบรมยกระดับยกระดับคุณภาพครูใหเปนครูดี ครูเกง มีคุณภาพ คุณธรรม   
ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สําหรับเปนคาใชจายเพื่อดําเนินการตามความเหมาะสม ดังนี้ 
  2.1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาที่พัก คาพาหนะไปฝกอบรมของครูและผูบริหาร
สถานศึกษา กับสถาบันอุดมศึกษาในกลุมเครือขายที่มีบันทึกขอตกลงกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ 
 2.2 คาลงทะเบียนตามหลักสูตรการฝกอบรม ดังนี้ 
  2.2.1 ผูบริหารสถานศึกษาทุกคน 9,000 บาท/คน (1,000 บาท /คน/วัน จํานวน 9 วัน) 
   2.2.2 พัฒนา Master Teacher กับสถาบันอุดมศึกษาในกลุมเครือขายคณะครุศาสตร 
จํานวน 5,000 บาท/คน (1,000 บาท /คน/วัน รวม 5 วัน) ดังนี้ 
    (1) ภาษาไทยและบูรณาการ ประถมศึกษาปที่ 1- 6  
  (2) ภาษาไทย ม.ตน – ม.ปลาย (3) สังคมศึกษา ม.ตน - ม.ปลาย  
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  (4) ภาษาอังกฤษ ม.ตน - ม.ปลาย  (5) การศึกษาพิเศษ ทุกระดับ  
  (6) แนะแนว ทุกระดับ   (7) บรรณารักษ ทุกระดับ  
  2.2.3 พัฒนา Master Teacher กับสถาบันอุดมศึกษาในกลุมเครือขายคณะวิทยาศาสตร  
   จํานวน 15,000 บาท/คน (1,000 บาท /คน/วัน รวม 15 วัน) ดังนี้ 
  (1) ฟสิกส ม.ปลาย   (2) เคมี ม.ปลาย  
  (3) โลก ดาราศาสตร อวกาศ ม.ปลาย  
  จํานวน 15,000 บาท/คน (1,000 บาท /คน/วัน รวม 10 วัน) ดังนี้ 
  (1) ชีววิทยา ม.ปลาย   (2) คอมพิวเตอร ม.ปลาย  
  จํานวน 12,000 บาท/คน (1,000 บาท /คน/วัน/เร่ือง/3 วัน 4 คร้ัง) ดังนี้  
  คณิตศาสตร ม.ปลาย  
   2.2.4 พัฒนา Master Teacher กับสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ไมตองชําระคาลงทะเบียน 
   (1) คณิตศาสตรและบูรณาการ ป.1 – ป.6  
   (2) วิทยาศาสตร และบูรณาการ ป.4 –ป.6  
   (3) คณิตศาสตร ม.ตน                     
   (4) วิทยาศาสตร ม.ตน  
  2.2.5 พัฒนา Master Teacher กับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไมตอง
ชําระคาลงทะเบียน 
  (1) พลศึกษา สุขศึกษา,  
  (2) การงานอาชีพ เทคโนโลยี 
  (3) ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป  
หมายเหตุ:  
 1. ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารงบประมาณไดตามความเหมาะสม ประหยัด และ
ถูกตองตามระเบียบโดยใหนํางบประมาณในกิจกรรมที่ 1 ถัวจายในกิจกรรมที่ 2 ไดทุกรายการ 
 2. รายการทั้งหมดนี้ไมรวมถึงการพัฒนาครูดวยระบบ e-Training ซ่ึงจะจัดสรรและแจงใน
โอกาสตอไป 
 3. การทดสอบประเมินสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาและการประมวลผล จะดําเนินการโดย
วิธี online ในศูนยที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกําหนด ซ่ึงจะแจงรายละเอียดใหทราบตอไป 
 4. การดําเนินงานประเมินสมรรถนะครูและผูบริหารสถานศึกษาในทุกขั้นตอน ให สพท.และ 
ศกม. ดําเนินการกับสถานศึกษาในสังกัด สศศ. ดวย ไดแก โรงเรียนศึกษาสงเคราะห/ราชประชานุเคราะห 
จํานวน 50 แหง โรงเรียนเฉพาะความพิการ จํานวน 43 แหง และศูนยการศึกษาพิเศษ จํานวน 76 แหง 
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2.6 การจัดทําบัญชีรายชื่อครูท่ีเขารับการประเมิน  
 การดําเนินการจัดทําบัญชีรายชื่อครูที่เขารับการประเมินทดสอบสมรรถนะ มีขั้นตอนและ
วิธีการ ดังนี้ 
 1. สพท. รับขอมูลบัญชีรายชื่อขาราชการครูจาก สพฐ. โดยใหเขาไปดาวนโหลดไดที่เว็บไซต 
http://personel.obec.go.th เมนู DOWNLOAD แลวเลือกเฉพาะขอมูลในเขตของตัวเองเทานั้น และรวม
ขาราชการครูในโรงเรียนในสังกัด สศศ. ดวย 
 2. เมื่อ สพท. ดาวนโหลดขอมูลไปแลว ขอใหทุกเขตจัดทําบัญชีรายช่ือใหครบถวน ถูกตอง 
สมบูรณ โดยนําขอมูลจากไฟล “สพท......เขต....xls” เชน “สพท.กระบี่.xls” ซึ่ง สพฐ. ไดจําแนกรายชื่อ
ขาราชการครูตามสาขาวิชาที่ปฏิบัติการสอน ไปใสในไฟล “แบบฟอรมบัญชีประเมินครูสพท....xls” ตาม
รายวิชาที่กําหนด โดยขอใหดูแผนงาน(WorkSheet) ผอ.ร.ร. เปนตัวอยางในการจัดทํา (ดูรายละเอียดขั้นตอน
ทั้งหมดจากไฟลที่ดาวนโหลด) 
 3. เมื่อ สพท. ดําเนินการจัดทําขอมูลครูครบทุกวิชาแลว ขอใหสงขอมูลดังกลาวไปที่
สถานศึกษา เพื่อใหสถานศึกษาในสังกัด สพท. ดําเนินการตรวจสอบรายละเอียด พรอมทั้งแกไข ปรังปรุง
ขอมูลใหถูกตอง โดยเฉพาะขอมูลรายวิชาที่ปฏิบัติการสอน ขอใหสถานศึกษาจัดทําและจําแนกครูตามวิชาที่
ปฏิบัติการสอนใหถูกตอง เพราะขอมูลที่จัดสงใหไปตรวจสอบนั้น สวนใหญยังไมเปนปจจุบัน 
 4. ขอมูลครูบางกลุมสาระวิชาที่ สพฐ. ไมสามารถจําแนกออกเปนรายวิชาใหได มีดังนี้ 
  4.1 กลุมสาระวิชาการงานอาชีพ เทคโนโลยี ประกอบดวย 
   1) วิชางานเกษตร 
   2) วิชางานบาน 
   3) วิชางานธุรกิจ 
   4) วิชางานชาง 
   5) วิชาเทคโนโลยี 
  4.2 กลุมสาระวิชาสุขศึกษา พลศึกษา ประกอบดวย 
   1) วิชาสุขศึกษา 
   2) วิชาพลศึกษา 
  4.3 กลุมสาระวิชาวิทยาศาสตร ประกอบดวย 
   1) วิชาวิทยาศาสตร 
   2) วิชาฟสิกส 
   3) วิชาเคมี 
   4) วิชาชีววิทยา 
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  4.4 กลุมสาระวิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป ประกอบดวย 
   1) วิชาทัศนศิลป 
   2) วิชาดนตรีศึกษา 
   3) วิชานาฏศิลป 
 ทั้ง 4 กลุมสาระวิชาดังกลาว ขอให สพท. แจงสถานศึกษาดําเนินการจัดกลุมขาราชการครูให
ถูกตองและตรงตามวิชาที่ปฏิบัติการสอนและเปนวิชาที่จะตองเขารับการประเมินทดสอบสมรรถนะเพื่อ
พัฒนาตอไป  
 5. สถานศึกษาจัดสงขอมูลครูที่จะเขารับการประเมินสมรรถนะให สพท. รวบรวม เพื่อจัดทํา
เปนบัญชีรายชื่อผูเขารับการประเมินจําแนกตามรายวิชา และ สพท. เปนผูดําเนินการออกหมายเลขประจําตัว 
ผูเขาสอบ 
 6. การกําหนดหมายเลขประจําตัวผูเขาสอบ สพฐ. ไดกําหนดรูปแบบหมายเลขประจําตัวผูเขา
สอบไวทั้งหมด 10 หลัก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

เลขประจําตัวผูสอบ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
หลักที่ 1 – 3 หมายถึง  รหัส สพท./เขต  
หลักที่ 4  หมายถึง  รหัสประเภทสถานศึกษาและชวงชั้น 
หลักที่ 5 – 6 หมายถึง  รหัสวิชา 
หลักที่ 7 – 10  หมายถึง  เลขลําดับที่ผูเขาสอบ 

 รายละเอียดของรหัสสพท./เขต รหัสประเภทสถานศึกษาและชวงชั้น และรหัสวิชา สพฐ.ได
จัดสงไปพรอมกับไฟลขอมูลครูจําแนกตามวิชาที่ปฏิบัติการสอน ซ่ึง สพท. ไดดาวนโหลดไปแลว  
 สวนหลักที่ 1-6 สพฐ. เปนผูกําหนดใหซ่ึงจําแนกตามสาขาวิชา สวนหลักที่ 7 – 10 ให สพท.  
เปนผูดําเนินการออกเลขลําดับที่ผูเขาสอบ ทั้งนี้การออกเลขลําดับที่ผูเขาสอบดังกลาว ใหอยูในดุลยพินิจ 
ของ สพท. โดยใหคํานึงถึงความสะดวก รวดเร็ว และงายตอการจัดการ 
 7. เมื่อ สพท. จัดทําบัญชีผูเขารับการประเมินทดสอบสมรรถนะทุกรายวิชาทั้งหมดเรียบรอย 
ขอใหจัดสงขอมูลดังกลาวไปให สพฐ. เพื่อดําเนินการรวบรวม ตรวจสอบ และจัดทําเปนฐานขอมูลการพัฒนา
สมรรถนะครูตอไป 
 
 
 
  



 11

แผนปฏิบัติงานการประเมินสมรรถนะครู 

วัน เดือน ป รายการปฏบิัตงิาน ผูรับผดิชอบ 
28  ม.ค.53 สงบัญชีขอมูลครูรายบุคคลใหสพท.และโรงเรียนเพื่อตรวจสอบและแกไข สพฐ. 
1 – 2 ก.พ. 53 ประชุมชี้แจงบุคลากร สพท. / ศกม. รุนที่ 1 สพฐ. 
4 – 5 ก.พ. 53 ประชุมชี้แจงบุคลากร สพท. / ศกม. รุนที่ 2 สพฐ. 
ภายใน 5 ก.พ. 53 รับแบบประเมินความรูจาก สสวท.และคณะทํางาน สพฐ. 
7 – 8 ก.พ. 3 จัดทําแบบทดสอบตนฉบับบันทึกลงแผน  CD สพฐ. 
8 ก.พ.  53 สพท. / ศกม. สงขอมูลจํานวนครูเขาสอบวิชาวิทย  คณิต ม.ตน ที่ สพค. สพท. / ศกม. 
9 ก.พ. 53 สพฐ. สง CD และกระดาษคาํตอบวิทย คณติ ม.ตนให สพท/ ศกม. สพฐ. 
10 – 12 ก.พ.  53 สพท. / ศกม.  จัดทําแบบทดสอบ  คร้ังที่ 1 สพท. / ศกม. 
10 – 19 ก.พ.  53 สพท. / ศกม.  จัดทําขอมูลครูรายบุคคลใหครบถวนและสงให สพฐ.

