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แบบประเมินสมรรถนะของครู
( ประเมินโดยตนเอง / ผู้บังคับบัญชา / ครู )

ตอนที่ 1 ข้ อมูลเบือ้ งต้ น
โรงเรี ยน ................................... อำเภอ.................................................... จังหวัด.......................................
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต..............
คาชี้แจง ขอให้ท่ำนใส่เครื่ องหมำย  ลงใน ( ) หน้ำตำแหน่งผูป้ ระเมิน / ผูร้ ับกำรประเมินและเติมคำในช่องว่ำงให้
สมบูรณ์ตำมควำมเป็ นจริ ง
ผู้ประเมิน
( ) ผูอ้ ำนวยกำรสถำนศึกษำ
( ) รองผูอ้ ำนวยกำรสถำนศึกษำ
( ) หัวหน้ำกลุ่มสำระ

( ) ประเมินตนเอง
( ) อื่น ๆ ( ระบุ ) ...........................................................
ผู้รับการประเมิน
ชื่อ ...................................................... นำมสกุล ......................................................
ตำแหน่ง / วิทยฐำนะ
( ) ครู ผชู ้ ่วย
( ) ครู
( ) ครู ชำนำญกำร
( ) ครู ชำนำญกำรพิเศษ
( ) ครู เชี่ยวชำญ
( ) ครู เชี่ยวชำญพิเศษ
ตัวอย่ างแบบประเมินสมรรถนะครู
รายการพฤติกรรม
สมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัตงิ าน
1. วิเครำะห์ภำรกิจงำนเพื่อวำงแผนกำรแก้ปัญหำ
อย่ำงเป็ นระบบ
2. กำหนดเป้ ำหมำยในกำรปฏิบตั ิงำนในทุก
ภำคเรี ยน

น้ อยทีส่ ุ ด
(1)

ระดับการปฏิบัติ
น้ อย
ปานกลาง
มาก
(2)
(3)
(4)




มากทีส่ ุ ด
(5)

2
สมรรถนะหลัก (Core Competency)
สมรรถนะที่ 1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัตงิ าน (Working Achievement Motivation) หมำยถึง ควำมมุ่งมัน่ ในกำรปฏิบตั ิงำน
ในหน้ำที่ให้มีคุณภำพ ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ มีควำมคิดริ เริ่ มสร้ำงสรรค์ โดยมีกำรวำงแผน กำหนดเป้ ำหมำย ติดตำม
ประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน และปรับปรุ งพัฒนำประสิทธิภำพและผลงำนอย่ำงต่อเนื่อง
สมรรถนะ
การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ในการปฏิบัติงาน
(Working
Achievement
Motivation)

ตัวบ่งชี้
รายการพฤติกรรม
1.1 ความสามารถในการ
1. วิเคราะห์ภารกิจงานเพื่อวางแผนการแก้ปญ
ั หาอย่างเป็นระบบ
วางแผน การกาหนดเป้าหมาย
2. กาหนดเป้าหมายในการปฏิบัตงิ านทุกภาคเรียน
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ภารกิจ
งาน
3. กาหนดแผนการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรู้อย่าง
เป็นขั้นตอน
1.2 ความมุ่งมั่นในการปฏิบตั ิ
1. ใฝ่เรียนรูเ้ กี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
หน้าที่ให้มีคุณภาพ ถูกต้อง
2. ริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ครบถ้วนสมบูรณ์
3. แสวงหาความรู้ที่เกี่ยวกับวิชาชีพใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนา
ตนเอง
1.3 ความสามารถในการติดตาม 1. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเอง
ประเมิน ผลการปฏิบตั ิงาน
1.4 ความสามารถในการพัฒนา 1. ใช้ผลการประเมินการปฏิบตั ิงานมาปรับปรุง/พัฒนาการ
การปฏิบัติงานให้มี
ทางานให้ดียิ่งขึ้น
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
2. พัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความต้องการของ
เพื่อให้งานประสบความสาเร็จ
ผู้เรียน ผู้ปกครอง และ ชุมชน
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สมรรถนะที่ 2 การบริการทีด่ ี (Service Mind) หมำยถึง ควำมตั้งใจและควำมเต็มใจในกำรให้บริ กำร และกำรปรับปรุ งระบบ
บริ กำรให้มีประสิ ทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผูร้ ับบริ กำร
สมรรถนะ
การบริการทีด่ ี
(Service Mind)

