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ค าน า 
 

 เอกสาร “แผนพัฒ นาตนเองรายบุ คคล  ปี ก าร ศึกษา 2562” เล่ มนี้  เกิด ข้ึนจากการ                             
ที่กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 – 2561) โดยมี
วิสัยทัศน์ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ภายในปี 2561 จะต้องมีการปฏิรูปการศึกษาและการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบใน 3 ประเด็นหลักคือ การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา และการเรียนรู้ของคน
ไทย เพิ่มโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในการบริหารและการจดัการศึกษา ทั้งนี้ได้ก าหนดกรอบแนวทางในการปฏิรปูการศึกษาและการเรียนรูอ้ย่าง
เป็นระบบไว้ 4 ประการ คือ การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ การพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ และจากการที่
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ประกาศการใช้เกณฑ์วิทยฐานะ  
ว21/2561 ซึ่งก าหนดข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดท าแผนพัฒนาตนเองเพื่อประโยชน์ในการ
จัดการเรียนการสอน และวางแผนการท างานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดหลักสูตรการพัฒนาสถานศึกษาทั่วประเทศ ด้วยการอบรมบุคลากร
ทางการศึกษา เพราะปัจจัยส าคัญที่สุดที่มีผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษา คือ “ครูผู้สอน” โดยต้องการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาในระดับสถานศึกษาโดยเฉพาะตัวครูผู้สอน ซึ่งเป็นบุคคลส าคัญที่สุดที่จะ
ขับเคลื่อนงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้พัฒนาก้าวหน้า โดยการประเมินสมรรถนะของตนเอง และ
จัดท าแผนพัฒนาตนเองข้ึนเป็นการสร้างนิสัยการท างานโดยใช้ข้อมูลเป็นฐานการพัฒนาตนเอง และการ
พัฒนางานด้วยการสร้างแรงบันดาลใจ จึงได้ประเมินตนเองเพื่อสรุปข้อมูลจัดท าเอกสาร “แผนพัฒนาตนเอง
รายบุคคล” เสร็จสมบูรณ์ ส าหรับปฏิบัติใช้ในปีการศึกษา 2562 หวังว่าเอกสารเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ
ตนเอง ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการพัฒนาตนเอง ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาต่อไป 
         
 
 

         จีรวรรณ์  เข็มกลัด 
                          21 มิถุนายน 2562 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล 

( Individual  Development  Plan : ID  Plan )  

 
 
ส่วนที่  1  ข้อมูลผู้จัดท าแผนพฒันาตนเอง 
 
ชื่อ           นางสาวจีรวรรณ์                          ชื่อสกุล                เข็มกลัด              
ต าแหน่ง    ครู   วิทยฐานะ          ช านาญการ           อายุการท างาน  1  ป ี-  เดือน 
ระยะเวลาด ารงต าแหน่งปัจจุบัน          1   ปี  2   เดือน 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) วิชาเอกภาษาไทย วิชาโท ภาษาอังกฤษ 
     ปริญญาโท ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
 
 

สถานท่ีท างาน 
โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สังกัด ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 
งานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 
 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3                    
จ านวน  3 ช่ัวโมง/สัปดาห์  รวม  120 ช่ัวโมง/ปีการศึกษา   
โดยมีรายละเอียดดงันี้  

1.1   วิชา ภาษาไทย 5 รหัสวิชา ท 23101 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 
 จ านวน 3  ช่ัวโมง/สัปดาห ์

1.2    วิชา ภาษาไทย 5 รหัสวิชา ท 23101 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 
 จ านวน 3  ช่ัวโมง/สัปดาห ์

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5                    
จ านวน 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์  รวม   80 ช่ัวโมง/ปีการศึกษา   
โดยมีรายละเอียดดงันี้  

2.1    วิชา ภาษาไทย 3 รหัสวิชา ท 32101 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 
 จ านวน 3  ช่ัวโมง/สัปดาห ์  

2.2    วิชา ภาษาไทย 3 รหัสวิชา ท 32101 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 
 จ านวน 3  ช่ัวโมง/สัปดาห ์

     
 
 
 
 



 3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 3.1   ลูกเสือเนตรนารี ช้ันมัธยมศึกษาปีที่    3  จ านวน   1  ช่ัวโมง/สปัดาห์  

   3.2   กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่   3  จ านวน  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์
   3.3    กิจกรรมชุมนุม จ านวน   1   ช่ัวโมง/สัปดาห ์           
   3.4    กิจกรรมโฮมรูม ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3/13  จ านวน  1   ช่ัวโมง/สัปดาห ์  
      3.5    กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 2 จ านวน   2   ช่ัวโมง/สัปดาห ์
   3.6    ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จ านวน   2   ช่ัวโมง/สัปดาห ์
 รวมงานสอน จ านวน ...20.... ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 
งานท่ีได้รับมอบหมายเป็นงานพิเศษ ดังน้ี (เช่น) 
  1. ครูที่ปรกึษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 
  2. หัวหน้างานสง่เสรมิ สนับสนุนงานวิชาการฯ   
     3. งานคณะกรรมการสถานศีกษาข้ันพื้นฐาน 
          
ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งปัจจุบัน (ย้อนหลงัไม่เกิน 2 ปี) 
 
 1. ผลท่ีเกิดจากการจัดการเรยีนรู้ 
  1.1 การวิเคราะห์หลักสูตร จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ และน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน 
   1.2 ครูมีการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ ใช้สื่อที่หลากหลาย เน้นกระบวนการคิด โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ GPAS 5 Step 
   1.3 มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง โดยใช้เครื่องมืออย่างหลากหลายและน า 
ผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
   ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน โดยร่วมกับคณะครูจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา  วิเคราะห์หลักสูตร  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  และน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง โดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน  
ช้ินงาน แบบฝึก โดยการวัดผลประเมินผลดังกล่าวครอบคลุมทุกๆด้าน ได้แก่  ด้านความรู้  การปฏิบัติ  
กระบวนการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนทั้ง  4  ด้าน  ได้แก่ ด้าน
ร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ  สังคม และสติปัญญา  และมีคุณธรรม จริยธรรม ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการ  
ที่ดี มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ตลอดจนมีการบันทึกหลังการจัดกิจกรรมการสอนอย่างสม่ าเสมอ  ทั้งนี้เพื่อ
จะได้ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องให้กับนักเรียนที่มีปัญหา 
  2. ผลท่ีเกิดจากการพัฒนาวิชาการ 
    2.1 มีการจัดหา พัฒนา ประยุกต์ใช้สื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ สามารถน าไปใช้ได้ผลดี               
 2.2 การใช้ความคิดเชิงระบบในการพฒันางานอย่างครบวงจร และมปีระสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
 2.3 การน าความรู้ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศมาพัฒนาระบบการเรียนรู้ได้ 
 2.4 การส่งเสริมการคิดทีเ่น้นผลคุณภาพที่ตัวผู้เรียน 
 2.5 การน าวิธีการวิจัยและพฒันามาแกป้ัญหา พร้อมทั้งพัฒนางานอย่างครบวงจร 