ทาง e-mail และสง CD ตามหลัง 
สพท. / ศกม. 

13 ก.พ. 53 สพท./ศกม. ประเมินองคความรูตามกลุมสาระ  คณิตศาสตร  
วิทยาศาสตร  มัธยมตน (คร้ังที่ 1) 

สพท. / ศกม. 

15 ก.พ. 53 สพท./ศกม.สงกระดาษคําตอบให  สพฐ ในสาระคณิตศาสตร  
วิทยาศาสตร ม.ตน 

สพท. / ศกม. 

26 ก.พ. 53 สพท.สงขอมูลรายบุคคลให สพฐ. สพท. / ศกม. 
8  มี.ค. 53 สพฐ. สง CDแบบทดสอบครั้งที่ 2 และกระดาษคําตอบสาระ วิทย 

คณิตใหสพท./ศกม. 
สพฐ. 

13  มี.ค.  53 สพท./ศกม.ประเมินองคความรูตามกลุมสาระการเรียนรูครูปฐมวัย 
ประถมศึกษาและการศึกษาพิเศษ 

สพท. 

14  มี.ค.  53 สพท. / ศกม.  ประเมินองคความรูตามกลุมสาระการเรียนรู  กลุมสาระ
ที่เหลือ ม.ตน / ม.ปลาย 

สพท. / ศกม. 

15 - 19 มี.ค.53 สพท./ศกม. ดาํเนินการตรวจ และประมวลผลจัดกลุมการพัฒนา 
(ยกเวน คณิต และวิทย ทุกระดับ) 

 
สพท. / ศกม. 

16 มี.ค. 53 สพท/ศกม..สงกระดาษคําตอบ คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ทุกระดับ 
ให สพฐ. 

สพท. / ศกม. 

22  มี.ค. 53 สพท./ศกม.รายงานการประมวลผลให   สพฐ.และสถานศึกษา สพท. / ศกม. 
เม.ย. -  พ.ค.   53 เครือขายอุดมศกึษา สพฐ. สพท./ศกม.ดําเนินการพัมนาครูตามหลักสูตร  
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ตารางกําหนด 
การประเมินสมรรถนะและประเมินความรูคร ู

วันเดือนป เวลา 09.30 - 12.00 น. เวลา 13.00 - 15.30 น. 

13 ก.พ. 53 - วิทยาศาสตร ม.ตน 
-  คณิตศาสตร  ม.ตน 

 

15-28 ก.พ. 53 
- สถานศึกษาดําเนินการประเมินสมรรถนะหลัก 
  และสมรรถนะประจําสายงาน 
- สพท./ศกม. สงขอมูลรายงานผล 

13  มี.ค. 53 - ภาษาไทยและบูรณาการ ป.1-ป.6 
- คณิตศาสตร ป.1-ป.6 
- ปฐมวยั  
- การศึกษาพิเศษ ทุกดาน 

 
 

- วิทยาศาสตร ครู ป. 4 - ป.6 

 14  มี.ค. 53   - กลุมสาระที่เหลือทั้งหมด 
ของครูม.ตน  และ ม.ปลาย 

- บรรณารักษ   
- แนะแนว 

 
 

แผนปฏิบัติงานการประเมินสมรรถนะหลักและสายงาน 

วัน เดือน ป การปฏิบตัิงาน ผูรับผดิชอบ 

1-5 ก.พ. 53 
ประชุมชี้แจงบุคลากร สพท./ศกม.  
พรอมรับแบบประเมินตนฉบับ แผน CD สพฐ. 

8 - 12  ก.พ. 53  สพท./ศกม. ประชุมชี้แจงสถานศึกษา  
และผูที่เกีย่วของ สพท./ศกม. 

15 - 28  ก.พ. 53 สถานศึกษาดําเนินการประเมิน 
และสงขอมูลรายงานผลมา สพท./ศกม. สถานศึกษา 

1 - 5 มี.ค.  53  สพท./ศกม. ประมวลผล  รายงาน สพฐ. 
และรายงานสถานศึกษา สพท./ศกม. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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            แบบประเมินสมรรถนะครูผูสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

 

ชื่อ..................................................................................  
โรงเรียน............................................................................สพท. ........................................................ 
 

ผูประเมิน              ตนเอง                  เพื่อนครูผูสอน                  ผูบริหารสถานศึกษา                      
คําชี้แจง 

1. แบบประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานฉบับนี้สําหรับใหครูผูสอนทําการประเมินสภาพการ
ปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อนครูผูสอน และผูบริหารสถานศึกษา รวมประเมินตามสภาพความเปนจริง เพื่อเปน
ขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของครูผูสอนในแตละคน  โดยจะมีผูบริหารสถานศึกษาเปน
ผูรับรองผลการประเมินอีกครั้งหนึ่ง 

2.  แบบประเมินสมรรถนะฉบับนี้ แบงออกเปน 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1  ขอมูลเกี่ยวกับครูผูสอน 
 ตอนที่ 2  การประเมินสมรรถนะของครูผูสอน ประกอบดวย สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และ
สมรรถนะประจําสายงาน 6 สมรรถนะ 

3.  ใหผูประเมนิอานรายการคําถามในแตละสมรรถนะใหดีกอนที่จะทาํการประเมินสมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน   

4. วิธีการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ใหทานทําเครื่องหมาย  ลงในชองสภาพการ
ปฏิบัติงานในแตละรายการคําถามของแตละสมรรถนะตามสภาพความเปนจริง 
 

ตอนที ่1 ขอมูลเก่ียวกับผูรับการประเมิน 

1.  เพศ   ชาย    หญิง 

2.  ตําแหนงปจจุบันของผูรับการประเมิน  

    ครูผูชวย                      ครู คศ. 1    ครู คศ. 2     

  ครู คศ. 3                     ครู คศ. 4    ครู คศ. 5  

3.  ระดับการศกึษาสูงสุด 

    ต่ํากวาปริญญาตรี  ปริญญาตรี    ปริญญาโท      ปริญญาเอก 

4.  อายุราชการ..........ป (บรรจุไมถึง 1 ป ใหนับเปน 1 ป เศษเกนิ 6 เดือน ปดเปน 1 ป) 

5.  กลุมสาระการเรียนรูที่ถนัดหรือเชีย่วชาญที่สุด คือ ............................................................................. 

เลขบัตรประชาชน 13 หลัก 
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ตอนที่ 2  การประเมินสมรรถนะในการปฏบิัติงานของครผููสอน(ผูรับการประเมิน) 
ใหทานพิจารณาสภาพการดําเนินงานในแตละรายการพฤติกรรมของสมรรถนะผูรับการประเมิน แลว

ทําเครื่องหมาย  ลงในชองสภาพการปฏิบัติงานของผูรับการประเมินตามสภาพความเปนจริง 
1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) 

ระดับการปฏิบัติ สมรรถนะ/รายการพฤติกรรม 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1. สมรรถนะการมุงผลสัมฤทธิใ์นการปฏิบัติงาน      
1.  วิเคราะหภารกิจงานเพือ่วางแผนการแกปญหาอยางเปนระบบ      
2. กําหนดเปาหมายในการปฏิบัติงานทุกภาคเรียน      
3. กําหนดแผนการปฏิบัติงานอยางเปนขั้นตอน      
4. ใฝเรียนรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู      
5. ริเริ่มสรางสรรคในการพัฒนาการจัดการเรยีนรู      
6.  แสวงหาความรูท่ีเกี่ยวกับวชิาชีพใหม ๆ เพื่อการพัฒนาตนเอง      
7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง      
8. ใชผลการประเมินการปฏิบัติงานมาใชปรับปรุง/พัฒนา 
     การทํางานใหดียิ่งข้ึน 

     

9. พัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความตองการของผูเรียน 
ผูปกครอง และชุมชน 

     

2. สมรรถนะการบริการที่ดี      
1.  ใหบริการดวยความยิ้มแยม เอาใจใส เห็นอกเห็นใจผูมารับ
บริการ 

     

2.  ใหบริการอยางรวดเร็ว ทันใจ  ไมลาชา      
3.  ใหบริการอยางมีความเคารพยกยอง ออนนอมใหเกียรติ
ผูรับบริการ 

     

4. ใหบริการดวยความมุงมั่น ตั้งใจและเต็มอกเต็มใจ      
5.  ชวยแกปญหาใหกับนักเรียน และผูปกครองหรอืผูมาขอรับ
บริการ 

     

6. ใหบริการโดยยึดความตองการของผูรับบรกิารเปนหลัก      
7. ใหบริการเกินความคาดหวัง แมตองใชเวลา หรือความพยายาม
อยางมาก 
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ระดับการปฏิบัติ สมรรถนะ/รายการพฤติกรรม 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

3. สมรรถนะการพัฒนาตนเอง      
1.  ศึกษาคนควาหาความรู มุงมั่นและแสวงหาโอกาสพัฒนาตนเอง
ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

     

2. วิเคราะหจุดแข็งและจุดออนเกี่ยวกับการจดัการเรียนรูของ
ตนเองอยางตอเนื่อง 

     

3. ศึกษา คนควาหาองคความรูใหม ๆ ทางวิชาการเพื่อพัฒนา
ตนเอง และวิชาชีพ 

     

4. แลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอืน่เพื่อการพัฒนาตนเองทุกครั้งท่ีมี
โอกาส 

     

5.  เขารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองจากหนวยงานตาง ๆอยาง
ตอเนื่อง 

     

6. ใหคําปรึกษา แนะนํา นิเทศ และถายทอดความรู ประสบการณ
ทางวิชาชีพแกผูอื่น 

     

7. มีการสรางเครือขายการเรยีนรูเพื่อการพัฒนาตนเองทั้งในและ
นอกสถานศึกษา 

     

4. สมรรถนะการทํางานเปนทมี      
1.  สรางสัมพันธภาพที่ดีในการทํางานรวมกบัผูอื่น      
2. ทํางานรวมกับผูอื่นตามบทบาทหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย      
3. ชวยเหลือเพือ่นรวมงานเพื่อสูเปาหมายความสําเร็จรวมกัน      
4. ใหเกียรติ ยกยองชมเชย ใหกําลังใจแกเพื่อนรวมงานในโอกาส 
ท่ีเหมาะสม 

     

5. มีทักษะในการทํางานรวมกบับุคคล/กลุมบุคคลไดอยางมี
ประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอก สถานศึกษา และในทุก
สถานการณ 

     

6. แสดงบทบาทผูนําหรือผูตามในการทํางานรวมกับผูอื่นได
เหมาะสมในทุกโอกาส 

     

7. แลกเปลี่ยน/รับฟงความคิดเห็นและประสบการณภายในทีมงาน      
8. รวมกับเพื่อนรวมงานในการสรางวัฒนธรรมการทํางานเปนทีม
ใหเกิดข้ึนในสถานศึกษา 
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ระดับการปฏิบัติ สมรรถนะ/รายการพฤติกรรม 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

5. สมรรถนะจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู       
1.  ยึดมั่นในอุดมการณของวิชาชีพ ปกปองเกียรติและศักดิ์ศรีของ
วิชาชีพ 

     

2. เสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชนตอวิชาชีพ และเปนสมาชิกที่ดี
ขององคกรวิชาชีพ 

     

3. ยกยอง ช่ืนชมบุคคลที่ประสบความสําเร็จในวิชาชีพ      
4. ซื่อสัตยตอตนเอง ตรงตอเวลา วางแผนการใชจายและ 
ใชทรัพยากรอยางประหยัด 

     

5. ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และขนบธรรมเนียม
ประเพณี 

     

6. ปฏิบัติตนและดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไดเหมาะสมกับสถานะของตน 

     

7. รักษาสิทธิประโยชนของตนเอง และไมละเมิดสิทธิของผูอื่น      
8. เอื้อเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือ และไมเบียดเบียนผูอื่น      
9. มีความเปนกัลยาณมิตรตอผูเรียน เพื่อนรวมงานและผูรับบริการ      
10. ปฏิบัติตนตามหลักการครองตน ครองคน ครองงานเพื่อให 

  การปฏิบัติงานบรรลุผลสําเรจ็ 
     

2. สมรรถนะประจําสายงาน (Functional Competency) 
ระดับการปฏิบัติ สมรรถนะ/รายการพฤติกรรม 

นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
1. สมรรถนะการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู      
1. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลายสอดคลองกบัวัย 
ความตองการของผูเรยีน ชุมชน 

     

2. เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนดกิจกรรมและ 
การประเมินผลการเรียนรู 

     

3. ใชรูปแบบ/เทคนิควิธีการสอนอยางหลากหลายเพื่อใหผูเรียน
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

     

4. จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีปลูกฝง/สงเสริมคุณลักษณะพึงประสงค
และสมรรถนะของผูเรียน 
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ระดับการปฏิบัติ สมรรถนะ/รายการพฤติกรรม 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1. สมรรถนะการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 
(ตอ) 

     

5. ใชหลักจิตวิทยาในการจัดการเรียนรูใหผูเรยีนเรียนรูอยางมี
ความสุข และพัฒนาเต็มศักยภาพ 

     

6.ใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชนในการจัด 
การเรียนรู 

     

7. ใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีหลากหลายและเหมาะสมกับ
เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู 

     

8. ใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการผลิตสื่อ/นวัตกรรมที่ใชใน 
การเรียนรู 

     

9.  ออกแบบวิธีการวัดและประเมินผลหลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหา
และกิจกรรมการเรียนรู 

     

10. สรางและนําเครื่องมือวัดและประเมินผลไปใชอยางถูกตอง
เหมาะสม 

     

11. วัดและประเมินผลผูเรียนตามสภาพจริง      
12. นําผลการประเมินการเรียนรูมาใชในการพัฒนาการจัด 
การเรียนรู 

     

2. สมรรถนะการพัฒนาผูเรียน      
1.  สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมแกผูเรียนในการจัดการเรยีนรู 
ในชั้นเรียน 

     

2. จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหแกผูเรียนโดยให
ผูเรียนมีสวนรวมในการวางแผนกิจกรรม 

     

3. จัดทําโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหแก
ผูเรียน 

     

4. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนดานการดูแลตนเอง มีทักษะ 
ในการเรียนรู การทํางาน การอยูรวมกันในสังคม และรูเทาทัน 
การเปลี่ยนแปลง 

     

5. สอดแทรกความเปนประชาธิปไตย  ความภูมิใจในความเปน
ไทยใหแกผูเรียนในการจัดการเรียนรู 

     

6. จัดทําโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมความเปนประชาธิปไตย  
ความภูมิใจในความเปนไทย 

     

7. ใหผูปกครองมีสวนรวมในดูแลชวยเหลอืนักเรียนรายบุคคล      
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ระดับการปฏิบัติ สมรรถนะ/รายการพฤติกรรม 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

2. สมรรถนะการพัฒนาผูเรียน (ตอ)      
8. นําขอมูลนักเรียนไปใชชวยเหลือ/พัฒนาผูเรยีนทั้งดาน 

 การเรียนรูและปรับพฤติกรรมเปนรายบุคคล 
     

9. จัดกิจกรรมเพื่อปองกันแกไขปญหา และสงเสริมพัฒนาผูเรียน
ใหแกนักเรียนอยางทั่วถึง 

     

10. สงเสริมใหผูเรียนปฏิบัติตนใหถูกตองเหมาะสมกับคานิยมที่ดีงาม      
11. ดูแลผูเรียนทุกคนอยางทั่วถึง ทันเหตุการณ      
3. สมรรถนะการบริหารจัดการชั้นเรียน      
1.  จัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองเรียนที่เอือ้ตอ 

 การเรียนรู 
     

2.  สงเสริมการมีปฏิสัมพันธท่ีดีระหวางครูกบัผูเรียนและ 
 ผูเรียนกับผูเรียน 

     

3.  ตรวจสอบสิง่อํานวยความสะดวกในหองเรยีนใหพรอมใชและ
ปลอดภัย 

     

4. จัดทําขอมูลสารสนเทศของนักเรียนเปนรายบุคคลและเอกสาร
ประจําช้ันเรียนครบถวน เปนปจจุบัน 

     

5. นําขอมูลสารสนเทศไปใชในการพัฒนาผูเรียนไดอยางเต็ม
ศักยภาพ 

     

6. ใหผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนดกฎ กติกา ขอตกลงใน 
ช้ันเรียน 

     

7. แกปญหา/พัฒนานักเรียนดานระเบียบวินัยโดยการสรางวนิัย 
เชิงบวกในชั้นเรียน 

     

8. ประเมินการกํากับดูแลชั้นเรียน และนําผลการประเมินไปใชใน
การปรับปรุงและพัฒนา 

     

4. สมรรถนะการวิเคราะห สังเคราะห และการวิจยัเพ่ือพัฒนาผูเรียน      
1. สํารวจปญหาเกี่ยวกับนักเรยีนที่เกิดข้ึนในช้ันเรียนเพื่อ 
วางแผนการวจิยัเพื่อพัฒนาผูเรยีน 

     

2. วิเคราะหสาเหตุของปญหาเกี่ยวกับนักเรียนที่เกิดข้ึนในช้ันเรียน
เพื่อกําหนดทางเลือกในการแกไขปญหาระบุสภาพปจจุบัน  

     

3. รวบรวม จําแนกและจัดกลุมของสภาพปญหา แนวคิดทฤษฎี
และวิธีการแกไขปญหาเพื่อสะดวกตอการนําไปใช 

 

     



 20

ระดับการปฏิบัติ สมรรถนะ/รายการพฤติกรรม 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

4. สมรรถนะการวิเคราะห สังเคราะห และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน (ตอ)      
4. มีการประมวลผลหรอืสรุปขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชนตอ
การแกไขปญหาในชั้นเรียนโดยใชขอมูลรอบดาน 

     

5. มีการวิเคราะหจุดเดน จุดดอย อุปสรรคและโอกาสความสําเร็จ
ของการวิจยัเพือ่แกไขปญหาที่เกิดข้ึนในชั้นเรียน 

     

6. จัดทําแผนการวิจยั และดําเนินกระบวนการวิจัย อยางเปนระบบ
ตามแผนดําเนินการวิจัยท่ีกําหนดไว 

     

7. ตรวจสอบความถูกตองและความนาเชื่อถือของผลการวิจัยอยาง
เปนระบบ 

     

8. มีการนําผลการวิจัยไปประยกุตใชในกรณีศึกษาอื่น ๆ ท่ีมีบริบท
ของปญหาที่คลายคลึงกัน 

     

5. สมรรถนะภาวะผูนําคร ู      
1. เห็นคุณคา ใหความสําคัญในความคิดเห็นหรือผลงาน และให
เกียรติแกผูอื่น 

     

2. กระตุนจูงใจ ปรับเปลี่ยนความคิดและการกระทําของผูอื่นใหมี
ความผูกพันและมุงมั่นตอเปาหมายในการทํางานรวมกัน 

     

3. มีปฏิสัมพันธในการสนทนาอยางสรางสรรคกับผูอื่นโดยมุงเนน
การเรียนรู และการพัฒนาวิชาชีพ 

     

4. มีทักษะการฟง การพูด และการตั้งคําถามเปดใจกวาง ยืดหยุน 
ยอมรับทัศนะที่หลากหลายของผูอื่น เพื่อเปนแนวทางใหมๆ ใน
การปฏิบัติงาน 

     

