
สมรรถนะคร ู
 

สมรรถนะของครู (ID-Plan) สมรรถนะ เป็นคุณลักษณะพื้นฐานของบุคคล ซ่ึงมีความสัมพันธ์ต่อ
การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลหรือเป็นไปตามเกณฑ์ หรือการมีผลงานที่โดดเด่นกว่าในการท างานหรือ
สถานการณ์นั้น  

สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา (Teachers and personals competency) หมายถึง 
พฤติกรรมซึ่งเกิดจากการรวมความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) คุณลักษณะ(Character) ทัศนคติ 
(Attitude) และแรงจูงใจ (Motivation) ของบุคคล และส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างโดดเด่น  

สมรรถนะ มีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ  
1. ความรู้ (Knowledge)  
2. ทักษะ (Skills)  
3. คุณลักษณะส่วนบุคคล (Attributes)  

 
สมรรถนะครู ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจ าสายงาน ดังนี้ 
 1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ คือ  
  1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 
  1.2 การบริการที่ดี 
  1.3 การพัฒนาตนเอง 
  1.4 การท างานเป็นทีม 

  1.5 จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 2. สมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) ประกอบด้วย 6 สมรรถนะ คือ  
  2.1 การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
  2.2 การพัฒนาผู้เรียน 

  2.3 การบริหารจัดการชั้นเรียน  
   2.4 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
   2.5 ภาวะผู้น าครู 
   2.6 การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
  
 



  

สมรรถนะหลัก (Core Competency) 
 
สมรรถนะท่ี 1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน (Working Achievement Motivation) หมายถึง ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีคุณภาพ ถูกต้อง 
ครบถ้วนสมบูรณ์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยมีการวางแผน ก าหนดเป้าหมาย ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพและผลงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

สมรรถนะ ตัวบ่งชี้ รายการพฤติกรรม 
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ในการปฏิบัติงาน 

(Working Achievement 
Motivation) 

1.1 ความสามารถในการวางแผน  
การก าหนดเป้าหมาย การวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ภารกิจงาน 

1. วิเคราะห์ภารกิจงานเพ่ือวางแผนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

2. ก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานทุกภาคเรียน 

3. ก าหนดแผนการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน  

1.2 ความมุ่งม่ันในการปฏิบัติหน้าที่ 
ให้มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ 

1. ใฝ่เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ 

2. ริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

3. แสวงหาความรู้ที่เกี่ยวกับวิชาชีพใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนาตนเอง 

1.3 ความสามารถในการติดตามประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน  

1. ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง 

1.4 ความสามารถในการพัฒนา 
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือให้งานประสบความส าเร็จ 

1. ใช้ผลการประเมินการปฏิบัติงานมาปรับปรุง/พัฒนาการท างานให้ดียิ่งขึ้น 
2. พัฒนาการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และ 
 ชุมชน 

 
 



  

สมรรถนะท่ี 2 การบริการที่ดี (Service Mind) หมายถึง ความตั้งใจและความเต็มใจในการให้บริการ และการปรับปรุงระบบบริการให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ  
 

สมรรถนะ ตัวบ่งชี้ รายการพฤติกรรม 
การบริการที่ดี 

(Service Mind) 
2.1 ความตั้งใจและเต็มใจใน 
การให้บริการ 

1. ท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมเม่ือมีโอกาส 

2. เต็มใจ ภาคภูมิใจ และมีความสุขในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ 

2.2 การปรับปรุงระบบบริการให้มี
ประสิทธิภาพ 

1. ศึกษาความต้องการของผู้รับบริการ และน าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง 
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ 

 

สมรรถนะท่ี 3 การพัฒนาตนเอง (Self- Development) หมายถึง การศึกษาค้นคว้า หาความรู้ ติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ๆ ทางวิชาการและ
วิชาชีพ มีการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน  
 

สมรรถนะ ตัวบ่งชี้ รายการพฤติกรรม 
การพัฒนาตนเอง  

(Self- Development) 
3.1 การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ติดตาม
องค์ความรู้ใหม่ๆ ทางวิชาการและวิชาชีพ  

1. ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ มุ่งมั่นและแสวงหาโอกาสพัฒนาตนเองด้วยวิธีการ 
 ที่หลากหลาย เช่น การเข้าร่วมประชุม/สัมมนา การศึกษาดูงาน การค้นคว้า 
 ด้วยตนเอง 

3.2 การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใน
การพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ 