ตัวบ่ งชี้
2.1 ควำมตั้งใจและเต็มใจใน
กำรให้บริ กำร
2.2 กำรปรับปรุ งระบบบริ กำร
ให้มีประสิ ทธิภำพ

1 2 3 4 5
รายการพฤติกรรม
1. ทำกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมเมื่อมีโอกำส
2. เต็มใจ ภำคภูมิใจ และมีควำมสุขในกำรให้บริ กำรแก่
ผูร้ ับบริ กำร
1. ศึกษำควำมต้องกำรของผูร้ ับบริ กำร และนำข้อมูลไปใช้ใน
กำรปรับปรุ ง
2. ปรับปรุ งและพัฒนำระบบกำรให้บริ กำรให้มีประสิ ทธิภำพ

สมรรถนะที่ 3 การพัฒนาตนเอง (Self- Development) หมำยถึง กำรศึกษำค้นคว้ำ หำควำมรู ้ ติดตำมและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้องค์
ควำมรู ้ใหม่ๆ ทำงวิชำกำรและวิชำชีพ มีกำรสร้ำงองค์ควำมรู ้และนวัตกรรม เพื่อพัฒนำตนเอง และพัฒนำงำน

3
สมรรถนะ
การพัฒนา
ตนเอง
(SelfDevelopment)

ตัวบ่ งชี้
3.1 กำรศึกษำค้นคว้ำหำ
ควำมรู ้ ติดตำมองค์
ควำมรู ้ใหม่ๆ ทำง
วิชำกำรและวิชำชีพ
3.2 กำรสร้ำงองค์ควำมรู ้
และนวัตกรรมในกำร
พัฒนำองค์กรและ
วิชำชีพ
3.2 กำรแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็น และสร้ำง
เครื อข่ำย

รายการพฤติกรรม
1. ศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู ้ มุ่งมัน่ และแสวงหำโอกำสพัฒนำ
ตนเองด้วยวิธีกำร
ที่หลำกหลำย เช่น กำรเข้ำร่ วมประชุม/สัมมนำ กำรศึกษำดูงำน
กำรค้นคว้ำ ด้วยตนเอง
1. รวบรวม สังเครำะห์ขอ้ มูล ควำมรู ้ จัดเป็ นหมวดหมู่ และ
ปรับปรุ งให้ทนั สมัย
2. สร้ำงองค์ควำมรู ้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนำกำรจัดกำรเรี ยนรู ้
องค์กรและวิชำชีพ
1. แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั ผูอ้ ื่นเพื่อพัฒนำตนเอง และพัฒนำงำน
2.ให้คำปรึ กษำ แนะนำ นิเทศ และถ่ำยทอดควำมรู ้
ประสบกำรณ์ทำงวิชำชีพ แก่ผอู ้ ื่น
3. มีกำรขยำยผลโดยสร้ำงเครื อข่ำยกำรเรี ยนรู ้
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สมรรถนะที่ 4 การทางานเป็ นทีม (Team Work) หมำยถึง กำรให้ควำมร่ วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนเสริ มแรงให้กำลังใจแก่เพื่อน
ร่ วมงำน กำรปรับตัวเข้ำกับผูอ้ ื่นหรื อทีมงำน แสดงบทบำทกำรเป็ นผูน้ ำหรื อผูต้ ำมได้อย่ำงเหมำะสมในกำรทำงำนร่ วมกับผูอ้ ื่น เพื่อ
สร้ำงและดำรงสัมพันธภำพของสมำชิก ตลอดจนเพื่อพัฒนำ กำรจัดกำรศึกษำให้บรรลุผลสำเร็จตำมเป้ ำหมำย
สมรรถนะ
การทางาน
เป็นทีม
(Team
Work)

ตัวบ่งชี้
4.1 การให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือและสนับสนุน
เพื่อนร่วมงาน

รายการพฤติกรรม
1. สร้างสัมพันธภาพที่ดีในการทางานร่วมกับผู้อื่น
2. ทางานร่วมกับผู้อื่นตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