 
 



 ผลที่เกิดจากการพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการ ส่งผลให้ตนเองได้รับการปรับวุฒิการศึกษาให้สูงข้ึน
และผ่านประเมินพัฒนาอย่างเข้มเป็นต าแหน่ง ครู โดยพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมความมีวินัยใน
ตนเอง ซึ่งมีผลงานเป็นทีป่ระจักษ์ ตลอดจนได้ร่วมพัฒนาบุคลากรในโรงเรยีน  โรงเรียนมีการเปลีย่นแปลงไป
ในทางที่ดีข้ึนโดยบุคลากรในโรงเรียน และโรงเรียนเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยมีการเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการ นอกจากนั้นโรงเรียนยังสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนา
สื่อและนวัตกรรม 
  3. ผลท่ีเกิดกับผู้เรียน 
    3.1 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ตามสถานศึกษาก าหนด 
    3.2 นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านเกณฑ์ก าหนดของโรงเรียน 
    3.3 นักเรียนได้รบัการพฒันาทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและการเปลี่ยนแปลงทาง 
ด้านเศรษฐกิจและสังคม 

 การจัดกิจกรรมการการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการให้นักเรียนได้ฝึกการ ปฏิบัติ
จริง เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะต่างๆ ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม  ความมีวินัยในตนเอง  
ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย  มี
ความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสาร และการมีจินตนาการและความคิดสรา้งสรรค์  ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เรียน
สามารถน าความรู้ความเข้าใจและทักษะไปบูรณาการและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันเป็นการเพิ่มพูน
สมรรถนะตนเองให้มากข้ึนและส่งผลให้การใช้ชีวิตภายหน้า บนพื้นฐานคุณธรรม น าความรู้ และเศรษฐกิจ
พอเพียง ตลอดจนการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 
  4. ผลท่ีเกิดกับสถานศึกษา 
    4.1 สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนจากผูป้กครอง ชุมนุม หน่วยงาน องค์กรต่างๆ 
    4.2 มีบรรยากาศทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอือ้ต่อการเรียนรูข้องครูและผูเ้รียน  
    4.3 เป็นแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆ        
    4.4 การนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานของครูท าใหก้ารปฏิบัติงานมีความสมบรูณ์ และเป็นไป
ตามเวลาทีก่ าหนด 
    4.5 มีระบบการท างานเป็นทมีมากข้ึน 
    4.6 มีแนวปฏิบัติด้านเอกสาร หลักฐานทางการศึกษาที่ถูกตอ้ง 
    4.7 การพัฒนางานมีระบบถูกตอ้งและครบวงจร 
 จากการที่สถานศึกษามกีารวางแผนปฏิบัตริาชการในการพฒันา มีเป้าหมาย มีทิศทางในการ
ด าเนินงานเพือ่พัฒนาสถานศึกษา นักเรียน โดยมกีารจัดกิจกรรม โครงการต่างๆอย่างเป็นรูปธรรม ซึง่
นักเรียนและครมูีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม ท าใหผ้ลการด าเนินงานเป็นที่ยอมรับของผูป้กครอง ชุมชน  
ท้องถ่ิน   
   
 
 
 
 
 
 
 



 5. ผลท่ีเกิดกับชุมชน 
 5.1 ครู ผู้บรหิาร และผู้ปกครอง มีการประชุมทุกภาคเรียน   
 5.2 ครู และผู้บริหารร่วมกิจกรรมส าคัญในชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 
  5.3 มีการประชุมผูป้กครองทกุปกีารศึกษา 
 5.3 โรงเรียนใหบ้ริการแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนในด้านต่างๆ รวมทั้งส่งเสริม สนบัสนุนให้ 
ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
 5.4 ชุมชนให้ความร่วมมือและสนับสนุนกจิกรรมต่างๆ ของโรงเรียนด้วยดี    

 สถานศึกษามีส่วนร่วมกับชุมชน ในกิจกรรมต่างๆตลอดปีการศึกษา โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
วัฒนธรรม  ประเพณี และพิธีกรรมทางศาสนา  เช่น ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  ประเพณีลอยกระทง  
ประเพณีสงกรานต์  การทอดผ้าป่า งานประจ าปีของวัด  เป็นต้น ตลอดจนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ กิจกรรม
วันส าคัญ  ได้แก่  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมวันร าลึกพระคุณครู กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมสานสายใย
ครอบครัว กิจกรรมรวมพลคนดีของแม่  จนท าให้เกิดความร่วมมือ  ความเข้าใจที่ดีต่อกัน  เกิดความรักและ
ความภาคภูมิใจในโรงเรียนและท้องถ่ิน  นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง  ประชุม
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในแต่ละภาคเรียนเพื่อช้ีแจงนโยบายของโรงเรียนและเพื่อหาแนวทางใน
การร่วมพัฒนาโรงเรียนทั้งพัฒนาอาคารสถานที่และพัฒนาทางวิชาการให้เป็นไปในทางทิศทางเดียวกัน 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่  2  รายละเอียดการพฒันาตนเอง 

 
ท่ี 

 
สมรรถนะท่ีจะพัฒนา 

อันดับ 
ความ 
ส าคัญ 

วิธีการ / 
รูปแบบ 

การพัฒนา 

ระยะเวลา 
ในการพัฒนา 

การขอรับงบประมาณ
สนับสนุนจาก

หน่วยงาน 

 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

เริ่มต้น สิ้นสุด 
 
1 

สมรรถนะหลัก 
การมุ่งผลสัมฤทธิ ์
1.1 ความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติงาน 
1.2 ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
1.3 ผลการปฏิบัติงาน 

 
1 
 
 

 
 

(T) 
(S) 

(OJT) 

 
 

พ.ค.62 
พ.ค.62 
พ.ค.62 

 
 
มี.ค.63 
มี.ค.63 
มี.ค.63 

 
 

- จัดท าโครงการตาม 
  ปีงบประมาณ 

 

 
 
- จัดการเรียนรู้ได้ตามเป้าหมายของ  
  หลักสูตร 

2 การบริการท่ีดี 
2.1 ความสามารถในการสร้างระบบการใหบ้รกิาร 
2.2 ความสามารถในการใหบ้รกิาร 

8  
(T) 
(T) 

 
พ.ค.62 
พ.ค.62 

 
มี.ค.63 
มี.ค.63 

 
- จัดท าโครงการตาม 
  ปีงบประมาณ 

 
- มีระบบการใหบ้รกิารที่ด ี

3 การพัฒนาตนเอง 
3.1 ความสามารถในการวิเคราะห์ตนเอง 
3.2 ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
3.3 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 