1. รวบรวม สังเคราะห์ข้อมูล ความรู้ จัดเป็นหมวดหมู่ และปรับปรุงให้ทันสมัย 
2. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ องค์กรและ
วิชาชีพ 

3.2 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้าง
เครือข่าย 

1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นเพ่ือพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน 
2.ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ และถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาชีพ 
 แก่ผู้อื่น 
3. มีการขยายผลโดยสร้างเครือข่ายการเรียนรู้  



  

 

สมรรถนะท่ี 4 การท างานเป็นทีม (Team Work) หมายถึง การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนเสริมแรงให้ก าลังใจแก่เพ่ือนร่วมงาน การปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืน
หรือทีมงาน แสดงบทบาทการเป็นผู้น าหรือผู้ตามได้อย่างเหมาะสมในการท างานร่วมกับผู้อื่น เพื่อสร้างและด ารงสัมพันธภาพของสมาชิก ตลอดจนเพ่ือพัฒนา 
การจัดการศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

 

สมรรถนะ ตัวบ่งชี้ รายการพฤติกรรม 
การท างานเป็นทีม 
(Team Work) 

4.1 การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือและ
สนับสนุนเพื่อนร่วมงาน 

1. สร้างสัมพันธภาพที่ดีในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

2. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

3. ช่วยเหลือ สนับสนุน เพ่ือนร่วมงานเพ่ือสู่เป้าหมายความส าเร็จร่วมกัน 

4.2 การเสริมแรงให้ก าลังใจเพ่ือนร่วมงาน  1. ให้เกียรติ ยกย่องชมเชย ให้ก าลังใจแก่เพ่ือนร่วมงานในโอกาสที่เหมาะสม 

4.3 การปรับตัวเข้ากับกลุ่มคนหรือ
สถานการณ์ที่หลากหลาย 

1. มีทักษะในการท างานร่วมกับบุคคล/กลุ่มบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา และในสถานการณ์ต่างๆ 

4.4 การแสดงบทบาทผู้น าหรือผู้ตาม 1. แสดงบทบาทผู้น าหรือผู้ตามในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสมตาม
โอกาส 

4.5 การเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้อ่ืนใน 
การพัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุ 
ผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

1. แลกเปลี่ยน/รับฟังความคิดเห็นและประสบการณ์ภายในทีมงาน 

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้/รับฟังความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างเครือข่ายและ
ทีมงาน 

3. ร่วมกับเพื่อนร่วมงานในการสร้างวัฒนธรรมการท างานเป็นทีมให้เกิดขึ้นใน
สถานศึกษา 

 
 



  

สมรรถนะท่ี 5 จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู (Teacher’s Ethics and Integrity) หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนถูกต้องตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพครู เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน และสังคม เพื่อสร้างความศรัทธาในวิชาชีพครู 
 

สมรรถนะ ตัวบ่งชี้ รายการพฤติกรรม 
จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
(Teacher’s Ethics 

and Integrity) 

1. ความรักและศรัทธา ใน
วิชาชีพ 

1. สนับสนุน และเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ  
2. เสียสละ อุทิศตนเพ่ือประโยชน์ต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรวิชาชีพ 
3. ยกย่อง ชื่นชมบุคคลที่ประสบความส าเร็จในวิชาชีพ 
4. ยึดมั่นในอุดมการณ์ของวิชาชีพ ปกป้องเกียรติและศักดิ์ศรีของวิชาชีพ 

2. มีวินัย และความรับผิดชอบ
ในวิชาชีพ 

1. ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ตรงต่อเวลา วางแผนการใช้จ่าย และใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 
2. ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร 
3. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ และมุ่งมั่นพัฒนาการประกอบวิชาชีพให้ก้าวหน้า 
4. ยอมรับผลอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง และหาแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค 

3. การด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม  1. ปฏิบัติตน/ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้เหมาะสมกับสถานะของตน 
2. รักษาสิทธิประโยชน์ของตนเอง และไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน 
3. เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือ และไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน 

4. การประพฤติปฏิบัติตน เป็น
แบบอย่างที่ดี 

1. ปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ และสถานการณ์ 
2. มีความเป็นกัลยาณมิตรต่อผู้เรียน เพ่ือนร่วมงาน และผู้รับบริการ 
3. ปฏิบัติตนตามหลักการครองตน ครองคน ครองงานเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จ  
4. เป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมผู้อื่นให้ปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรม 
 จรรยาบรรณวิชาชีพครู และพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับ 