5. ใหความสนใจตอสถานการณตางๆ ท่ีเปนปจจุบันโดยมี 
 การวางแผนอยางมีวิสัยทัศนซึ่งเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน เปาหมาย  
และพันธกิจของโรงเรียน 

     

6. ริเริม่การปฏิบัติท่ีนําไปสูการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนานวัตกรรม      
7. กระตุนผูอื่นใหมีการเรียนรู และความรวมมือกันในวงกวางเพื่อ
พัฒนาผูเรียน สถานศึกษา และวิชาชีพ 

     

8. ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นภายใตระบบ/ข้ันตอนที่เปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมได 

     

9. สนับสนุนความคิดริเริ่มซึ่งเกิดจากการพิจารณาไตรตรองของ
เพื่อนรวมงาน และมีสวนรวมในการพัฒนานวัตกรรมตางๆ 
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ระดับการปฏิบัติ สมรรถนะ/รายการพฤติกรรม 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

5. สมรรถนะภาวะผูนําครู (ตอ)      
10. ใชเทคนิควิธีการหลากหลายในการตรวจสอบประเมิน 

   การปฏิบัติงานของตนเอง และผลการดําเนินงานสถานศึกษา 
     

11. กําหนดเปาหมายและมาตรฐานการเรียนรูท่ีทาทาย
ความสามารถของตนเองตามสภาพจริงและปฏิบัติใหบรรลุผล
สําเร็จได 

     

12. ยอมรับขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับความคาดหวังดานการเรยีนรู
ของผูเรียนจากผูปกครอง 

     

6. สมรรถนะการสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน
เพ่ือการจัดการเรียนรู 

     

1. มีปฏิสัมพันธท่ีดีกับผูปกครองและชุมชนในการติดตอสื่อสาร
เพื่อการจัดการเรียนรู 

     

2. ประสานงานกับผูปกครองและชุมชนใหเขามามีสวนรวมใน
การจัดการเรยีนรูอยางตอเนื่องตลอดปการศึกษา 

     

3.  เปดโอกาสใหผูท่ีสวนเกี่ยวของเขารวมวางแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรูในระดับชั้นเรียน 

     

4. เปดโอกาสใหผูปกครองและชุมชนเขามาแลกเปลี่ยนเรียนรู
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

     

5. สรางเครือขายความรวมมอืระหวางครู ผูปกครอง ชุมชน และ
องคกรอื่นๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ในการแลกเปลี่ยนขอมูล
สารสนเทศเพื่อการจัดการเรยีนรู 

     

6. จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีใหปราชญชาวบานหรือภูมิปญญาใน
ทองถิ่นเขามามีสวนรวม 

     

7. มีการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียของสถานศึกษาเขามามี
สวนรวมในการประเมินผลการจัดการศึกษา 

     

8. มีการเสนอผลการจัดการเรียนรูตอฝายตาง ๆ ของชุมชนเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและแกไขปญหารวมกันในทุกภาคเรียน 

     

 
                                                                                  ลงชื่อ……………………………………………ผูประเมิน 
                                                                                          (...................................................................) 
                                                                                 ตําแหนง...................................................................... 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมือการประเมินสมรรถนะคร ู
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คําชี้แจง 
 

 คูมือการประเมินสมรรถนะครูฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางในการนําแบบประเมิน
สมรรถนะครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปใชประเมินสมรรถนะครูผูสอนที่
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในโครงการยกระดับ
คุณภาพครูทั้งระบบ: กิจกรรมจัดระบบพัฒนาครูเชิงคุณภาพเพื่อการพัฒนาครูรายบุคคล โดยมีรายละเอียด
เนื้อหา ประกอบดวย วัตถุประสงคในการประเมิน กรอบความคิดของการประเมิน รายละเอียดและ
คําอธิบายสมรรถนะครู ผูใชแบบประเมิน การพัฒนาแบบประเมิน การใหคะแนนและการแปลผลการ
ประเมิน และการนําเสนอผลการประเมิน  
 ขอขอบคุณคณะทํางาน ผูทรงคุณวุฒิ และผูมีสวนเกี่ยวของทุกทาน ที่กรุณาใหคําปรึกษา
แนะนําขอคิดเห็น เอื้ออํานวยความสะดวก และใหความรวมมือในการสรางแบบประเมินสมรรถนะครู 
ขอบคุณคณะครูที่เปนกลุมตัวอยาง ที่ไดใหความรวมมือ และใหขอมูลอันเปนประโยชนในการปรับปรุง
แบบประเมินใหสมบูรณ ชัดเจน และครอบคลุม จนสําเร็จลุลวงดวยดี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา    
ขั้นพื้นฐานหวังเปนอยางยิ่งวาแบบประเมินสมรรถนะครูฉบับนี้ จะเปนประโยชนและไดสารสนเทศที่
สําคัญยิ่งตอการนําไปใชเพื่อพัฒนาสมรรถนะครู และนําไปสูการพัฒนาผูเรียน และการศึกษาของชาติ
ใหบรรลุเปาหมายทุกประการ 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
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คูมือการประเมินสมรรถนะครู  
 การประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนี้ เปนการดําเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
ภายใตโครงการไทยเข็มแข็ง ในเรื่องของการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ: กิจกรรมจัดระบบพัฒนาครู
เชิงคุณภาพเพื่อการพัฒนาครูรายบุคคล โดยการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูผูสอนนั้น 
โดยมีรายละเอียดของการประเมินดังตอไปนี้ 
 

1. วัตถุประสงคในการประเมิน  
 เพื่อประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูผูสอน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และใชเปนฐานขอมูลในการกําหนดกรอบการพัฒนาสมรรถนะครูตามนโยบาย
พัฒนาครูทั้งระบบ 
 

2. กรอบความคิดของการสรางแบบประเมนิสมรรถนะครู 
 แบบประเมินสมรรถนะครูที่พัฒนาขึ้นในครั้งนี้ มีกรอบความคิดมาจากแนวคิดของ 
McClelland นักจิตวิทยาของมหาวิทยาลัย Harvard ที่อธิบายไววา “สมรรถนะเปนคุณลักษณะของบุคคล
เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย ความรู (Knowledge) ทักษะ (Skills) ความสามารถ (Ability) 
และคุณลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการทํางาน (Other Characteristics) และเปนคุณลักษณะเชิง
พฤติกรรมที่ทําใหบุคลากรในองคกรปฏิบัติงานไดผลงานที่โดดเดนกวาคนอ่ืนๆ ในสถานการณที่
หลากหลาย ซ่ึงเกิดจากแรงผลักดันเบื้องลึก (Motives) อุปนิสัย (Traits) ภาพลักษณภายใน (Self-image) 
และบทบาทที่แสดงออกตอสังคม (Social role) ที่แตกตางกันทําใหแสดงพฤติกรรมการทํางานที่ตางกัน 
ซ่ึงสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหมภาครัฐ ของ
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน โดยสงเสริมสนับสนุนใหสวนราชการบริหารทรัพยากร
บุคคลตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (Standard for Success) เพื่อให
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอความสําเร็จของสวนราชการ  

 การกําหนดกรอบการประเมินสมรรถนะครู สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไดดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการกําหนดความตองการการพัฒนาสมรรถนะของครู และการประชุม
เชิงปฏิบัติการสรางแบบทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม
โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ: กิจกรรมจัดระบบพัฒนาครูเชิงคุณภาพเพื่อการพัฒนาครูรายบุคคล 
ซ่ึงคณะทํางานประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก นักวิชาการศึกษา ผูบริหาร สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดรวมกันพิจารณาและกําหนดสมรรถนะครู 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการวิเคราะห สังเคราะหสมรรถนะครู ประกอบดวย 
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เจตคติ คานิยม ความรู ความสามารถ และทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานตามภารกิจงานใน
สถานศึกษา จากแบบประเมินสมรรถนะและมาตรฐานของครูผูสอน ที่หนวยงานตางๆไดจัดทําไว 
ไดแก แบบประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ) เพื่อใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีและเลื่อนวิทยฐานะ ของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 
มาตรฐานวิชาชีพครู ของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา รูปแบบสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา (สค.บศ.) นอกจากนี้ยังศึกษาจากแนวคิด 
ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับสมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงานของครูผูสอน ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จากการสังเคราะหสามารถสรุปไดวา สมรรถนะครู สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ประกอบดวย สมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจําสายงาน ดังนี้ 
 1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) ประกอบดวย 5 สมรรถนะ คือ  
  1.1 การมุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 
  1.2 การบริการที่ดี 
  1.3 การพัฒนาตนเอง 
  1.4 การทํางานเปนทีม 

  1.5 จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 2. สมรรถนะประจําสายงาน (Functional Competency) ประกอบดวย 6 สมรรถนะ คือ  
  2.1 การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรยีนรู 
  2.2 การพัฒนาผูเรียน 

  2.3 การบริหารจัดการชั้นเรยีน  
   2.4 การวิเคราะห สังเคราะห และการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน 
   2.5 ภาวะผูนําครู 
   2.6 การสรางความสัมพันธและความรวมมอืกับชุมชนเพือ่การจัดการเรยีนรู 
 3. รายละเอียดและคําอธิบายสมรรถนะครู 
 สมรรถนะครู สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ที่ใชในการประเมินครั้งนี้ 
ประกอบดวย สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะและสมรรถนะประจําสายงาน 6 สมรรถนะ ดังรายละเอยีด
ตอไปนี ้
 



 26

สมรรถนะหลัก (Core Competency) 
 
สมรรถนะที่ 1 การมุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏบิัติงาน (Working Achievement Motivation) หมายถึง ความมุงมั่นในการปฏิบัติงานในหนาที่ใหมคีุณภาพ ถูกตอง 
ครบถวนสมบูรณ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค โดยมีการวางแผน กําหนดเปาหมาย ตดิตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพและผลงาน
อยางตอเนื่อง 

 
สมรรถนะ ตัวบงชี ้ รายการพฤติกรรม 

1. วิเคราะหภารกิจงานเพือ่วางแผนการแกปญหาอยางเปนระบบ 
2. กําหนดเปาหมายในการปฏิบัติงานทุกภาคเรียน 

1.1 ความสามารถในการวางแผน  
การกําหนดเปาหมาย การวิเคราะห 
สังเคราะหภารกิจงาน 3. กําหนดแผนการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรูอยางเปนขั้นตอน  

1. ใฝเรียนรูเกีย่วกับการจัดการเรียนรู 
2. ริเริ่มสรางสรรคในการพฒันาการจัดการเรียนรู 