เพื่อการแสวงหาความรู ้
3.4 ความสามารถในการติดตามความเคลื่อนไหว

ทางวิชาการและวิชาชีพ 
3.5 ความสามารถในการประมวลความรู้และ 

การน าความรู้ไปใช้ 

4 
 

 
(S) 
(A) 

(OJT) 
 

(S) 
 

(C) 

 
พ.ค.62
พ.ค.62 
พ.ค.62 

 
พ.ค.62 

 
พ.ค.62 

 
มี.ค.63 
มี.ค.63 
มี.ค.63 

 
มี.ค.63 

 
มี.ค.63 

 
- ไม่ใช้งบประมาณ 
- ไม่ใช้งบประมาณ 
- ไม่ใช้งบประมาณ 
 
- งบประมาณอบรม 
  พัฒนาบุคคลากร 
- ไม่ใช้งบประมาณ 

 
- ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
- สามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้อง 
- ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการแสวงหา 
  ความรู้ได้ 

 - มีความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ 
 
- ประมวลความรู้และการน าความรู้  
  ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 

 
 
 



ส่วนที่ 2 รายละเอียดการพฒันาตนเอง (ต่อ) 
 
ท่ี 

 
สมรรถนะท่ีจะพัฒนา 

อันดับ 
ความ 
ส าคัญ 

วิธีการ / 
รูปแบบ 

การพัฒนา 

ระยะเวลา 
ในการพัฒนา 

การขอรับงบประมาณ
สนับสนุนจาก

หน่วยงาน 

 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

เริ่มต้น สิ้นสุด 
4 การท างานเป็นทีม 

4.1 ความสามารถในการวางแผนเพื่อการปฏิบัตงิาน
เป็นทมี 

4.2 ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

5 
 
 

 
(T) 
 

(P) 
 

 
พ.ค.62 

 
พ.ค.62 

 
มี.ค.63 

 
มี.ค.63 

 

 
- จัดท าโครงการตาม 
  ปีงบประมาณ 
- จัดท าโครงการตาม 
  ปีงบประมาณ 

 
- วางแผนเพื่อการปฏิบัติงานเป็นทมีได้ 
 
- ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างม ี
  ประสิทธิภาพ 

5 วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
5.1 การมีวินัย 

 
5.2 การประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง

ที่ดี 
 
5.3 การด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม 
 
5.4 ความรักและความศรทัธาในวิชาชีพ 
 
5.5 ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 

9 
 

 
(S) 
 

(S) 
 

(S) 
 

(S) 
 

(S) 

 
พ.ค.62 

 
พ.ค.62 

 
พ.ค.62 

 
พ.ค.62 

 
พ.ค.62 

 

 
มี.ค.63 

 
มี.ค.63 

 
มี.ค.63 

 
มี.ค.63 

 
มี.ค.63 

 

 
- จัดท าโครงการตาม 
  ปีงบประมาณ 
- จัดท าโครงการตาม 
  ปีงบประมาณ 
- จัดท าโครงการตาม 
  ปีงบประมาณ 
- จัดท าโครงการตาม 
  ปีงบประมาณ 
- จัดท าโครงการตาม 
  ปีงบประมาณ 

 
- มีวินัยในตนเอง 
 
- ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
  ที่ดีได้ 
- ด ารงชีวิตไดอ้ย่างเหมาะสม 
 
- รักและความศรัทธาในวิชาชีพ 
 
- รับผิดชอบในวิชาชีพ 
 



 
1 

สมรรถนะประจ าสายงาน 
การบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
1.1 ความสามารถในการสร้างและพัฒนาหลักสูตร 

 
1.2 ความสามารถในเนื้อหาสาระที่สอน 
 
1.3 ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
     ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1.4 ความสามารถในการใช้และพัฒนานวัตกรรม  
     เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ 
 
1.5 ความสามารถในการวัดและประเมินผล 
     การเรียนรู ้

2 
 
 

 
 

( T) 
 

(F) 
 

(T) 
 

(T) 
 
 

(T) 
 

 
 

พ.ค.62 
 

พ.ค.62 
 

พ.ค.62 
 
พ.ค.62 

 
 

พ.ค.62 
 

 
 

มี.ค.63 
 

มี.ค.63 
 

มี.ค.63 
 
มี.ค.63 

 
 

มี.ค.63 
 

 
 
- จัดท าโครงการตาม 
  ปีงบประมาณ 
- จัดท าโครงการตาม 
  ปีงบประมาณ 
- จัดท าโครงการตาม 
  ปีงบประมาณ 
- จัดท าโครงการตาม   
  ปีงบประมาณ 

 
- จัดท าโครงการตาม 
  ปีงบประมาณ 

 
 

  - สร้างและพัฒนาหลกัสูตร 
   ได้เหมาะสมกบัผูเ้รียน 
 - สามารถสอนเนื้อหาสาระได้ถูกต้อง   
   แม่นย า 
- ความสามารถในการจัดกระบวนการ 
  เรียนรู้ทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส าคัญได ้
- ความสามารถในการใช้และพฒันา 
  นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ 
  เพื่อการจัดการเรียนรู ้
- ความสามารถในการวัดและ 
  ประเมินผลการเรียนรู ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 รายละเอียดการพฒันาตนเอง (ต่อ) 
 
ท่ี 

 
สมรรถนะท่ีจะพัฒนา 

อันดับ 
ความ 
ส าคัญ 

วิธีการ / 
รูปแบบ 

การพัฒนา 

ระยะเวลา 
ในการพัฒนา 

การขอรับงบประมาณ
สนับสนุนจาก

หน่วยงาน 

 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

2 การพัฒนาผู้เรียน 
2.1 ความสามารถในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
 
2.2 ความสามารถในการพฒันาทักษะชีวิต  
     สุขภาพกายและสุขภาพจิต 
2.3 ความสามารถในการปลูกฝังความเป็น 
     ประชาธิปไตย 
2.4 ความสามารถในการปลูกฝังความเป็นไทย 
 
2.5 ความสามารถในการจัดระบบดูแลและช่วยเหลือ 
     ผู้เรียน 

6 
 

 
(T) 
 

(A)  (T) 
 

(T) 
 

(OJT) 
 

(A)   

 
พ.ค.62 

 
พ.ค.62 

 
พ.ค.62 

 
พ.ค.62 

 
พ.ค.62 

 

 
มี.ค.63 

 
มี.ค.63 

 
มี.ค.63 

 
มี.ค.63 

 
มี.ค.63 

 

 
- จัดท าโครงการตาม 
  ปีงบประมาณ 
- จัดท าโครงการตาม 
  ปีงบประมาณ 
- จัดท าโครงการตาม 
  ปีงบประมาณ 
- จัดท าโครงการตาม 
  ปีงบประมาณ 
- จัดท าโครงการตาม 
  ปีงบประมาณ 