 
 
 
 



  

สมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) 
สมรรถนะท่ี 1 การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ (Curriculum and Learning Management) หมายถึง ความสามารถในการสร้างและพัฒนาหลักสูตร  
การออกแบบการเรียนรู้อย่างสอดคล้องและเป็นระบบ จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี และการวัด ประเมินผล การเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด  

 

สมรรถนะ ตัวบ่งชี้ รายการพฤติกรรม 
การบริหารหลักสูตร 
และการจัดการเรียนรู้ 
(Curriculum and 

Learning 
Management) 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1. การสร้างและพัฒนา
หลักสูตร 

1. สร้าง/พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและท้องถิ่น 
2. ประเมินการใช้หลักสูตรและน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 

2. ความรู้ 
ความสามารถใน 
การออกแบบการ
เรียนรู้  

1. ก าหนดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เน้นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์ ริเริ่มเหมาะสม 
 กับสาระการเรียนรู้ ความแตกต่างและธรรมชาติของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
2. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายเหมาะสมสอดคล้องกับวัย และความต้องการของผู้เรียน

และชุมชน 
3. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมและการประเมินผลการ

เรียนรู้ 
4. จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบโดยบูรณาการอย่างสอดคล้องเชื่อมโยงกัน 
5. มีการน าผลการออกแบบการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ และปรับใช้ตามสถานการณ์ 
 อย่างเหมาะสมและเกิดผลกับผู้เรียนตามท่ีคาดหวัง 
6. ประเมินผลการออกแบบการเรียนรู้เพื่อน าไปใช้ปรับปรุง/พัฒนา 

3. การจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
  

1. จัดท าฐานข้อมูลเพ่ืออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. ใช้รูปแบบ/เทคนิควิธีการสอนอย่างหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปลูกฝัง/ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะของผู้เรียน 
4. ใช้หลักจิตวิทยาในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข และพัฒนาอย่างเต็ม

ศักยภาพ 



  

สมรรถนะ ตัวบ่งชี้ รายการพฤติกรรม 
5.ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนในการจัดการเรียนรู้ 
6. พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง และชุมชน  

4. การใช้และพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมเทคโนโลยี
เพ่ือการจัดการเรียนรู้ 

1. ใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรม
การเรียนรู้ 

2. สืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
3. ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อ/นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

5. การวัดและ
ประเมินผล 
การเรียนรู้ 
  

1. ออกแบบวิธีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อหา กิจกรรม 
 การเรียนรู้ และผู้เรียน 
2. สร้างและน าเครื่องมือวัดและประเมินผลไปใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
3. วัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง 
4. น าผลการประเมินการเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

สมรรถนะท่ี 2 การพัฒนาผู้เรียน (Student Development) หมายถึง ความสามารถในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิต ความเป็นประชาธิปไตย ความภูมิใจในความเป็นไทย การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
 

สมรรถนะ ตัวบ่งชี้ รายการพฤติกรรม 
การพัฒนาผู้เรียน 

(Student 
Development) 

2.1 การปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมให้แก่ผู้เรียน 

1. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรม 
3. จัดท าโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน 

2.2 การพัฒนาทักษะชีวิต และ
สุขภาพกาย และสุขภาพจิตผู้เรียน  

1. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านการดูแลตนเอง มีทักษะในการเรียนรู้ การท างาน  
 การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 

2.3 การปลูกฝังความเป็น
ประชาธิปไตย ความภูมิใจใน 
ความเป็นไทยให้กับผู้เรียน 

1. สอดแทรกความเป็นประชาธิปไตย ความภูมิใจในความเป็นไทย ให้แก่ผู้เรียน 
2. จัดท าโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย ความภูมิใจในความเป็นไทย  

2.4 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

1. ให้ผู้เรียน คณะครูผู้สอน และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในดูแลช่วยเหลือนักเรียนรายบุคคล 
2. น าข้อมูลนักเรียนไปใช้ช่วยเหลือ/พัฒนาผู้เรียนทั้งด้านการเรียนรู้และปรับพฤติกรรม 
 เป็นรายบุคคล 
3. จัดกิจกรรมเพ่ือป้องกันแก้ไขปัญหา และส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้แก่นักเรียนอย่างทั่วถึง 
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมกับค่านิยมที่ดีงาม  
5. ดูแล ช่วยเหลือ ผู้เรียนทุกคนอย่างทั่วถึง ทันการณ์ 