1.2 ความมุงมัน่ในการปฏิบัติหนาที ่
ใหมีคุณภาพ ถูกตอง ครบถวนสมบูรณ 

3. แสวงหาความรูที่เกี่ยวกับวิชาชีพใหม ๆ เพื่อการพัฒนาตนเอง 
1.3 ความสามารถในการติดตามประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน  

1. ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง 

1. ใชผลการประเมินการปฏบิัติงานมาปรับปรุง/พัฒนาการทํางานใหดียิ่งขึ้น 

การมุงผลสัมฤทธิ์ 
ในการปฏบิัตงิาน 

(Working Achievement 
Motivation) 

1.4 ความสามารถในการพัฒนา 
การปฏิบัติงานใหมีประสิทธภิาพอยาง
ตอเนื่องเพื่อใหงานประสบความสําเร็จ 

2. พัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความตองการของผูเรียน ผูปกครอง และ 
 ชุมชน 
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สมรรถนะที่ 2 การบริการที่ดี (Service Mind) หมายถึง ความตั้งใจและความเต็มใจในการใหบริการ และการปรบัปรุงระบบบริการใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 
เพื่อตอบสนองความตองการของผูรับบริการ  
 

สมรรถนะ ตัวบงชี ้ รายการพฤติกรรม 
1. ทํากิจกรรมตางๆ เพื่อประโยชนสวนรวมเมื่อมีโอกาส 2.1 ความตั้งใจและเต็มใจใน 

การใหบริการ 2. เต็มใจ ภาคภูมิใจ และมีความสุขในการใหบริการแกผูรับบริการ 
1. ศึกษาความตองการของผูรับบริการ และนําขอมูลไปใชในการปรับปรุง 

การบริการที่ดี 
(Service Mind) 

2.2 การปรับปรุงระบบบริการใหมี
ประสิทธิภาพ 2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการใหบริการใหมีประสิทธภิาพ 
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สมรรถนะที่ 3 การพัฒนาตนเอง (Self- Development) หมายถึง การศกึษาคนควา หาความรู ติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรูองคความรูใหมๆ ทางวิชาการและ
วิชาชีพ มีการสรางองคความรูและนวตักรรม เพื่อพัฒนาตนเอง และพฒันางาน  
 

สมรรถนะ ตัวบงชี ้ รายการพฤติกรรม 
3.1 การศึกษาคนควาหาความรู ติดตาม
องคความรูใหมๆ ทางวิชาการและวิชาชีพ  

1. ศึกษาคนควาหาความรู มุงมั่นและแสวงหาโอกาสพัฒนาตนเองดวยวิธีการ 
 ที่หลากหลาย เชน การเขารวมประชุม/สัมมนา การศึกษาดูงาน การคนควา 
 ดวยตนเอง 

3.2 การสรางองคความรูและนวัตกรรมใน
การพัฒนาองคกรและวิชาชพี 

1. รวบรวม สังเคราะหขอมลู ความรู จัดเปนหมวดหมู และปรับปรุงใหทันสมัย 
2. สรางองคความรูและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู องคกรและ
วิชาชีพ 

การพัฒนาตนเอง  
(Self- Development) 

3.2 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสราง
เครือขาย 

1. แลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอื่นเพื่อพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน 
2.ใหคําปรึกษา แนะนํา นิเทศ และถายทอดความรู ประสบการณทางวิชาชีพ 
 แกผูอื่น 
3. มีการขยายผลโดยสรางเครือขายการเรียนรู  
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สมรรถนะที่ 4 การทํางานเปนทีม (Team Work) หมายถึง การใหความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุนเสริมแรงใหกําลังใจแกเพือ่นรวมงาน การปรับตัวเขากับผูอื่น
หรือทีมงาน แสดงบทบาทการเปนผูนําหรือผูตามไดอยางเหมาะสมในการทํางานรวมกับผูอื่น เพื่อสรางและดํารงสัมพันธภาพของสมาชิก ตลอดจนเพื่อพฒันา 
การจัดการศกึษาใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 

 
สมรรถนะ ตัวบงชี ้ รายการพฤติกรรม 

1. สรางสัมพันธภาพที่ดีในการทํางานรวมกับผูอื่น 
2. ทํางานรวมกับผูอื่นตามบทบาทหนาที่ทีไ่ดรับมอบหมาย 

4.1 การใหความรวมมือ ชวยเหลือและ
สนับสนุนเพื่อนรวมงาน 

3. ชวยเหลือ สนับสนุน เพื่อนรวมงานเพื่อสูเปาหมายความสําเร็จรวมกนั 
4.2 การเสริมแรงใหกําลังใจเพื่อนรวมงาน  1. ใหเกยีรติ ยกยองชมเชย ใหกําลังใจแกเพื่อนรวมงานในโอกาสที่เหมาะสม 
4.3 การปรับตัวเขากับกลุมคนหรือ
สถานการณทีห่ลากหลาย 

1. มีทักษะในการทํางานรวมกับบุคคล/กลุมบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศกึษา และในสถานการณตางๆ 

4.4 การแสดงบทบาทผูนําหรือผูตาม 1. แสดงบทบาทผูนําหรือผูตามในการทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางเหมาะสมตาม
โอกาส 

1. แลกเปลี่ยน/รับฟงความคิดเห็นและประสบการณภายในทีมงาน 
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู/รับฟงความคิดเห็นและประสบการณระหวางเครอืขายและ
ทีมงาน 

การทํางานเปนทีม 
(Team Work) 

4.5 การเขาไปมีสวนรวมกบัผูอื่นใน 
การพัฒนาการจัดการศึกษาใหบรรลุ 
ผลสําเร็จตามเปาหมาย 

3. รวมกับเพื่อนรวมงานในการสรางวัฒนธรรมการทํางานเปนทีมใหเกดิขึ้นใน
สถานศึกษา 
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สมรรถนะที่ 5 จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพีครู (Teacher’s Ethics and Integrity) หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนถูกตองตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวชิาชีพครู เปนแบบอยางที่ดแีกผูเรียน และสังคม เพื่อสรางความศรัทธาในวิชาชพีครู 

สมรรถนะ ตัวบงชี ้ รายการพฤติกรรม 
1. ความรักและศรัทธา ใน
วิชาชีพ 

1. สนับสนุน และเขารวมกจิกรรมการพฒันาจรรยาบรรณวิชาชีพ  
2. เสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชนตอวิชาชพี และเปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพ 
3. ยกยอง ชื่นชมบุคคลที่ประสบความสําเร็จในวิชาชีพ 
4. ยึดมั่นในอดุมการณของวชิาชีพ ปกปองเกียรตแิละศักดิ์ศรีของวิชาชพี 

2. มีวินัย และความรับผิดชอบ
ในวิชาชพี 

1. ซื่อสัตยตอตนเอง ตรงตอเวลา วางแผนการใชจาย และใชทรัพยากรอยางประหยัด 
2. ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบยีบ ขอบังคับ และวัฒนธรรมที่ดีขององคกร 
3. ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ และมุงมั่นพัฒนาการประกอบวิชาชีพใหกาวหนา 
4. ยอมรับผลอันเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของตนเอง และหาแนวทางแกไขปญหา อุปสรรค 

3. การดํารงชีวติอยางเหมาะสม  1. ปฏิบัติตน/ดาํเนินชวีิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดเหมาะสมกับสถานะของตน 
2. รักษาสิทธิประโยชนของตนเอง และไมละเมิดสิทธิของผูอื่น 
3. เอื้อเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือ และไมเบยีดเบียนผูอื่น 

จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชพีคร ู
(Teacher’s Ethics and 

Integrity) 

4. การประพฤติปฏิบัติตน เปน
แบบอยางที่ด ี

1. ปฏิบัติตนไดเหมาะสมกับบทบาทหนาที ่และสถานการณ 
2. มีความเปนกัลยาณมิตรตอผูเรียน เพื่อนรวมงาน และผูรับบริการ 
3. ปฏิบัติตนตามหลักการครองตน ครองคน ครองงานเพือ่ใหการปฏิบตัิงานบรรลุผลสําเร็จ  
4. เปนแบบอยางที่ดีในการสงเสริมผูอื่นใหปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรม 
 จรรยาบรรณวิชาชีพครู และพัฒนาจนเปนที่ยอมรับ 
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สมรรถนะประจําสายงาน (Functional Competency) 

สมรรถนะที่ 1 การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู (Curriculum and Learning Management) หมายถงึ ความสามารถในการสรางและพัฒนาหลกัสูตร  
การออกแบบการเรียนรูอยางสอดคลองและเปนระบบ จดัการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใชและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี และการวัด ประเมินผล การ
เรียนรู เพื่อพัฒนาผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด  

 
สมรรถนะ ตัวบงชี ้ รายการพฤติกรรม 

1. การสรางและพัฒนาหลักสูตร 1. สราง/พัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูที่สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางและทองถิ่น 
2. ประเมินการใชหลักสูตรและนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาหลักสูตร 

การบริหารหลักสูตร 
และการจัดการเรียนรู 

(Curriculum and 
Learning Management) 

 
  
  
  
  
  
  

2. ความรู ความสามารถใน 
การออกแบบการเรียนรู  

1. กําหนดผลการเรียนรูของผูเรียนที่เนนการวิเคราะห สังเคราะห ประยุกต ริเริ่มเหมาะสม 
 กับสาระการเรียนรู ความแตกตางและธรรมชาติของผูเรียนเปนรายบคุคล  
2. ออกแบบกจิกรรมการเรียนรูอยางหลากหลายเหมาะสมสอดคลองกับวัย และความ

ตองการของผูเรียน และชุมชน 
3. เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการออกแบบการเรยีนรู การจดักจิกรรมและการ

ประเมนิผลการเรียนรู 
4. จัดทําแผนการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบโดยบูรณาการอยางสอดคลองเชื่อมโยงกัน 
5. มีการนําผลการออกแบบการเรียนรูไปใชในการจดัการเรียนรู และปรับใชตามสถานการณ 
 อยางเหมาะสมและเกดิผลกับผูเรียนตามทีค่าดหวัง 
6. ประเมินผลการออกแบบการเรียนรูเพื่อนําไปใชปรับปรุง/พัฒนา 
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สมรรถนะ ตัวบงชี ้ รายการพฤติกรรม 
3. การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ  
  