 
- สามารถปลกูฝงัคุณธรรม จริยธรรม 
 
- สามารถพัฒนาทกัษะชีวิต  
  สุขภาพกายและสุขภาพจิต 
- สามารถปลกูฝงัความเป็น 
  ประชาธิปไตยได้ 
- สามารถปลกูฝงัความเป็นไทย 
 
- สามารถจัดระบบดูแล และช่วยเหลือ 
  ผู้เรียนได ้

3 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
3.1 ความสามารถในการจัดบรรยากาศการเรียนรู ้
 
3.2 ความสามารถในการจัดท าข้อมลูสารสนเทศ 
     และเอกสาร 
3.3 ความสามารถในการก ากับดูแลช้ันเรียน 

  
(S) 

 
(T) 

 
(S) 

 
พ.ค.62 

 
พ.ค.62 

 
พ.ค.62 

 
มี.ค.63 

 
มี.ค.63 

 
มี.ค.63 

 
- จัดท าโครงการตาม 
  ปีงบประมาณ 
- จัดท าโครงการตาม 
  ปีงบประมาณ 
- ตามปีงบประมาณ 

 
- สามารถจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่ด ี
 
- สามารถจัดท าข้อมลูสารสนเทศ 
  และเอกสารได ้
- สามารถการก ากับดูแลช้ันเรียน 

 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 รายละเอียดการพฒันาตนเอง (ต่อ) 
 
ท่ี 

 
สมรรถนะท่ีจะพัฒนา 

อันดับ 
ความ 
ส าคัญ 

วิธีการ / 
รูปแบบ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาใน 
การพัฒนา 

การขอรับงบประมาณ
สนับสนุนจาก

หน่วยงาน 

  
 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

เริ่มต้น สิ้นสุด 
4 การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจัย 

4.1 ความสามารถในการวิเคราะห ์
 
4.2 ความสามารถในการสังเคราะห ์
 
4.3 ความสามารถในการเขียนเอกสารทางวิชาการ 
 
4.4 ความสามารถในการวิจัย 
 

3  
(T) 
 

(T)   
 

(E)  
 

(T) 

 
พ.ค.62 

 
พ.ค.62 

 
พ.ค.62 

 
พ.ค.62 

 

 
มี.ค.63 

 
มี.ค.63 

 
มี.ค.63 

 
มี.ค.63 

 

 
- จัดท าโครงการตาม 
  ปีงบประมาณ 
- จัดท าโครงการตาม 
  ปีงบประมาณ 
- จัดท าโครงการตาม 
  ปีงบประมาณ 
- จัดท าโครงการตาม 
  ปีงบประมาณ 

 
- มีความสามารถในการวิเคราะห์ได ้
 
- มีความสามารถในการสังเคราะห์ได้ 
 
- สามารถเขียนเอกสารทางวิชาการได ้
 
- มีสามารถในการท าการวิจัยได ้

5 ภาวะผู้น าครู 
5.1 วุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญท่ี่เหมาะสมกบัความ
เป็นคร ู
5.2  การสนทนาอย่างสร้างสรรค์ 
 
5.3 การเป็นบุคคลแหง่การเปลี่ยนแปลง 
 
5.4 การปฏิบัติงานอย่างไตร่ตรอง 
 
5.5 การมุ่งพฒันาผลสัมฤทธ์ิผูเ้รียน 

11  
(A)  
 

(S)  
 

(S)  
 

(S)  
 

(T) 

 
พ.ค.62 

 
พ.ค.62 

 
พ.ค.62 

 
พ.ค.62 

 
พ.ค.62 

 

 
มี.ค.63 

 
มี.ค.63 

 
มี.ค.63 

 
มี.ค.63 

 
มี.ค.63 

 

 
- จัดท าโครงการตาม 
  ปีงบประมาณ 
- จัดท าโครงการตาม 
  ปีงบประมาณ 
- จัดท าโครงการตาม 
  ปีงบประมาณ 
- จัดท าโครงการตาม 
  ปีงบประมาณ 
- จัดท าโครงการตาม 
  ปีงบประมาณ 

 
- มีความเหมาะสมในการเป็นคร ู
 
- มีความสามารถในการสนทนาอย่าง
สร้างสรรค์ได ้
- มีความสามารถในการพฒันาตนเอง
อยู่ตลอดเวลา 
- มีสามารถในการท างานอย่าง
ไตร่ตรอง 
- มีความมุ่งมั่นพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
 
 



6 การสรา้งความสัมพันธ์และความร่วมร่วมมือกับ
ชุมชน 
6.1 ความสามารถในการน าชุมชนมสี่วนร่วมใน 
     กิจกรรมสถานศึกษา 
6.2 ความสามารถในการเข้าร่วมกจิกรรมของชุมชน 
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(S) 

 
(S) 

 
พ.ค.62 

 
พ.ค.62 

 

 
มี.ค.63 

 
มี.ค.63 

 

 
- จัดท าโครงการตาม 
  ปีงบประมาณ 
- จัดท าโครงการตาม 
  ปีงบประมาณ 
 
 

 
- สามารถน าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
  ในกิจกรรมสถานศึกษาได้ 
- สามารถเข้าร่วมกจิกรรมของชุมชนได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่  3  ตารางสรปุแผนพัฒนาตนเอง 

อันดับ
ความส าคัญ 

 
สมรรถนะท่ีจะพัฒนา 

 
วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา 

ระยะเวลา 
ในการพัฒนา 

การขอรับงบประมาณ
สนับสนุนจากหน่วยงาน 

 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

เริ่มต้น สิ้นสุด 
1 การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ (T)  (S)  (OJT) พ.ค.62 มี.ค.63 - จัดท าโครงการ 

  ตามปีงบประมาณ 
ยกระดับผลสมัฤทธ์ิ 

2 การบริหารการจัดหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู ้

(T) พ.ค.62 มี.ค.63 - จัดท าโครงการ 
  ตามปีงบประมาณ 

ความสามารถในการจัดการเรียนรู ้

3 การวิเคราะห์ สงัเคราะห์และ
การวิจัย 

(T) 
 

พ.ค.62 
 

มี.ค.63 - จัดท าโครงการ 
  ตามปีงบประมาณ 

การวิเคราะห์ สงัเคราะห์และการวิจัย 

4 การพัฒนาตนเอง (S)  (A)  (OJT)  (C) พ.ค.62 มี.ค.63 - จัดท าโครงการ 
  ตามปีงบประมาณ 

พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้า 
ในวิชาชีพ 

5 การท างานเป็นทีม (T)  (P) พ.ค.62 มี.ค.63 - จัดท าโครงการ 
  ตามปีงบประมาณ 

มีทักษะในการท างานเป็นทมี 

6 การพัฒนาผูเ้รียน (OJT)  (T)  (A) พ.ค.62 มี.ค.63 - จัดท าโครงการ 
  ตามปีงบประมาณ 