 
 
 
 
 
 



  

สมรรถนะท่ี 3 การบริหารจัดการชั้นเรียน (Classroom Management) หมายถึง การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ การจัดท าข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ า 
ชั้นเรียน/ประจ าวิชา การก ากับดูแลชั้นเรียนรายชั้น/รายวิชา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข และความปลอดภัยของผู้เรียน  
 

สมรรถนะ ตัวบ่งชี้ รายการพฤติกรรม 
การบริหารจัดการชั้นเรียน 

(Classroom 
Management) 

 
 
 
 
 

1. จัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ 
ความสุขและความปลอดภัยของ 
ผู้เรียน 

1. จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน และภายนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
2. ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียน 
3. ตรวจสอบสิ่งอ านวยความสะดวกในห้องเรียนให้พร้อมใช้และปลอดภัยอยู่เสมอ 

2. จัดท าข้อมูลสารสนเทศและเอกสาร
ประจ าชั้นเรียน/ประจ าวิชา 

1. จัดท าข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคลและเอกสารประจ าชั้นเรียนอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 

2. น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ 
3. ก ากับดูแลชั้นเรียนรายชั้น/รายวิชา 
  
  

1. ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดกฎ กติกา ข้อตกลงในชั้นเรียน 
2. แก้ปัญหา/พัฒนานักเรียนด้านระเบียบวินัยโดยการสร้างวินัยเชิงบวกในชั้นเรียน 
3. ประเมินการก ากับดูแลชั้นเรียน และน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง 
 และพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

สมรรถนะท่ี 4 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน (Analysis & Synthesis & Classroom Research) หมายถึง ความสามารถในการท า 
ความเข้าใจ แยกประเด็นเป็นส่วนย่อย รวบรวม ประมวลหาข้อสรุปอย่างมีระบบและน าไปใช้ในการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งสามารถวิเคราะห์องค์กรหรืองานใน
ภาพรวมและด าเนินการแก้ปัญหา เพ่ือพัฒนางานอย่างเป็นระบบ 
 

สมรรถนะ ตัวบ่งชี้ รายการพฤติกรรม 
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และการวิจัยเพื่อพัฒนา

ผู้เรียน 
(Analysis & Synthesis 

& Classroom 
Research)  

1. การวิเคราะห์  1. ส ารวจปัญหาเกี่ยวกับนักเรียนที่เกิดข้ึนในชั้นเรียนเพื่อวางแผนการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
2. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเกี่ยวกับนักเรียนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนเพื่อก าหนดทางเลือกในการแก้ไข

ปัญหาระบุสภาพปัจจุบัน 
3. มีการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย อุปสรรคและโอกาสความส าเร็จของการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาที่

เกิดข้ึนในชั้นเรียน 
2. การสังเคราะห์ 1. รวบรวม จ าแนกและจัดกลุ่มของสภาพปัญหาของผู้เรียน แนวคิดทฤษฎีและวิธีการแก้ไขปัญหาเพ่ือ

สะดวกต่อการน าไปใช้ 
2. มีการประมวลผลหรือสรุปข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาในชั้นเรียนโดยใช้

ข้อมูลรอบด้าน 

3. การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 1. จัดท าแผนการวิจัย และด าเนินกระบวนการวิจัย อย่างเป็นระบบตามแผนด าเนินการวิจัยที่ก าหนด
ไว้ 

2. ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของผลการวิจัยอย่างเป็นระบบ 
3. มีการน าผลการวจิัยไปประยุกต์ใช้ในกรณีศึกษาอ่ืน ๆ ที่มีบริบทของปัญหาที่คล้ายคลึงกัน 

 
 
 



  

สมรรถนะท่ี 5 ภาวะผู้น าครู (Teacher Leadership) หมายถึง คุณลักษณะและพฤติกรรมของครูที่แสดงถึงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ส่วนบุคคล และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกันทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนโดยปราศจากการใช้อิทธิพลของผู้บริหารสถานศึกษา ก่อให้เกิดพลังแห่งการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการจัด 
การเรียนรู้ให้มีคุณภาพ 
 

สมรรถนะ ตัวบ่งชี้ รายการพฤติกรรม 
ภาวะผู้น าครู  

(Teacher Leadership) 
1. วุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่ 
ที่เหมาะสมกับความเป็นครู 
(Adult Development) 