3. ช่วยเหลือ สนับสนุน เพื่อนร่วมงานเพื่อสู่เป้าหมายความสาเร็จ
ร่วมกัน
4.2 การเสริมแรงให้กาลังใจ 1. ให้เกียรติ ยกย่องชมเชย ให้กาลังใจแก่เพื่อนร่วมงานในโอกาสที่
เพื่อนร่วมงาน
เหมาะสม
4.3 การปรับตัวเข้ากับกลุ่ม 1. มีทักษะในการทางานร่วมกับบุคคล/กลุ่มบุคคลได้อย่างมี
คนหรือสถานการณ์ที่
ประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา และในสถานการณ์
หลากหลาย
ต่างๆ
4.4 การแสดงบทบาทผู้นา 1. แสดงบทบาทผู้นาหรือผู้ตามในการทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
หรือผู้ตาม
เหมาะสมตามโอกาส
4.5 การเข้าไปมีส่วนร่วมกับ 1. แลกเปลี่ยน/รับฟังความคิดเห็นและประสบการณ์ภายในทีมงาน
ผู้อื่นใน
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้/รับฟังความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่าง
การพัฒนาการจัดการศึกษา
เครือข่ายและทีมงาน
ให้บรรลุ
3. ร่วมกับเพื่อนร่วมงานในการสร้างวัฒนธรรมการทางานเป็นทีมให้
ผลสาเร็จตามเป้าหมาย
เกิดขึ้นในสถานศึกษา
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สมรรถนะที่ 5 จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู (Teacher’s Ethics and Integrity) หมำยถึง กำรประพฤติปฏิบตั ิตนถูกต้อง
ตำมหลักคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพครู เป็ นแบบอย่ำงที่ดีแก่ผเู ้ รี ยน และสังคม เพื่อสร้ำงควำมศรัทธำในวิชำชีพครู
สมรรถนะ
ตัวบ่งชี้
รายการพฤติกรรม
1 2 3 4 5
จริยธรรม และ 1. ความรักและ
1. สนับสนุน และเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา
จรรยาบรรณ ศรัทธา ในวิชาชีพ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
วิชาชีพครู
2. เสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อวิชาชีพ และเป็น
(Teacher’s
สมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ
Ethics and
3. ยกย่อง ชื่นชมบุคคลที่ประสบความสาเร็จในวิชาชีพ
Integrity)
4. ยึดมั่นในอุดมการณ์ของวิชาชีพ ปกป้องเกียรติและ
ศักดิ์ศรีของวิชาชีพ
2. มีวินัย และความ 1. ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ตรงต่อเวลา วางแผนการใช้จ่าย
รับผิดชอบในวิชาชีพ และใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด

2. ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวัฒนธรรมที่
ดีขององค์กร
3. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ และมุ่งมั่นพัฒนาการ
ประกอบวิชาชีพให้ก้าวหน้า
4. ยอมรับผลอันเกิดจากการปฏิบตั ิหน้าที่ของตนเอง
และหาแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค
3. การดารงชีวิต
อย่างเหมาะสม

1. ปฏิบัติตน/ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้เหมาะสมกับสถานะของตน
2. รักษาสิทธิประโยชน์ของตนเอง และไม่ละเมิดสิทธิ
ของผู้อื่น

4. การประพฤติ
ปฏิบัติตน เป็น
แบบอย่างที่ดี

3. เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือ และไม่เบียดเบียนผู้อื่น
1. ปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ และ
สถานการณ์
2. มีความเป็นกัลยาณมิตรต่อผูเ้ รียน เพื่อนร่วมงาน และ
ผู้รับบริการ
3. ปฏิบัติตนตามหลักการครองตน ครองคน ครองงาน
เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสาเร็จ
4. เป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมผู้อื่นให้ปฏิบตั ิตนตาม
หลักจริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู และพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับ

5
สมรรถนะประจาสายงาน (Functional Competency)
สมรรถนะที่ 1 การบริหารหลักสู ตรและการจัดการเรียนรู้ (Curriculum and Learning Management) หมำยถึง
ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงและพัฒนำหลักสูตร กำรออกแบบกำรเรี ยนรู ้อย่ำงสอดคล้องและเป็ นระบบ จัดกำรเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสำคัญ ใช้และพัฒนำสื่ อนวัตกรรมเทคโนโลยี และกำรวัด ประเมินผล กำรเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนำผูเ้ รี ยนอย่ำงมีประสิ ทธิภำพและ
เกิดประสิทธิผลสูงสุด
ตัวบ่งชี้
1. การสร้างและ
พัฒนาหลักสูตร
2. ความรู้
ความสามารถใน
การออกแบบการ
เรียนรู้