พัฒนาผูเ้รียนให้มีความรู้
ความสามารถตรงตามหลักสูตร 

7 การบริหารจัดการช้ันเรียน (S)  (T) พ.ค.62 มี.ค.63 - จัดท าโครงการ 
  ตามปีงบประมาณ 

สามารถจัดการช้ันเรียนใหเ้หมาะสม
กับการจัดการเรียนการสอน 

8 การบริการที่ด ี (T) พ.ค.62 มี.ค.63 - จัดท าโครงการ 
  ตามปีงบประมาณ 

มีระบบในการใหบ้ริการที่ด ี

9 วินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

(S) 
 

พ.ค.61 มี.ค.63 - จัดท าโครงการ 
  ตามปีงบประมาณ 

มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 
 



ส่วนที่  3  ตารางสรปุแผนพัฒนาตนเอง (ต่อ) 
อันดับ

ความส าคัญ 
 

สมรรถนะท่ีจะพัฒนา 
 

วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา 
ระยะเวลา 

ในการพัฒนา 
การขอรับงบประมาณ

สนับสนุนจากหน่วยงาน 
 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
เริ่มต้น สิ้นสุด 

10 การสร้างความร่วมมือกบัชุมชน (S) 
 

พ.ค.62 มี.ค.63 - จัดท าโครงการ 
  ตามปีงบประมาณ 

ให้ชุมชมมีบทบาทในการจัดการศึกษา
และให้ความร่วมมือกบักิจกรรมใน
ชุมชน 

11 ภาวะผู้น าครู (A) (S) (T) พ.ค.62 มี.ค.63 - จัดท าโครงการ 
  ตามปีงบประมาณ 

ฝึกในเรื่องของการเรียนรู้ใหท้ันโลก 
ตามการเปลี่ยนแปลง ยุค Thailand 
4.0 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  4 ความต้องการในการพฒันา  
   1. หลักสูตรใดท่ีท่านต้องการพัฒนา  
 มีความต้องการในการพฒันาหลักสูตรที่เกี่ยวกบัการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัยทางการศึกษา ด้านภาษาไทย ในด้านรูปแบบ เทคนิควิธีการในการจัดการเรียนรู้
สมัยใหม่ โดยเน้นให้นกัเรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ข้ันสงู ซึงเป็นการใช้สื่อนวัตกรรมที่หลากหลายเพื่อพฒันาผูเ้รียนตามศักยภาพ มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงและ
หลากหลาย 
 
   2. เพราะเหตุใดจึงต้องการเลือกหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องในข้อ 1 
 เพราะมีเหตุผลคือ                
 2.1 ต้องการน าความรู้ ความสามารถที่มมีาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในระดบัช้ันมัธยมศึกษา    
 2.2 ต้องการน าวิธีการและเทคนิคการเรียนรู้ต่างมาใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน เพือ่พัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
3 และปีที่ 5 ให้สูงยิง่ข้ึนไป                
 2.3 เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเองในการเข้าสูยุ่คสมัย พร้อมควบคู่คุณธรรม จริยธรรมที่ยัง่ยืนให้กบัผูเ้รียน 
 2.4 เพื่อน าความรู้ที่ได้รบัจากหลักสูตรมาขยายผลการเรียนรู้สู่ครผููส้อนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3 และปีที่ 5 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในระดบันั้นๆ 
   
   3. ท่านคาดหวังสิ่งใดจากการเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรท่ีท่านเลือกพัฒนา          
 3.1  ความรู้เรื่อง รปูแบบ/เทคนิคการสอน/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน         
 3.2  การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในหอ้งเรียน                         
   3.3  ทักษะการเรียนรู้ด้านเนือ้หาวิชาการในระดับมัธยมศึกษา ในการฝึกการคิดข้ันสูง 
 3.4  สมรรถนะการวิจัยทางการศึกษารูปแบบใหม่ 
 
   4. ท่านจะน าความรู้จากหลักสูตรไปพัฒนาการสอนของท่านได้อย่างไร           
  ต้องการน าความรู้ที่ได้รบัมาใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนในระดบัช้ันมัธยมศึกษา ให้ผูเ้รียนเกิดผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ที่ดี และมีประสิทธิภาพ 
สามารถน าความรูท้ี่ได้รับมาสรรสร้างนวัตกรรมเพื่อพฒันาผูเ้รียนได้ตรงตามศักยภาพ                                                                             
 

ลงช่ือ.......................................................................... 
                                          (นางสาวจีรวรรณ์  เข็มกลัด) 



                                       ผู้จัดท าแผนพฒันาตนเอง  
 
ส่วนที่ 5  ค ารับรองแผนพฒันาตนเองของผู้บังคบับญัชา 
                            
ความคิดเห็นของผู้บงัคบับัญชา 

............................................................................................................................. ................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. .............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. .............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ............................................................................................................... ............................... 
 
 
                 ลงช่ือ.............................................................................. 
                              (นายธนะกุล  ช้อนแก้ว)) 
                       ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายวิธีการพัฒนาสมรรถนะ  สัญลักษณ์  และความหมาย 
  
 A :  Active  Learning  (เรียนรู้จากการปฏิบัติ)  C   :  Coaching  (การสอนงาน) 
 CE  :  Continuing  Education  (ศึกษาต่อ)   E   :  Expert  Briefing  (พบผูเ้ช่ียวชาญ)                                     
 F :  Field  Trip  (ศึกษาดูงาน)     J   :  Job  Swap  (แลกเปลี่ยนงาน) 
 M  :  Mentoring  (ติดตามโดยพี่เลี้ยง)    JR :  Jop  Rotation  (หมุนเวียนงาน) 
 OJT :  On  the  Job  Training  (สอนขณะปฏิบัตงิาน)  P   :  Project  Assignment  (มอบหมายงาน) 
 S   :  Self  Study  (ศึกษาด้วยตนเอง)   T   :  Training, Workshop  (การฝึกอบรม/ประชุมปฏิบัตกิาร) 



 
ผลการประเมินสมรรถนะครู ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
ช่ือ         นางสาวจีรวรรณ์  เข็มกลัด              ต าแหน่ง         ครู      วิทยฐานะ   ช านาญการ        - 

โรงเรียน  นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  มัธยมศึกษา  เขต 1    - 
 

สมรรถนะ คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
สมรรถนะหลัก (Core Competency) 
001. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน 
002. การบริการที่ด ี
003. การพัฒนาตนเอง 
004. การท างานเป็นทีม 
005. จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  

สมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency)   
001. การบรหิารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
002. การพัฒนาผูเ้รียน 
003. การบรหิารจัดการช้ันเรียน 
004. การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจัยเพื่อพฒันาผูเ้รียน 
005. ภาวะผู้น าครู 
006. การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน 