1. จัดทําฐานขอมูลเพื่ออกแบบการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
2. ใชรูปแบบ/เทคนิควิธีการสอนอยางหลากหลายเพื่อใหผูเรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
3. จัดกิจกรรมการเรียนรูที่ปลูกฝง/สงเสริมคุณลักษณะอนัพึงประสงคและสมรรถนะของ
ผูเรียน 

4. ใชหลักจิตวทิยาในการจัดการเรียนรูใหผูเรียนเกดิการเรียนรูอยางมีความสุข และพฒันา
อยางเต็มศักยภาพ 

5.ใชแหลงเรยีนรูและภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชนในการจดัการเรียนรู 
6. พัฒนาเครือขายการเรียนรูระหวางโรงเรยีนกับผูปกครอง และชุมชน  

4. การใชและพัฒนาสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีเพือ่การจัดการเรยีนรู 

1. ใชสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรูอยางหลากหลาย เหมาะสมกบัเนื้อหา
และกิจกรรมการเรียนรู 

2. สืบคนขอมูลผานเครือขายอินเตอรเนต็เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู 
3. ใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการผลิตสื่อ/นวัตกรรมทีใ่ชในการจัดการเรียนรู 

  
  
  
  

5. การวัดและประเมินผล 
การเรียนรู 
  

1. ออกแบบวิธีการวัดและประเมินผลอยางหลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อหา กิจกรรม 
 การเรียนรู และผูเรียน 
2. สรางและนาํเครื่องมือวัดและประเมินผลไปใชอยางถูกตองเหมาะสม 
3. วัดและประเมินผลผูเรียนตามสภาพจริง 
4. นําผลการประเมินการเรยีนรูมาใชในการพัฒนาการจดัการเรียนรู  
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สมรรถนะที่ 2 การพัฒนาผูเรียน (Student Development) หมายถึง ความสามารถในการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาทักษะชวีิต สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิต ความเปนประชาธิปไตย ความภูมิใจในความเปนไทย การจดัระบบดแูลชวยเหลือผูเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ 
 

สมรรถนะ ตัวบงชี ้ รายการพฤติกรรม 
2.1 การปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรมใหแกผูเรียน 

1. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมแกผูเรียนในการจัดการเรียนรูในชัน้เรียน 
2. จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมโดยใหผูเรียนมสีวนรวมในการวางแผนกจิกรรม 
3. จัดทําโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหแกผูเรียน 

2.2 การพัฒนาทักษะชวีิต และ
สุขภาพกาย และสุขภาพจิตผูเรียน  

1. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนดานการดูแลตนเอง มีทักษะในการเรียนรู การทํางาน  
 การอยูรวมกนัในสังคมอยางมีความสุข และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง 

2.3 การปลูกฝงความเปน
ประชาธิปไตย ความภูมใิจใน 
ความเปนไทยใหกับผูเรียน 

1. สอดแทรกความเปนประชาธิปไตย ความภูมิใจในความเปนไทย ใหแกผูเรียน 
2. จัดทําโครงการ/กิจกรรมสงเสริมความเปนประชาธิปไตย ความภูมใิจในความเปนไทย  

การพัฒนาผูเรียน 
(Student Development) 

2.4 การจัดระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 

1. ใหผูเรียน คณะครูผูสอน และผูปกครองมีสวนรวมในดูแลชวยเหลือนักเรียนรายบคุคล 
2. นําขอมูลนักเรียนไปใชชวยเหลือ/พัฒนาผูเรียนทั้งดานการเรียนรูและปรับพฤติกรรม 
 เปนรายบุคคล 
3. จัดกิจกรรมเพื่อปองกันแกไขปญหา และสงเสริมพัฒนาผูเรียนใหแกนักเรียนอยางทั่วถึง 
4. สงเสริมใหผูเรียนปฏิบัติตนอยางเหมาะสมกับคานิยมที่ดีงาม  
5. ดูแล ชวยเหลือ ผูเรียนทุกคนอยางทั่วถึง ทันการณ 
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สมรรถนะที่ 3 การบริหารจัดการชั้นเรียน (Classroom Management) หมายถึง การจัดบรรยากาศการเรียนรู การจัดทําขอมูลสารสนเทศและเอกสารประจํา 
ชั้นเรียน/ประจําวิชา การกํากับดูแลชั้นเรยีนรายชั้น/รายวชิา เพื่อสงเสริมการเรียนรูอยางมีความสุข และความปลอดภัยของผูเรียน  
 

สมรรถนะ ตัวบงชี ้ รายการพฤติกรรม 
1. จัดบรรยากาศที่สงเสริมการเรียนรู 
ความสุขและความปลอดภยัของ 
ผูเรียน 

1. จัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียน และภายนอกหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู 
2. สงเสริมการมีปฏิสัมพันธที่ดีระหวางครกูับผูเรียน และผูเรียนกับผูเรียน 
3. ตรวจสอบสิ่งอํานวยความสะดวกในหองเรียนใหพรอมใชและปลอดภัยอยูเสมอ 

2. จัดทําขอมูลสารสนเทศและเอกสาร
ประจําชั้นเรยีน/ประจําวิชา 

1. จัดทําขอมูลสารสนเทศของนักเรียนเปนรายบุคคลและเอกสารประจําชั้นเรียนอยาง
ถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบนั 

2. นําขอมูลสารสนเทศไปใชในการพัฒนาผูเรียนไดเต็มตามศักยภาพ 

การบริหารจัดการชั้นเรียน 
(Classroom 

Management) 
 
 
 
 
 

3. กํากับดแูลชั้นเรียนรายชั้น/รายวิชา 
  
  

1. ใหผูเรียนมสีวนรวมในการกําหนดกฎ กติกา ขอตกลงในชั้นเรยีน 
2. แกปญหา/พฒันานักเรยีนดานระเบียบวินยัโดยการสรางวินัยเชิงบวกในชั้นเรียน 
3. ประเมินการกํากับดูแลชัน้เรียน และนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุง 
 และพัฒนา 
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สมรรถนะที่ 4 การวิเคราะห สังเคราะห และการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน (Analysis & Synthesis & Classroom Research) หมายถึง ความสามารถในการทํา 
ความเขาใจ แยกประเด็นเปนสวนยอย รวบรวม ประมวลหาขอสรุปอยางมีระบบและนําไปใชในการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน รวมทั้งสามารถวิเคราะหองคกรหรืองาน
ในภาพรวมและดําเนินการแกปญหา เพื่อพฒันางานอยางเปนระบบ 
 

สมรรถนะ ตัวบงชี ้ รายการพฤติกรรม 
1. การวิเคราะห  1. สํารวจปญหาเกีย่วกับนักเรียนที่เกิดขึ้นในชั้นเรยีนเพือ่วางแผนการวิจัยเพื่อพัฒนา

ผูเรียน 
2. วิเคราะหสาเหตุของปญหาเกี่ยวกับนักเรยีนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนเพื่อกําหนดทางเลอืก

ในการแกไขปญหาระบุสภาพปจจุบัน 
3. มีการวิเคราะหจดุเดน จุดดอย อุปสรรคและโอกาสความสําเร็จของการวิจัยเพื่อแกไข

ปญหาที่เกิดขึน้ในชั้นเรียน 
2. การสังเคราะห 1. รวบรวม จําแนกและจดักลุมของสภาพปญหาของผูเรียน แนวคดิทฤษฎีและวิธีการ

แกไขปญหาเพื่อสะดวกตอการนําไปใช 
2. มีการประมวลผลหรือสรุปขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการแกไขปญหาใน

ชั้นเรียนโดยใชขอมูลรอบดาน 

การวิเคราะห สังเคราะห และ 
การวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน 
(Analysis & Synthesis & 

Classroom Research)  

3. การวิจยัเพื่อพัฒนาผูเรียน 1. จัดทําแผนการวิจัย และดําเนินกระบวนการวิจัย อยางเปนระบบตามแผนดําเนินการ
วิจัยทีก่ําหนดไว 

2. ตรวจสอบความถูกตองและความนาเชื่อถือของผลการวิจัยอยางเปนระบบ 
3. มีการนําผลการวิจัยไปประยุกตใชในกรณศีึกษาอื่น ๆ  ที่มีบริบทของปญหาที่คลายคลึงกัน 
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สมรรถนะที่ 5 ภาวะผูนาํคร ู(Teacher Leadership) หมายถึง คุณลักษณะและพฤติกรรมของครูที่แสดงถึงความเกี่ยวของสัมพันธสวนบุคคล และการแลกเปลี่ยน
เรียนรูซึ่งกันและกันทั้งภายในและภายนอกหองเรียนโดยปราศจากการใชอิทธิพลของผูบริหารสถานศึกษา กอใหเกิดพลังแหงการเรียนรูเพื่อพัฒนาการจดั 
การเรียนรูใหมีคุณภาพ 
 

สมรรถนะ ตัวบงชี ้ รายการพฤติกรรม 
1. วุฒิภาวะความเปนผูใหญ 
ที่เหมาะสมกบัความเปนคร ู
(Adult Development) 

1. พิจารณาทบทวน ประเมินตนเองเกีย่วกบัพฤติกรรมที่แสดงออกตอผูเรียนและผูอื่น และ 
 มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม 
2. เห็นคุณคา ใหความสําคญัในความคิดเห็นหรือผลงาน และใหเกียรติแกผูอื่น 
3. กระตุนจูงใจ ปรับเปลี่ยนความคิดและการกระทําของผูอื่นใหมีความผูกพันและมุงมั่นตอ 
 เปาหมายในการทํางานรวมกัน 

2. การสนทนาอยางสรางสรรค 
(Dialogue) 

1. มีปฏิสัมพันธในการสนทนา มีบทบาท และมีสวนรวมในการสนทนาอยางสรางสรรคกับผูอื่น 
 โดยมุงเนนไปที่การเรียนรูของผูเรียนและการพัฒนาวชิาชีพ 
2. มีทักษะการฟง การพูด และการตั้งคําถาม เปดใจกวาง ยืดหยุน ยอมรบัทัศนะที่หลากหลาย 
 ของผูอื่น เพื่อเปนแนวทางใหมๆ ในการปฏิบัติงาน 
3. สืบเสาะขอมูล ความรูทางวิชาชีพใหมๆ ที่สรางความทาทายในการสนทนาอยางสรางสรรค 
 กับผูอื่น  

ภาวะผูนาํคร ู 
(Teacher Leadership) 

3. การเปนบุคคลแหง 
การเปลี่ยนแปลง (Change 
Agency) 