1. พิจารณาทบทวน ประเมินตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่แสดงออกต่อผู้เรียนและผู้อ่ืน และ 
 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 
2. เห็นคุณค่า ให้ความส าคัญในความคิดเห็นหรือผลงาน และให้เกียรติแก่ผู้อ่ืน 
3. กระตุ้นจูงใจ ปรับเปลี่ยนความคิดและการกระท าของผู้อ่ืนให้มีความผูกพันและมุ่งมั่นต่อ 
 เป้าหมายในการท างานร่วมกัน 

2. การสนทนาอย่าง
สร้างสรรค์ 
(Dialogue) 

1. มีปฏิสัมพันธ์ในการสนทนา มีบทบาท และมีส่วนร่วมในการสนทนาอย่างสร้างสรรค์กับผู้อื่น 
 โดยมุ่งเน้นไปท่ีการเรียนรู้ของผู้เรียนและการพัฒนาวิชาชีพ 
2. มีทักษะการฟัง การพูด และการตั้งค าถาม เปิดใจกว้าง ยืดหยุ่น ยอมรับทัศนะที่หลากหลาย 
 ของผู้อื่น เพ่ือเป็นแนวทางใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน 
3. สืบเสาะข้อมูล ความรู้ทางวิชาชีพใหม่ๆ ที่สร้างความท้าทายในการสนทนาอย่างสร้างสรรค์กับผู้อ่ืน  

3. การเป็นบุคคลแห่ง 
การเปลี่ยนแปลง (Change 
Agency) 

1. ให้ความสนใจต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่เป็นปัจจุบัน โดยมีการวางแผนอย่างมีวิสัยทัศน์ซึ่ง  
 เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจของโรงเรียนร่วมกับผู้อ่ืน  
2. ริเริ่มการปฏิบัติที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนานวัตกรรม 
3. กระตุ้นผู้อ่ืนให้มีการเรียนรู้และความร่วมมือในวงกว้างเพ่ือพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาและวิชาชีพ 
4. ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้ระบบ/ขั้นตอนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ 

 4.การปฏิบัติงานอย่าง
ไตร่ตรอง (Reflective 
Practice) 

1. พิจารณาไตร่ตรองความสอดคล้องระหว่างการเรียนรู้ของนักเรียน และการจัดการเรียนรู้ 
2. สนับสนุนความคิดริเริ่มซึ่งเกิดจากการพิจารณาไตร่ตรองของเพ่ือนร่วมงาน และมีส่วนร่วม 
 ในการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ  
3. ใช้เทคนิควิธีการหลากหลายในการตรวจสอบ ประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง และ 



  

สมรรถนะ ตัวบ่งชี้ รายการพฤติกรรม 
 ผลการด าเนินงานสถานศึกษา 

 5. การมุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ผู้เรียน 
(Concern for improving 
pupil achievement) 
 

1. ก าหนดเป้าหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถของตนเองตามสภาพจริง 
 และปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จได้ 
2. ให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นรอบด้านของผู้เรียนต่อผู้ปกครองและผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
3. ยอมรับข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับความคาดหวังด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนจากผู้ปกครอง 
4. ปรับเปลี่ยนบทบาทและการปฏิบัติงานของตนเองให้เอ้ือต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน 
5. ตรวจสอบข้อมูลการประเมินผู้เรียนอย่างรอบด้าน รวมไปถึงผลการวิจัย หรือองค์ความรู้ 
 ต่างๆ และน าไปใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

 
สมรรถนะท่ี 6 การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ (Relationship & Collaborative – Building for Learning 
Management) หมายถึง การประสานความร่วมมือ สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และเครือข่ายกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือสนับสนุน
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
 

สมรรถนะ ตัวบ่งชี้ รายการพฤติกรรม 
การสร้างความสัมพันธ์ 

และความร่วมมือกับชุมชน 
เพื่อการจัดการเรียนรู้ 
(Relationship & 

Collaborative for 
Learning) 

1. การสร้างความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือกับชุมชน 
เพ่ือการจัดการเรียนรู้ 

1. ก าหนดแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และความร่วมมือกับชุมชน 
2. ประสานให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา 
3. ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน 
4. จัดกิจกรรมที่เสริมสร้าง ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอ่ืนๆ 
ทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 

2. การสร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือเพ่ือการจัด 
การเรียนรู้ 

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างครู ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐและ 
 เอกชน เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 

 