  

 
สรุปผล 

   สมรรถนะระดับคุณภาพสงู  จ านวน  10  สมรรถนะ 
   สมรรถนะระดับคุณภาพปานกลาง  จ านวน   1  สมรรถนะ 
   สมรรถนะระดับคุณภาพควรปรับปรงุ จ านวน   -   สมรรถนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ชื่อ-สกุล   นางสาวจรีวรรณ์  เข็มกลัด   โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม. เขต 1 
ผู้ประเมิน   ตนเอง   

 เพื่อนครผูู้สอน   
 ผู้บริหารสถานศึกษา 
 

ค าชี้แจง 
1. แบบประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานฉบบันี้ส าหรบัใหค้รูผูส้อนท าการประเมินสภาพการ

ปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อนครผูู้สอน และผูบ้รหิารสถานศึกษา ร่วมประเมินตามสภาพความเป็นจรงิ เพื่อเป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการพฒันาคุณภาพการปฏิบัตงิานของครผููส้อนในแต่ละคน โดยจะมผีู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้
รับรองผลการประเมินอกีครั้งหนึ่ง 

2. แบบประเมินสมรรถนะฉบับนี้ แบง่ออกเป็น 2 ตอน 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลเกี่ยวกับครผููส้อน 
 ตอนท่ี 2 การประเมินสมรรถนะของครูผูส้อน ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ  
และสมรรถนะประจ าสายงาน 6 สมรรถนะ 

3. ให้ผู้ประเมินอ่านรายการค าถามในแต่ละสมรรถนะให้ดีกอ่นที่จะท าการประเมินสมรรถนะ 
การปฏิบัตงิาน 

4. วิธีการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ใหท้่านท าเครือ่งหมาย ลงในช่องสภาพการปฏิบัติงาน
ในแต่ละรายการค าถามของแต่ละสมรรถนะตามสภาพความเป็นจริง 
 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รบัการประเมิน 
 

1. เพศ   ชาย   หญิง 
2. ต าแหน่งปัจจุบันของผูร้ับการประเมิน 

   ครูผู้ช่วย   ครู คศ. 1    ครู คศ. 2   
   ครู คศ. 3    ครู คศ. 4    ครู คศ. 5 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด 
   ต่ ากว่าปริญญาตร ี   ปริญญาตร ี    ปริญญาโท    ปริญญาเอก 

4. อายุราชการ        ปี  เดือน (นับถึง 16 พฤษภาคม 2562) 
5. กลุ่มสาระการเรียนรูท้ี่ถนัดหรือเช่ียวชาญ  คือ   ภาษาไทย          

 
 
ตอนท่ี 2 การประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครผูู้สอน (ผู้รบัการประเมิน) 

ให้ท่านพิจารณาสภาพการด าเนินงานในแต่ละประเด็นย่อยในแต่ละสมรรถนะของผู้รบัการประเมินแล้ว
ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องสภาพการปฏิบัติงานของครูผูส้อนในประเด็นย่อยของแตล่ะสมรรถนะตามสภาพ
ความเป็นจริง 
 
 

แบบประเมินสมรรถนะครูผู้สอน 
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

 



1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) 

รายการสมรรถนะและพฤติกรรม 
ระดับการปฏิบัติ 

น้อย
ท่ีสุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

1. สมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน      
1.1 วิเคราะห์ภารกจิงานเพื่อวางแผนการแกป้ัญหาอย่างเปน็ระบบ      
1.2 ก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัตงิานทุกภาคเรียน      
1.3 ก าหนดแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นข้ันตอน      
1.4 ใฝ่เรียนรู้เกี่ยวกบัการจัดการเรียนรู ้      
1.5 ริเริ่มสร้างสรรค์ในการพฒันาการจัดการเรียนรู้      
1.6 แสวงหาความรู้ทีเ่กี่ยวกับวิชาชีพใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนาตนเอง      
1.7 ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง      
1.8 ใช้ผลการประเมินในการปฏิบัตงิานมาใช้ปรบัปรุง/พัฒนา 
     การท างานให้ดีย่ิงข้ึน 

     

1.9 พัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผูเ้รียน  
     ผู้ปกครอง และชุมชน 

     

2. สมรรถนะการบริการท่ีด ี      
2.1 ให้บริการด้วยความยิ้มแย้มใจใส่ เห็นอกเห็นใจผู้มารบับริการ      
2.2 ให้บริการอย่างรวดเร็ว ทันใจ ไมล่่าช้า      
2.3 ให้บริการอย่างมีความเคารพยกย่อง อ่อนน้อมใหเ้กียรต ิ
     ผู้รับบริการ 

     

2.4 ให้บริการด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจและเต็มอกเต็มใจ      
2.5 แก้ปัญหาใหก้ับนักเรียน และผูป้กครองหรือผู้มาขอรับบริการ      
2.6 ให้บริการโดยยึดความต้องการของผู้รบับริการเป็นหลัก      
2.7 ให้บริการเกินความคาดหวัง แม้ต้องใช้เวลา หรือ 
     ความพยามยามอย่างมาก 
 
 
 

     

รายการสมรรถนะและพฤติกรรม 
ระดับการปฏิบัติ 

น้อย
ท่ีสุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

3. สมรรถนะการพัฒนาตนเอง      
3.1 ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ มุ่งมั่นและแสวงหาโอกาสพฒันา  
     ตนเองด้วยวิธีที่หลากหลาย 

     

3.2 วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ 
     ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

     

3.3 ศึกษา ค้นคว้าหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ทางวิชาการเพื่อพัฒนา 
     ตนเองและวิชาชีพ 

     

3.4 แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ับผู้อื่นเพื่อการพัฒนาตนเองทุกครัง้      



     ที่มีโอกาส 
3.5 เข้ารับการอบรมเพื่อพฒันาตนเองจากหน่วยงานต่างๆ  
     อย่างต่อเนื่อง 

     

3.6 ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ และถ่ายทอดความรู้  
     ประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่ผู้อื่น 

     

3.7 มีการสร้างเครือข่ายการเรียนรูเ้พื่อการพฒันาตนเองทั้งใน 
     และนอกสถานศึกษา 

     

4. สมรรถนะการท างานเป็นทีม      
4.1 สร้างสัมพันธภาพที่ดีในการท างานร่วมกับผู้อื่น      
4.2 ท างานร่วมกับผู้อื่นตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมาย      
4.3 ช่วยเหลือเพือ่นร่วมงานเพื่อสู่เป้าหมายความส าเร็จร่วมกัน      
4.4 ให้เกียรติ ยกย่องชมเชย ให้ก าลังใจแก่เพื่อนร่วมงานในโอกาส 
     ที่เหมาะสม 

     