3. การจัดการ
เรียนรู้ทเี่ น้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ

1 2 3 4 5
รายการพฤติกรรม
1. สร้าง/พัฒนาหลักสูตรกลุม่ สาระการเรียนรู้ทสี่ อดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและท้องถิ่น
2. ประเมินการใช้หลักสูตรและนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร
1. กาหนดผลการเรียนรู้ของผูเ้ รียนที่เน้นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์ ริเริม่ เหมาะสมกับ
สาระการเรียนรู้ ความแตกต่างและธรรมชาติของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
2. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายเหมาะสมสอดคล้องกับวัย และความต้องการ
ของผู้เรียน และชุมชน
3. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมและการ
ประเมินผลการเรียนรู้
4. จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบโดยบูรณาการอย่างสอดคล้องเชื่อมโยงกัน
5. มีการนาผลการออกแบบการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ และปรับใช้ตามสถานการณ์
อย่างเหมาะสมและเกิดผลกับผูเ้ รียนตามที่คาดหวัง
6. ประเมินผลการออกแบบการเรียนรู้เพื่อนาไปใช้ปรับปรุง/พัฒนา
1. จัดทาฐานข้อมูลเพื่ออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. ใช้รูปแบบ/เทคนิควิธีการสอนอย่างหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปลูกฝัง/ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะของ
ผู้เรียน
4. ใช้หลักจิตวิทยาในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข และพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ
5.ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนในการจัดการเรียนรู้
6. พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง และชุมชน

4. การใช้และ
พัฒนาสื่อ
นวัตกรรม
เทคโนโลยีเพื่อการ
จัดการเรียนรู้
5. การวัดและ
ประเมินผล
การเรียนรู้

1. ใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อหา
และกิจกรรมการเรียนรู้
2. สืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
3. ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อ/นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้
1. ออกแบบวิธีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อหา กิจกรรม
การเรียนรู้ และผู้เรียน
2. สร้างและนาเครื่องมือวัดและประเมินผลไปใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3. วัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง
4. นาผลการประเมินการเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
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สมรรถนะที่ 2 การพัฒนาผู้เรียน (Student Development) หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรปลูกฝังคุณธรรมจริ ยธรรม กำรพัฒนำ
ทักษะชีวติ สุขภำพกำย และสุขภำพจิต ควำมเป็ นประชำธิปไตย ควำมภูมิใจในควำมเป็ นไทย กำรจัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยน
เพื่อพัฒนำผูเ้ รี ยนให้มีคุณภำพ
สมรรถนะ
ตัวบ่ งชี้
2.1 กำรปลูกฝัง
การพัฒนา
คุณธรรม จริ ยธรรม
ผู้เรียน
ให้แก่ผเู ้ รี ยน
(Student
Development)

2.2 กำรพัฒนำทักษะ
ชีวติ และสุขภำพกำย
และสุขภำพจิตผูเ้ รี ยน
2.3 กำรปลูกฝังควำม
เป็ นประชำธิปไตย
ควำมภูมิใจใน
ควำมเป็ นไทยให้กบั
ผูเ้ รี ยน
2.4 กำรจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยน

1 2 3 4 5
รายการพฤติกรรม
1. สอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรมแก่ผเู ้ รี ยนในกำร
จัดกำรเรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยน
2. จัดกิจกรรมส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมโดยให้
ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกำรวำงแผนกิจกรรม
3. จัดทำโครงกำร/กิจกรรมที่ส่งเสริ มคุณธรรม
จริ ยธรรมให้แก่ผเู ้ รี ยน
1. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำผูเ้ รี ยนด้ำนกำรดูแล
ตนเอง มีทกั ษะในกำรเรี ยนรู ้ กำรทำงำน
กำรอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่ำงมีควำมสุข และรู ้เท่ำ
ทันกำรเปลี่ยนแปลง
1. สอดแทรกควำมเป็ นประชำธิปไตย ควำมภูมิใจ
ในควำมเป็ นไทย ให้แก่ผเู ้ รี ยน
2. จัดทำโครงกำร/กิจกรรมส่งเสริ มควำมเป็ น
ประชำธิปไตย ควำมภูมิใจในควำมเป็ นไทย
1. ให้ผเู ้ รี ยน คณะครู ผสู ้ อน และผูป้ กครองมีส่วน
ร่ วมในดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนรำยบุคคล
2. นำข้อมูลนักเรี ยนไปใช้ช่วยเหลือ/พัฒนำผูเ้ รี ยน
ทั้งด้ำนกำรเรี ยนรู ้และปรับพฤติกรรม
เป็ นรำยบุคคล
3. จัดกิจกรรมเพื่อป้ องกันแก้ไขปัญหำ และ
ส่งเสริ มพัฒนำผูเ้ รี ยนให้แก่นกั เรี ยนอย่ำงทัว่ ถึง
4. ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิตนอย่ำงเหมำะสมกับ
ค่ำนิยมที่ดีงำม
5. ดูแล ช่วยเหลือ ผูเ้ รี ยนทุกคนอย่ำงทัว่ ถึง ทัน
กำรณ์

สมรรถนะที่ 3 การบริหารจัดการชั้นเรียน (Classroom Management) หมำยถึง กำรจัดบรรยำกำศกำรเรี ยนรู ้ กำรจัดทำข้อมูล
สำรสนเทศและเอกสำรประจำ ชั้นเรี ยน/ประจำวิชำ กำรกำกับดูแลชั้นเรี ยนรำยชั้น/รำยวิชำ เพื่อส่งเสริ มกำรเรี ยนรู ้อย่ำงมีควำมสุข
และควำมปลอดภัยของผูเ้ รี ยน

7
ตัวบ่ งชี้
1. จัดบรรยำกำศที่
ส่งเสริ มกำรเรี ยนรู ้
ควำมสุขและควำม
ปลอดภัยของ
ผูเ้ รี ยน
2. จัดทำข้อมูล
สำรสนเทศและ
เอกสำรประจำชั้น
เรี ยน/ประจำวิชำ
3. กำกับดูแลชั้นเรี ยน
รำยชั้น/รำยวิชำ

รายการพฤติกรรม
1. จัดสภำพแวดล้อมภำยในห้องเรี ยน และภำยนอกห้องเรี ยนที่เอื้อต่อกำรเรี ยนรู ้
2. ส่งเสริ มกำรมีปฏิสมั พันธ์ที่ดีระหว่ำงครู กบั ผูเ้ รี ยน และผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน

1 2 3 4 5

3. ตรวจสอบสิ่ งอำนวยควำมสะดวกในห้องเรี ยนให้พร้อม
ใช้และปลอดภัยอยูเ่ สมอ
1. จัดทำข้อมูลสำรสนเทศของนักเรี ยนเป็ นรำยบุคคลและ
เอกสำรประจำชั้นเรี ยนอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นปั จจุบนั
2. นำข้อมูลสำรสนเทศไปใช้ในกำรพัฒนำผูเ้ รี ยนได้เต็มตำมศักยภำพ
1. ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกำรกำหนดกฎ กติกำ ข้อตกลงในชั้นเรี ยน
2. แก้ปัญหำ/พัฒนำนักเรี ยนด้ำนระเบียบวินยั โดยกำรสร้ำงวินยั เชิงบวกในชั้นเรี ยน
3. ประเมินกำรกำกับดูแลชั้นเรี ยน และนำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรปรับปรุ ง
และพัฒนำ

สมรรถนะที่ 4 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจยั เพือ่ พัฒนาผู้เรียน (Analysis & Synthesis & Classroom Research) หมำยถึง
ควำมสำมำรถในกำรทำควำมเข้ำใจ แยกประเด็นเป็ นส่วนย่อย รวบรวม ประมวลหำข้อสรุ ปอย่ำงมีระบบและนำไปใช้ในกำรวิจยั
เพื่อพัฒนำผูเ้ รี ยน รวมทั้งสำมำรถวิเครำะห์องค์กรหรื องำนในภำพรวมและดำเนินกำรแก้ปัญหำ เพื่อพัฒนำงำนอย่ำงเป็ นระบบ
ตัวบ่ งชี้
1. กำรวิเครำะห์