1. ใหความสนใจตอสถานการณตางๆ ที่เปนปจจุบัน โดยมีการวางแผนอยางมีวิสัยทัศนซึ่ง  
 เชื่อมโยงกับวสิัยทัศน เปาหมาย และพันธกิจของโรงเรียนรวมกับผูอื่น  
2. ริเริ่มการปฏิบัติที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนานวัตกรรม 
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สมรรถนะ ตัวบงชี ้ รายการพฤติกรรม 
 3. กระตุนผูอื่นใหมกีารเรียนรูและความรวมมือในวงกวางเพื่อพัฒนาผูเรียน สถานศกึษา  

 และวิชาชพี 
4. ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นภายใตระบบ/ขั้นตอนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได 

4. การปฏิบัติงานอยางไตรตรอง 
(Reflective Practice) 

1. พิจารณาไตรตรองความสอดคลองระหวางการเรียนรูของนักเรียน และการจัดการเรยีนรู 
2. สนับสนุนความคิดริเริ่มซึ่งเกิดจากการพจิารณาไตรตรองของเพื่อนรวมงาน และมสีวนรวม 
 ในการพัฒนานวัตกรรมตางๆ  
3. ใชเทคนิควธิีการหลากหลายในการตรวจสอบ ประเมนิการปฏิบัติงานของตนเอง และ 
 ผลการดําเนินงานสถานศึกษา 

 

5. การมุงพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผูเรียน 
(Concern for improving pupil 
achievement) 
 

1. กําหนดเปาหมายและมาตรฐานการเรียนรูที่ทาทายความสามารถของตนเองตามสภาพจริง 
 และปฏิบัติใหบรรลุผลสําเร็จได 
2. ใหขอมูลและขอคิดเหน็รอบดานของผูเรียนตอผูปกครองและผูเรียนอยางเปนระบบ  
3. ยอมรับขอมูลปอนกลับเกีย่วกับความคาดหวังดานการเรียนรูของผูเรียนจากผูปกครอง 
4. ปรับเปลี่ยนบทบาทและการปฏิบัติงานของตนเองใหเอือ้ตอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผูเรียน 
5. ตรวจสอบขอมูลการประเมินผูเรียนอยางรอบดาน รวมไปถึงผลการวิจัย หรือองคความรู 
 ตางๆ และนําไปใชในการพฒันาผลสัมฤทธิ์ผูเรียนอยางเปนระบบ 
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สมรรถนะที่ 6 การสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู (Relationship & Collaborative – Building for Learning Management) 
หมายถึง การประสานความรวมมือ สรางความสัมพันธที่ดี และเครือขายกับผูปกครอง ชุมชน และองคกรอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนสงเสริม 
การจัดการเรยีนรู 
 

สมรรถนะ ตัวบงชี ้ รายการพฤติกรรม 
1. การสรางความสัมพันธ
และความรวมมือกับชุมชน 
เพื่อการจัดการเรียนรู 

1. กําหนดแนวทางในการสรางความสัมพันธที่ดี และความรวมมือกับชุมชน 
2. ประสานใหชุมชนเขามามสีวนรวมในกจิกรรมตางๆ ของสถานศึกษา 
3. ใหความรวมมือในกจิกรรมตางๆ ของชุมชน 
4. จัดกิจกรรมที่เสริมสราง ความสัมพันธและความรวมมอืกับผูปกครอง ชุมชน และ 
 องคกรอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อการจัดการเรียนรู 

การสรางความสัมพันธ 
และความรวมมือกับชุมชน 
เพื่อการจัดการเรียนรู 

(Relationship & 
Collaborative for 

Learning) 2. การสรางเครือขาย 
ความรวมมือเพื่อการจัด 
การเรียนรู 

1. สรางเครือขายความรวมมอืระหวางครู ผูปกครอง ชุมชน และองคกรอื่นๆ ทั้งภาครัฐและ 
 เอกชน เพื่อสนับสนุนสงเสริมการจัดการเรียนรู 
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 4. ผูใชแบบประเมินสมรรถนะครู 
 แบบประเมินสมรรถนะครูฉบับนี้ สําหรับครูผูสอนทําการประเมินสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานตามสภาพจริง เพื่อจะไดทราบขอมูลเกี่ยวกับสมรรถนะของครูผูสอน และนําผลการประเมิน
ไปใชในการกําหนดกรอบการพัฒนาสมรรถนะครูใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอการ
พัฒนาผูเรียน สถานศึกษา และวิชาชีพ ผูใชแบบประเมินสมรรถนะครู ดังนี้ 

 1. ครูผูสอน : ประเมินตนเอง 
 2. เพื่อนครูผูสอนในสถานศกึษาเดยีวกัน : ประเมินครูผูสอน 
 3. ผูบริหารสถานศึกษา : ประเมินครูผูสอน 

 ** กรณีโรงเรียนไมมีผูบริหารสถานศึกษา ใหดําเนินการดังนี ้
 1. ใหครูที่ทําหนาที่ผูบริหารในสถานศึกษานั้น ประเมินครูในฐานะผูบริหารสถานศึกษา 
 2. ใหเพื่อนครู 2 คนประเมินครูที่ทําหนาที่ผูบริหารนั้น และครูที่ทําหนาที่ผูบริหารประเมิน
ตนเอง รวมเปน 3 ฉบับ (โดยไมตองมีผูประเมินเปนผูบริหารสถานศึกษา) 
 3. หากจํานวนครูในโรงเรียนมีไมเพียงพอในการประเมินทุกกรณี ใหยึดหลักวาใหครู
โรงเรียนใกลเคียงเปนผูประเมิน 

 5. เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมิน 

 แบบประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูผูสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เนื้อหาของแบบประเมินนี้มีจํานวน 2 ตอน ประกอบดวยตอนที่ 1 คือ ขอมูลทั่วไปของผูตอบ และตอนที่ 
2 แบบวัดสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูผูสอน มีจํานวน 11 สมรรถนะ รวมทั้งสิ้น 100 ขอรายการ 
โดยมีลักษณะเปนแบบมาตรวัดประมาณคา 5 ระดับ คือ ปฏิบัตินอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก และมาก
ที่สุด โดยเกณฑการใหคะแนนแตละขอรายการ มีดังนี้ คือ ปฏิบัตินอยที่สุด ไดคะแนน 1 คะแนน ปฏิบัติ
นอย ไดคะแนน 2 คะแนน ปฏิบัติปานกลาง ไดคะแนน 3 คะแนน ปฏิบัติมากไดคะแนน 4 คะแนน และ
ปฏิบัติมากที่สุดง ไดคะแนน 5 คะแนน รายละเอียดของโครงสรางเครื่องมือวิจัยฉบับนี้แสดงดังตาราง
ตอไปนี้ 
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ตาราง โครงสรางแบบประเมินสมรรถนะในการปฏบิัตงิานของครูผูสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เนื้อหาหลัก เนื้อหายอย ลักษณะ
เคร่ืองมือ จํานวนขอ 

ตอนที่ 1 
ขอมูลท่ัวไป 

เพศ ตําแหนง ระดับการศึกษาสูงสุด อายุราชการ และกลุม
สาระการเรียนที่มีความถนัดหรือเชี่ยวชาญ 

เลือกตอบ 
และ

ปลายเปด 

5  

1. สมรรถนะหลัก(Core competency)   
1.1 การมุงมั่นผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน  9 
1.2 การบริการที่ดี  7 
1.3 การพัฒนาตนเอง  7 
1.4 การทํางานเปนทีม 8 
1.5 จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู 10 
2. สมรรถนะตามสายงาน (Functional competency)  
2.1 การบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 12 
2.2 การพัฒนาผูเรียน 11 
2.3 การบริหารจัดการชั้นเรียน 8 
2.4 การวิเคราะห สังเคราะห และการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน 8 
2.5 ภาวะผูนําครู 12 

ตอนที่ 2 
สมรรถนะใน
การปฏิบัติงาน
ของครูผูสอน 

2.6 สรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนเพื่อการ
จัดการเรียนรู 

แบบวัดชนิด
มาตรประมาณ
คา 5 ระดับ 
(100 ขอ) 

แบบวัดชนิด
มาตรประมาณ
คา 5 ระดับ 

 

8 

 
 6. การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืในการประเมินสมรรถนะครู  
  6.1 การสรางเครื่องมือประเมิน 
  แบบประเมินสมรรถนะครูที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม (questionnaire) 
ซ่ึงผูทรงคุณวุฒิและคณะทํางาน ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพัฒนาขึ้นโดยใช
กรอบแนวคิดสมรรถนะครูที่ไดจากการประชุมเชิงปฏิบัติการกําหนดกรอบการพัฒนาสมรรถนะ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาวิเคราะหเอกสาร และผลงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ แลว
นําไปทดลองใชกับครูผูสอนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาลนครนนทบุรี 
จํานวน 120 คน ที่ไมไดเปนกลุมตัวอยางและมีลักษณะใกลเคียงกับประชากร/กลุมตัวอยางในการศึกษา
คร้ังนี้ เพื่อตรวจสอบหาคุณภาพของเครื่องมือ 
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ตัวอยางแบบประเมินสมรรถนะครู 
 

ระดับการปฏิบัติ 
รายการพฤติกรรม 

นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
สมรรถนะการมุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 
1. วิเคราะหภารกิจงานเพื่อวางแผนการแกปญหา 
 อยางเปนระบบ 

     

2. กําหนดเปาหมายในการปฏิบัติงานในทุก 
 ภาคเรียน 

     

  6.2 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือประเมิน 
  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือประเมินในครั้งนี้ ดําเนินดังตอไปนี้ 