4.5 มีทักษะในการท างานร่วมกับบุคคล/กลุ่มบุคคลได้อย่างมี  
     ประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
     และในทุกสถานการณ์ 

     

4.6 แสดงบทบาทผู้น าหรือผู้ตามในการท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
     เหมาะสมในทุกโอกาส 

     

4.7 แลกเปลี่ยน/รบัฟังความคิดเห็นและประสบการณ์ภายใน 
     ทีมงาน 

     

4.8 ร่วมกับเพื่อนร่วมงานในการสร้างวัฒนธรรมการท างานเป็นทีม 
     ให้เกิดข้ึนในสถานศึกษา 
 

 
 
 

    

รายการสมรรถนะและพฤติกรรม 
ระดับการปฏิบัติ 

น้อย
ท่ีสุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

5. สมรรถนะจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู      
5.1 ยึดมั่นในอุดมการณ์ของวิชาชีพ ปกป้องเกียรติและศักดิศ์รี 
     ของวิชาชีพ 

     

5.2 เสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ด ี
     ขององค์กรวิชาชีพ 

     

5.3 ยกย่อง ช่ืนชมบุคคลที่ประสบความส าเรจ็ในวิชาชีพ      
5.4 ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ตรงต่อเวลา วางแผนการใช้จ่าย 
     และใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 

     

5.5 ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และขนบธรรมเนียม 
     ประเพณี 

     

5.6 ปฏิบัติตนและด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ 
     พอเพียงได้เหมาะสมกับสถานะของตน 

     

5.7 รักษาสิทธิประโยชน์ของตนเอง และไม่ละเมิดสิทธิของผูอ้ื่น      
5.8 เอื้อเฟื้อเผือ่แผ่ ช่วยเหลือ และไมเ่บียดเบียนผู้อื่น      



5.9 มีความเป็นกัลยาณมิตรต่อผู้เรียนเพือ่นร่วมงาน 
     และผู้รับบรกิาร 

     

5.10 ปฏิบัติตนตามหลกัการครองตน ครองคน ครองงาน 
       เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลผุลส าเรจ็ 

     

 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) 
 

รายการสมรรถนะและพฤติกรรม 
ระดับการปฏิบัติ 

น้อย
ท่ีสุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

1. สมรรถนะการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรยีนรู้      
1.1 ออกแบบกจิกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายสอดคล้อง 
     กับวัย ความต้องการของผูเ้รียน ชุมชน 

     

1.2 เปิดโอกาสใหผู้้เรียนมสี่วนร่วมในการก าหนดกจิกรรมและ 
     การประเมินผลการเรียนรู ้

     

1.3 ใช้รูปแบบ/เทคนิควิธีการสอนอย่างหลากหลายเพื่อให้ผูเ้รียน 
      พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

     

1.4 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทีป่ลกูฝงั/สง่เสริมคุณลักษณะ 
      อันพึงประสงค์และสมรรถนะของผูเ้รียน 

     

1.5 ใช้หลักจิตวิทยาในการจัดการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนเรียนรู้อย่างมี 
      ความสุขและพัฒนาเต็มศักยภาพ 

     

1.6 ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปญัญาทอ้งถ่ินในชุมชนใน 
     การจัดการเรียนรู ้

     

1.7 ใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีหลากหลายและเหมาะสมกบั 
      เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู ้

     

1.8 ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการผลิตสือ่/นวัตกรรมที่ใช้ 
     ในการเรียนรู ้

     

1.9 ออกแบบวิธีการวัดและประเมินผลหลากหลายเหมาะสมกับ 
     เนื้อหาและกจิกรรมการเรียนรู ้

     

1.10 สร้างและน าเครือ่งมือวัดและประเมินผลไปใช้อย่างถูกต้อง 
       เหมาะสม 

     

1.11 วัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจรงิ      
1.12 น าผลการประเมินการเรียนรู้มาใช้ในการพฒันา 
       การจัดการเรียนรู ้
 
 
 

     

 
 
 



2. สมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) (ต่อ) 
 

รายการสมรรถนะและพฤติกรรม 
ระดับการปฏิบัติ 

น้อย
ท่ีสุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

2. สมรรถนะการพัฒนาผู้เรียน      
2.1 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมแกผู่้เรียนในการจัดการเรยีนรู้ 
     ในช้ันเรียน 

     

2.2 จัดกิจกรรมสง่เสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แกผู่เ้รียนโดยให้ 
     ผู้เรียนมสี่วนร่วมในการวางแผนกจิกรรม 

     

2.3 จัดท าโครงการ/กจิกรรมที่สง่เสรมิคุณธรรมจริยธรรม 
      ให้แก่ผู้เรียน 

     

2.4 จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านการดูแลตนเอง มีทักษะใน 
      การเรียนรู้ การท างาน การอยูร่่วมกันในสังคม และรูเ้ทา่ทัน 
      การเปลี่ยนแปลง 

     

2.5 สอดแทรกความเป็นประชาธิปไตย ความภูมิใจในความเป็น 
     ไทยให้แก่ผู้เรียนในการจัดการเรียนรู ้

     

2.6 จัดท าโครงการ/กจิกรรมที่สง่เสรมิความเป็นประชาธิปไตย 
     ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

     

2.7 ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
     รายบุคคล 

     

2.8 น าข้อมูลนักเรียนไปใช้ช่วยเหลอื/พัฒนาผู้เรียนทัง้ด้าน 
     การเรียนรู้และปรับพฤติกรรมเป็นรายบุคคล 

     

2.9 จัดกิจกรรมเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาและส่งเสริมพัฒนาผูเ้รียน 
      ให้แก่นักเรียนอย่างทั่วถึง 

     

2.10 ส่งเสริมให้ผูเ้รียนปฏิบัติตนให้ถูกตอ้งเหมาะสมกับค่านิยม 
       ที่ดีงาม 

     

2.11 ดูแลนักเรียนทกุคนอย่างทั่วถึง ทันเหตุการณ์      

รายการสมรรถนะและพฤติกรรม 
ระดับการปฏิบัติ 

น้อย
ท่ีสุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

3. สมรรถนะการบริหารจัดการชั้นเรียน      
3.1 จัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่เอื้อตอ่ 
      การเรียนรู ้

     

3.2 ส่งเสรมิการมีปฏิสมัพันธ์ที่ดีระหว่างครกูับผู้เรียนและผูเ้รียน 
     กับผู้เรียน 

     

3.3 ตรวจสอบสิง่อ านวยความสะดวกในห้องเรียนให้พร้อมใช้ 
     และปลอดภัย 

     

3.4 จัดท าข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคลและ 
      เอกสารประจ าช้ันเรียนครบถ้วน เป็นปจัจบุัน 

     



3.5 น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการพฒันาผูเ้รียนได้อย่าง 
     เต็มศักยภาพ 

     