2. กำรสังเครำะห์

3. กำรวิจยั เพื่อ
พัฒนำผูเ้ รี ยน

รายการพฤติกรรม
1. สำรวจปั ญหำเกี่ยวกับนักเรี ยนที่เกิดขึ้นในชั้นเรี ยนเพื่อวำงแผนกำรวิจยั เพื่อพัฒนำ
ผูเ้ รี ยน
2. วิเครำะห์สำเหตุของปั ญหำเกี่ยวกับนักเรี ยนที่เกิดขึ้นในชั้นเรี ยนเพื่อกำหนดทำงเลือก
ในกำรแก้ไขปั ญหำระบุสภำพปั จจุบนั
3. มีกำรวิเครำะห์จุดเด่น จุดด้อย อุปสรรคและโอกำสควำมสำเร็ จของกำรวิจยั เพื่อแก้ไข
ปั ญหำที่เกิดขึ้นในชั้นเรี ยน
1. รวบรวม จำแนกและจัดกลุ่มของสภำพปั ญหำของผูเ้ รี ยน แนวคิดทฤษฎีและวิธีกำร
แก้ไขปั ญหำเพื่อสะดวกต่อกำรนำไปใช้
2. มีกำรประมวลผลหรื อสรุ ปข้อมูลสำรสนเทศที่เป็ นประโยชน์ตอ่ กำรแก้ไขปั ญหำใน
ชั้นเรี ยนโดยใช้ขอ้ มูลรอบด้ำน
1. จัดทำแผนกำรวิจยั และดำเนินกระบวนกำรวิจยั อย่ำงเป็ นระบบตำมแผนดำเนินกำร
วิจยั ที่กำหนดไว้
2. ตรวจสอบควำมถูกต้องและควำมน่ำเชื่อถือของผลกำรวิจยั อย่ำงเป็ นระบบ
3. มีกำรนำผลกำรวิจยั ไปประยุกต์ใช้ในกรณี ศึกษำอื่น ๆ ที่มีบริ บทของปั ญหำที่คล้ำยคลึงกัน

1 2 3 4 5
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สมรรถนะที่ 5 ภาวะผู้นาครู (Teacher Leadership) หมำยถึง คุณลักษณะและพฤติกรรมของครู ที่แสดงถึงควำมเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์ส่วนบุคคล และกำรแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึงกันและกันทั้งภำยในและภำยนอกห้องเรี ยนโดยปรำศจำกกำรใช้อิทธิพลของ
ผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำ ก่อให้เกิดพลังแห่งกำรเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนำกำรจัด กำรเรี ยนรู ้ให้มีคุณภำพ
ตัวบ่ งชี้
1. วุฒิภำวะควำมเป็ น
ผูใ้ หญ่ที่เหมำะสมกับ
ควำมเป็ นครู
(Adult Development)

รายการพฤติกรรม
1. พิจำรณำทบทวน ประเมินตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่แสดงออกต่อผูเ้ รี ยนและผูอ้ ื่น
และ มีควำมรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม
2. เห็นคุณค่ำ ให้ควำมสำคัญในควำมคิดเห็นหรื อผลงำน และให้เกียรติแก่ผอู ้ ื่น