 1) การตรวจสอบหาคาอํานาจจําแนก โดยทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของ
กลุมสูง(กลุม 33% บน) กับกลุมต่ํา (กลุม 33% ลาง) ดวยการวิเคราะหคาสถิติ t-test ซ่ึงถาคาแตกตางของ
คาเฉลี่ยมีนัยสําคัญทางสถิติถือวาขอรายการมีอํานาจจําแนก ซ่ึงจากการทดสอบขอรายการสวนใหญมีคา
อํานาจจําแนกผานเกณฑ 
 2) การตรวจสอบหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอ
นบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ของแบบประเมินรายสมรรถนะและสมรรถนะรวม และทําการ
ปรับปรุงแกไขโดยพิจารณาจากคาความเชื่อมั่น ซ่ึงจากผลการทดสอบพบวา คาความเชื่อมั่น 
(Reliability) ทั้งฉบับทีคาเทากับ 0.99 โดยในแตละสมรรถนะมีคาความเชื่อมั่น (Reliability) อยูระหวาง 
0.83 – 0.97 
 3) การตรวจสอบความเปนปรนัย โดยการสนทนากลุม (Focus Group) กับครูผูสอนใน
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาลนครนนทบุรี จํานวน 10 คนที่ทดลองทําแบบ
ประเมินเกี่ยวกับความเปนปรนัย และความถูกตองของสํานวนภาษาและคําชี้แจงตางๆ และขอเสนอแนะ
อ่ืนๆ 
 4) การตรวจสอบความตรงดานเนื้อหา (Content Validity) ดวยการตรวจสอบคาการ
ตรวจสอบความสอดคลองและเหมาะสมของประเด็นยอยกับสมรรถนะที่ตองการวัดจากผูเชี่ยวชาญ 
จํานวน 10 ทาน และวิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ คา IOC จากผลการตรวจสอบ
พบวา ขอรายการมีคา IOC อยูระหวาง 0.8 – 1.00 
 5) การตรวจสอบความตรงดานโครงสราง (Construct Validity) โดยการตรวจสอบความ
สอดคลองระหวางโครงสรางองคประกอบของสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูผูสอนที่สังเคราะหขึ้นกับ
ขอมูลเชิงประจักษ ดวยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 2 ระดับ (Second-order Confirmatory Factor 
Analysis) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป LISREL version 8.30 ซ่ึงจากผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสราง
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ของตัวแปรในโมเดลสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูผูสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สรุปไดวา
องคประกอบและตัวแปรที่มุงวัดสมรรถนะในการปฏิบัติงานมีความตรงเชิงโครงสราง (construct validity) 
โดยสรุปแสดงใหเห็นวาตัวแปรแฝงตาง ๆ ดังกลาวสามารถวัดไดดวยตัวแปรสังเกตไดหรือองคประกอบ    
ในแตละโมเดลไดจริง โดยรายละเอียดของการวิเคราะหความตรงเชิงโครงสรางของเครื่องมือ นําเสนอ
ดังแผนภาพ โดยรายละเอียดของการวิเคราะหอยูในภาคผนวก 
 
 

 
แผนภาพแสดงผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันโมเดลโครงสรางสมรรถนะครู 

 
 7.  การใหคะแนนและการแปลผลการประเมินสมรรถนะครู 
  7.1 การใหคะแนนการประเมินสมรรถนะครู 
  1. การใหคะแนนในแตละขอรายการจะมีระดับคุณภาพของสภาพการปฏิบัติงาน 
5 ระดับไดแก ปฏิบัตินอยที่สุด ปฏิบัตินอย ปฏิบัติปานกลาง ปฏิบัติมาก และปฏิบัติมากที่สุด โดย
กําหนดคาคะแนนเปน 1, 2, 3, 4 และ 5 ตามลําดับ 
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 2. การประมวลผลในแตละขอรายการ ใหนําคะแนนที่ประเมินจากครูผูสอนประเมิน
ตนเอง เพื่อนครูประเมิน และผูบริหารประเมิน มาคํานวณหาคาฐานนิยม (Mode) หรือคามัธยฐาน
(Median) ในทางปฏิบัติใหกรอกคะแนนที่ครูผูสอนประเมินตนเอง เพื่อนครูประเมิน และผูบริหาร
ประเมิน(ประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรมวิเคราะหสมรรถนะครู ของ สพฐ.) 
 3. การประมวลผลในแตละสมรรถนะ ใหนําคาฐานนิยม (Mode) หรือคามัธยฐาน    
(Median) ในแตละขอรายการ (ที่ไดจากขอ 2) มาคํานวณหาคาคะแนนเฉลี่ย (Mean) แลวนําเทียบกับ
เกณฑในการแปลผลการประเมินเพื่อสรุปเปนผลการประเมินรายสมรรถนะ (ประมวลผลขอมูลดวย
โปรแกรมวิเคราะหสมรรถนะครู ของ สพฐ.) 
  7.2  เกณฑในการแปลผลการประเมินรายสมรรถนะ การนําคะแนนเฉลี่ยที่คํานวณได
ในแตละสมรรถนะมาเปรียบเทียบกับเกณฑในการแปลผลที่กําหนดไว ดังนี้ 

คาคะแนนเฉลีย่ ระดับคุณภาพ 
4.01-5.00 สูง 
3.01-4.00 ปานกลาง 

ตั้งแต 3.00 ลงมา ต่ํา 

ตัวอยาง  การประมวลผลและการแปลผลการประเมินสมรรถนะการบริการที่ดี 
ผลการประเมิน รายการพฤติกรรม 

ตนเอง เพ่ือนครู ผูบริหาร 
คะแนน
ฐานนิยม 

1.  วิเคราะหภารกิจงานเพือ่วางแผนการแกปญหาอยางเปนระบบ 2 3 2 2 
2. กําหนดเปาหมายในการปฏิบัติงานทุกภาคเรียน 4 4 5 4 
3. กําหนดแผนการปฏิบัติงานอยางเปนขั้นตอน 5 5 5 5 
4. ใฝเรียนรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู 5 4 5 5 

คะแนนเฉลี่ย  
(ผลรวมของคะแนนฐานนิยม / จํานวนรายการพฤติกรรม) 

(16/4) 
4.00 

ระดับคุณภาพ ปานกลาง 

สรุป สมรรถนะการบริการทีด่ี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.00 และมีสมรรถนะอยูในระดบัปานกลาง 
                  (ประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรมวิเคราะหสมรรถนะครู ของ สพฐ.) 
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 8. การนําเสนอผลการประเมินสมรรถนะครู 
 การนําเสนอผลการประเมินใหนําคะแนนเฉลี่ยและระดับคุณภาพในแตละสมรรถนะมาก
รอกลงในแบบสรุปผลการประเมินสมรรถนะของครูผูสอนในตอนทายของแบบประเมิน แลวจึงรายงาน
ผลการประเมินใหผูบริหารหรือหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะครู
ตอไป  
                     

                      ตัวอยาง ผลการประเมินสมรรถนะครู สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

    ชื่อ นายสมศักดิ์  รักงานด ี          ตําแหนง ครู คศ. 2           วิทยฐานะ    ชํานาญการ  
    โรงเรียน  บานหนองเสือด ุ        สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา    นครบุรีรมย เขต 1  

 

สมรรถนะ คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
                สมรรถนะหลัก (Core Competency) 
001. การมุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 1.66 ต่ํา 
002. การบริการที่ดี 4.00 ปานกลาง 
003. การพัฒนาตนเอง 2.72 ต่ํา 
004. การทํางานเปนทีม 3.42 ปานกลาง 
005. จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 4.32 สูง 
    สมรรถนะประจําสายงาน (Functional Competency) 
001. การบริหารจัดการหลักสูตรและการจดัการเรียนรู 4.66 สูง 
002. การพัฒนาผูเรียน 2.39 ต่ํา 
003. การบริหารจัดการชั้นเรยีน 2.75 ต่ํา 
004. การวิเคราะห สังเคราะหและการวิจยัเพื่อพัฒนาผูเรียน 1.68 ต่ํา 
005. ภาวะผูนาํครู 1.20 ต่ํา 
006. การสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน 3.85 ปานกลาง 

 

      สรุปผล  
                สมรรถนะระดับสูง  จํานวน....2.....สมรรถนะ 
   สมรรถนะระดับปานกลาง      จํานวน....2.....สมรรถนะ 
   สมรรถนะระดับต่ํา   จํานวน....7.....สมรรถนะ 
 
 
 



 

รายชื่อคณะทํางานวางแผนการดําเนินงานการประเมินสมรรถนะครูท้ังระบบ 
 

คณะที่ปรึกษา 

นายชินภัทร ภูมิรัตน  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   ประธาน 
นายเสนห      ขาวโต              รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   รองประธาน 
นายปญญา   แกวกียูร  ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ      กรรมการ 

ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการสํานักพัฒนาครแูละบุคลากรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
นายพษิณ ุ ตุลสุข  ผูอํานวยการสํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนติิการ   กรรมการ
  
นายสุรัตน ดวงชาท ม ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1   กรรมการ 
นายกวินทรเกยีรติ  นนทพละ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  กรรมการ 
 
คณะทํางาน 

นายวสันต      นาวเหนยีว  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา อุทัยธานี เขต 1  ประธาน 
นายหวั่น        แตงทิพย  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค เขต 1   คณะทํางาน 
นายวรรณะ    บุญสุข  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 คณะทํางาน 
นายอนนัต     พันนึก  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต  2 คณะทํางาน 
นายสงวนศักดิ์  เศรษฐีธัญญาหาร  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค  เขต 3 คณะทํางาน 
นายมานพ     ษมาวิมล  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี  เขต  2  คณะทํางาน 
นายภิรมย        นันทวงค  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต  2   คณะทํางาน 
นายวิระ            แข็งกสิการ  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค เขต 2   คณะทํางาน 
นางลาวัลย      ทีคํา  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงหบุรี  คณะทํางาน 
นายกนก       อินทรพฤกษ รองผูอํานวยการสํานักทดสอบทางการศึกษา   คณะทํางาน 
นายนิพนธ    เทศวงศ  ผูอํานวยการโรงเรียนวดัหนองลําเจียก    คณะทํางาน 
    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต  2 
นายอายัติ      เอี่ยมบาง  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ      คณะทํางาน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 
นายประเสริฐ  สุภิรักษ  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ      คณะทํางาน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค เขต 1 



 

นางสาวจินตนา  คชะเทศ  นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ    คณะทํางาน
    สํานักทดสอบทางการศึกษา 
นายธนากร     เปรมพลอย นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ     คณะทํางาน 

สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนติิการ 
นายศภุชัย     รัววิชา  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ         คณะทํางาน
    สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนติิการ 
นางสาวฌิณมยั   ตะหมัง   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ    คณะทํางานและเลขานุการ 

สํานักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นางสาวพรทพิย  ทองนพคณุ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ  คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

สํานักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
นางสาวโสภาพรรณ  หงสจติตินันท   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ    คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

สํานักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นางสาววีรนุช   วิฑูรานนท นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ             คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ  
    สํานักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นางศรีรักษ   ธรรมวิชญะวงษ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ     คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

สํานักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นางสาววภิาวดี   วิเศษชาต ิ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ     คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

สํานักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 

************************* 