3. กระตุน้ จูงใจ ปรับเปลี่ยนควำมคิดและกำรกระทำของผูอ้ ื่นให้มีควำมผูกพันและมุ่งมัน่
ต่อ เป้ ำหมำยในกำรทำงำนร่ วมกัน
2. กำรสนทนำอย่ำง 1. มีปฏิสมั พันธ์ในกำรสนทนำ มีบทบำท และมีส่วนร่ วมในกำรสนทนำอย่ำงสร้ำงสรรค์
สร้ำงสรรค์
กับผูอ้ ื่น โดยมุ่งเน้นไปที่กำรเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและกำรพัฒนำวิชำชีพ
(Dialogue)
2. มีทกั ษะกำรฟัง กำรพูด และกำรตั้งคำถำม เปิ ดใจกว้ำง ยืดหยุน่ ยอมรับทัศนะที่
หลำกหลำย ของผูอ้ ื่น เพื่อเป็ นแนวทำงใหม่ๆ ในกำรปฏิบตั ิงำน
3. สื บเสำะข้อมูล ควำมรู ้ทำงวิชำชีพใหม่ๆ ที่สร้ำงควำมท้ำทำยในกำรสนทนำอย่ำง
สร้ำงสรรค์ กับผูอ้ ื่น
3. กำรเป็ นบุคคลแห่ง 1. ให้ควำมสนใจต่อสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ที่เป็ นปั จจุบนั โดยมีกำรวำงแผนอย่ำงมีวสิ ยั ทัศน์
กำรเปลี่ยนแปลง
ซึ่ง เชื่อมโยงกับวิสยั ทัศน์ เป้ ำหมำย และพันธกิจของโรงเรี ยนร่ วมกับผูอ้ ื่น
(Change Agency)
2. ริ เริ่ มกำรปฏิบตั ิที่นำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงและกำรพัฒนำนวัตกรรม
3. กระตุน้ ผูอ้ ื่นให้มีกำรเรี ยนรู ้และควำมร่ วมมือในวงกว้ำงเพื่อพัฒนำผูเ้ รี ยน สถำนศึกษำ
และวิชำชีพ
4. ปฏิบตั ิงำนร่ วมกับผูอ้ ื่นภำยใต้ระบบ/ขั้นตอนที่เปลี่ยนแปลงไปจำกเดิมได้
4. กำรปฏิบตั ิงำนอย่ำง 1. พิจำรณำไตร่ ตรองควำมสอดคล้องระหว่ำงกำรเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน และกำรจัดกำร
ไตร่ ตรอง
เรี ยนรู ้
(Reflective
2. สนับสนุนควำมคิดริ เริ่ มซึ่งเกิดจำกกำรพิจำรณำไตร่ ตรองของเพื่อนร่ วมงำน และมี
ส่วนร่ วม ในกำรพัฒนำนวัตกรรมต่ำงๆ
3. ใช้เทคนิควิธีกำรหลำกหลำยในกำรตรวจสอบ ประเมินกำรปฏิบตั ิงำนของตนเอง และ
ผลกำรดำเนินงำนสถำนศึกษำ
5. กำรมุ่งพัฒนำ
1. กำหนดเป้ ำหมำยและมำตรฐำนกำรเรี ยนรู ้ที่ทำ้ ทำยควำมสำมำรถของตนเองตำมสภำพ
ผลสัมฤทธิ์ผเู ้ รี ยน
จริ ง และปฏิบตั ิให้บรรลุผลสำเร็จได้
(Concern for
2. ให้ขอ้ มูลและข้อคิดเห็นรอบด้ำนของผูเ้ รี ยนต่อผูป้ กครองและผูเ้ รี ยนอย่ำงเป็ นระบบ
improving pupil
3. ยอมรับข้อมูลป้ อนกลับเกี่ยวกับควำมคำดหวังด้ำนกำรเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนจำกผูป้ กครอง
achievement)
4. ปรับเปลี่ยนบทบำทและกำรปฏิบตั ิงำนของตนเองให้เอื้อต่อกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์
ผูเ้ รี ยน
5. ตรวจสอบข้อมูลกำรประเมินผูเ้ รี ยนอย่ำงรอบด้ำน รวมไปถึงผลกำรวิจยั หรื อองค์
ควำมรู ้ ต่ำงๆ และนำไปใช้ในกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ผเู ้ รี ยนอย่ำงเป็ นระบบ
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สมรรถนะที่ 6 การสร้ างความสั มพันธ์ และความร่ วมมือกับชุ มชนเพือ่ การจัดการเรียนรู้ (Relationship &
Collaborative – Building for Learning Management) หมำยถึง กำรประสำนควำมร่ วมมือ สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดี และ
เครื อข่ำยกับผูป้ กครอง ชุมชน และองค์กรอื่นๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนส่งเสริ มกำรจัดกำรเรี ยนรู ้
ตัวบ่ งชี้
รายการพฤติกรรม
1. กำรสร้ำง
1. กำหนดแนวทำงในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดี และควำมร่ วมมือกับชุมชน
ควำมสัมพันธ์และ
2. ประสำนให้ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่ำงๆ ของสถำนศึกษำ
ควำมร่ วมมือกับชุมชน
3. ให้ควำมร่ วมมือในกิจกรรมต่ำงๆ ของชุมชน
เพื่อกำรจัดกำรเรี ยนรู ้
4. จัดกิจกรรมที่เสริ มสร้ำง ควำมสัมพันธ์และควำมร่ วมมือกับผูป้ กครอง ชุมชน
และ องค์กรอื่นๆ ทั้งภำครัฐและเอกชนเพื่อกำรจัดกำรเรี ยนรู ้
2. กำรสร้ำงเครื อข่ำย
ควำมร่ วมมือเพื่อกำร
จัดกำรเรี ยนรู ้

1

2

3

4

5

1. สร้ำงเครื อข่ำยควำมร่ วมมือระหว่ำงครู ผูป้ กครอง ชุมชน และองค์กรอื่นๆ ทั้ง
ภำครัฐและ เอกชน เพื่อสนับสนุนส่งเสริ มกำรจัดกำรเรี ยนรู ้

เกณฑ์ ใ นการแปลผลการประเมิ น รายสมรรถนะ กำรน ำคะแนนเฉลี่ ย ที่ ค ำนวณได้ใ นแต่ ล ะสมรรถนะมำ
เปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ในกำรแปลผลที่กำหนดไว้ ดังนี้
ค่ าคะแนนเฉลีย่
4.01-5.00
3.01-4.00

ระดับคุณภาพ
สู ง
ปำนกลำง

ตั้งแต่ 3.00 ลงมำ

ต่ำ

ตัวอย่าง การประมวลผลและการแปลผลการประเมินสมรรถนะการบริการทีด่ ี
รายการพฤติกรรม
1. วิเครำะห์ภำรกิจงำนเพื่อวำงแผนกำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็ นระบบ
2. กำหนดเป้ ำหมำยในกำรปฏิบตั ิงำนทุกภำคเรี ยน
3. กำหนดแผนกำรปฏิบตั ิงำนอย่ำงเป็ นขั้นตอน
4. ใฝ่ เรี ยนรู ้เกี่ยวกับกำรจัดกำรเรี ยนรู ้
คะแนนเฉลี่ย
(ผลรวมของคะแนนฐำนนิยม / จำนวนรำยกำรพฤติกรรม)
ระดับคุณภำพ

ผลการประเมิน
คะแนน
ตนเอง เพือ่ นครู ผู้บริหาร ฐานนิยม
2
3
2
2
4
4
5
4
5
5
5
5
5
4
5
5
(16/4)
4.00
ปานกลาง

สรุ ป สมรรถนะกำรบริ กำรที่ดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 4.00 และมีสมรรถนะอยูใ่ นระดับปำนกลำง
(ประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมวิเครำะห์สมรรถนะครู ของ สพฐ.)
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ผลการประเมินสมรรถนะครู
กำรนำเสนอผลกำรประเมินให้นำคะแนนเฉลี่ยและระดับคุณภำพในแต่ละสมรรถนะมำกรอกลงใน
แบบสรุ ปผลกำรประเมินสมรรถนะของครู ผสู้ อนในตอนท้ำยของแบบประเมิน แล้วจึงรำยงำนผลกำรประเมินให้
ผูบ้ ริ หำรหรื อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องนำไปเป็ นแนวทำงในกำรพัฒนำสมรรถนะครู ต่อไป
ตัวอย่าง ผลการประเมินสมรรถนะครู สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ชื่อ …………………………………
ตาแหน่ ง ……………….. วิทยฐานะ …………….
โรงเรียน ……………………………… สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา …………………………
สมรรถนะ
สมรรถนะหลัก (Core Competency)
001. กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ ในกำรปฏิบตั ิงำน
002. กำรบริ กำรที่ดี
003. กำรพัฒนำตนเอง
004. กำรทำงำนเป็ นทีม
005. จริ ยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ
สมรรถนะประจาสายงาน (Functional Competency)
001. กำรบริ หำรจัดกำรหลักสู ตรและกำรจัดกำรเรี ยนรู้
002. กำรพัฒนำผูเ้ รี ยน
003. กำรบริ หำรจัดกำรชั้นเรี ยน
004. กำรวิเครำะห์ สังเครำะห์และกำรวิจยั เพื่อพัฒนำผูเ้ รี ยน
005. ภำวะผูน้ ำครู
006. กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์และควำมร่ วมมือกับชุมชน
สรุ ปผล
สมรรถนะระดับสู ง
สมรรถนะระดับปำนกลำง
สมรรถนะระดับต่ำ

คะแนนเฉลี่ย

จำนวน.............สมรรถนะ
จำนวน.............สมรรถนะ
จำนวน.............สมรรถนะ

ระดับคุณภำพ