3.6 ให้ผู้เรียนมสี่วนร่วมในการก าหนดกฎ กติกา ข้อตกลง 
     ในช้ันเรียน 

     

3.7 แก้ปัญหา/พฒันานักเรียนด้านระเบียบวินัยโดยการสร้างวินัย   
     เชิงบวกในช้ันเรียน 

     

3.8 ประเมิน การก ากบัดูแลช้ันเรียน และน าผลการประเมินไปใช้   
     ในการปรับปรงุและพฒันา 

     

4. สมรรถนะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพ่ือพัฒนา 
    ผู้เรียน 

     

4.1 ส ารวจปญัหาเกี่ยวกับนกัเรียนที่เกิดข้ึนในช้ันเรียนเพื่อ 
     วางแผนการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

     

4.2 วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเกี่ยวกับนักเรียนที่เกิดข้ึนใน 
     ช้ันเรียนเพื่อก าหนดทางเลือกในการแก้ไขปญัหาระบุ 
     สภาพปัจจุบัน 

     

4.3 รวบรวม จ าแนกและจัดกลุ่มของสภาพปัญหา แนวคิดทฤษฏี 
      และวิธีการแก้ปัญหาเพื่อสะดวกต่อการน าไปใช้ 

     

4.4 มีการประมวลผลหรือสรปุข้อมลูสารสนเทศทีเ่ป็นประโยชน์  
     ต่อการแก้ไขปัญหาในช้ันเรยีนโดยใช้ข้อมูลรอบด้าน 

     

4.5 มีการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย อุปสรรคและโอกาส 
     ความส าเรจ็ของการวิจัยเพื่อแกป้ัญหาที่เกิดข้ึนในช้ันเรียน 
 

     

รายการสมรรถนะและพฤติกรรม 
ระดับการปฏิบัติ 

น้อย
ท่ีสุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

4.6 จัดท าแผนการวิจัยและด าเนินกระบวนการวิจัยอย่างเปน็ 
     ระบบตามแผนด าเนินการวิจัยที่ก าหนดไว้ 

     

4.7 ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเช่ือถือของผลการวิจัย 
     อย่างเป็นระบบ 

     

4.8 มีการน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในกรณีศึกษาอื่นๆ ทีม่ี 
     บริบทของปัญหาที่คล้ายคลึงกัน 

     

4.9 น าข้อมูลนักเรียนไปใช้ช่วยเหลอื/พัฒนาผู้เรียนทัง้ด้าน 
     การเรียนรู้และปรับพฤติกรรมเป็นรายบุคคล 

     

4.10 จัดกิจกรรมเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาและส่งเสริมพฒันา
ผู้เรียนให้แก่นักเรียนอย่างทั่วถึง 

     

5. สมรรถนะภาวะผู้น าครู      
5.1 เห็นคุณค่าให้ความส าคัญในความคิดเห็นหรือผลงานและ 
     ให้เกียรติผู้อื่น 

     

5.2 กระตุ้นจูงใจ ปรบัเปลี่ยนความคิดและการกระท าของผูอ้ื่น 
     ให้มีความผูกพันและมุ่งมั่นตอ่เป้าหมายในการท างานร่วมกัน 

     



5.3 มีปฏิสัมพันธ์ในการสนทนาอย่างสร้างสรรค์กบัผู้อื่นโดยมุ่งเน้น 
     ไปการเรียนรู้ และการพัฒนาวิชาชีพ 

     

5.4 มีทักษะการฟงั การพูด และการตัง้ค าถามเปิดใจกว้าง   
     ยืดหยุ่น ยอมรับทัศนะทีห่ลากหลายของผู้อื่นเพื่อเป็นแนวทาง  
     ใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงาน 

     

5.5 ให้ความสนใจต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นปจัจบุันโดยมกีาร  
     วางแผนอย่างมีวิสัยทัศน์ซึง่เช่ือมโยงกบัวิสัยทัศน์ เป้าหมาย  
     และพันธกิจของโรงเรียน 

     

5.6 ริเริ่มการปฏิบัติที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงและพฒันา 
     นวัตกรรม 

     

5.7 กระตุ้นผู้อื่นให้มีการเรียนรู้และความร่วมมือกันในวงกว้าง 
     เพื่อพัฒนาผูเ้รียน สถานศึกษา และวิชาชีพ 

     

5.8 ปฏิบัติงานร่วมกบัผูอ้ื่นภายใต้ระบบ/ข้ันตอนที่เปลี่ยนแปลง 
     ไปจากเดิมได้ 
 
 

     

รายการสมรรถนะและพฤติกรรม 
ระดับการปฏิบัติ 

น้อย
ท่ีสุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

5.9 สนับสนุนความคิดรเิริม่ซึ่งเกิดจากการพิจารณาไตร่ตรองของ 
     เพื่อนร่วมงาน และมสี่วนร่วมในการพฒันานวัตกรรมต่าง ๆ  

     

5.10 ใช้เทคนิควิธีการหลากหลายในการตรวจสอบประเมิน 
      การปฏิบัติงานของตนเองและผลการด าเนินงานสถานศึกษา 

     

5.11 ก าหนดเป้าหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ที่ท้าทาย   
      ความสามารถของตนเองตามสภาพจริงและปฏิบัติให้ 
      บรรลุผลส าเร็จได ้

     
 

5.12 ยอมรับข้อมลูปอ้นกลบัเกี่ยวกับความคาดหวังด้านการเรียนรู้  
      ของผู้เรียนจากผู้ปกครอง 

     

6. สมรรถนะการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน  
    เพ่ือการจัดการเรียนรู้ 

     

6.1 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกบัผูป้กครองและชุมชนในการติดต่อสื่อสาร  
     เพื่อการจัดการเรียนรู ้

     

6.2 ประสานงานกับผู้ปกครองและชุมชนใหเ้ข้ามามสี่วนร่วม 
     ในการจัดการเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่องตลอดปกีารศึกษา 

     

6.3 เปิดโอกาสใหผู้้มสี่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมวางแผนการจัดกจิกรรม  
     การเรียนรู้ในระดับช้ันเรียน 

     

6.4 เปิดโอกาสใหผู้้ปกครองและชุมชนเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
     เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

     

6.5 สร้างเครือข่ายความร่วมมอืระหว่างครู ผูป้กครอง ชุมชนและ  
     องค์กรอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการแลกเปลี่ยนข้อมูล 

     



     สารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู ้
6.6 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ปราชญ์ชาวบ้านหรอืภูมิปัญญา 
     ในท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วม 

     

6.7 มีการเปิดโอกาสใหผู้้มสี่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษาเข้ามา 
     มีส่วนร่วมในการประเมินผลการจัดการศึกษา 

     

6.8 มีการเสนอผลการจัดการเรียนรู้ต่อฝ่ายต่าง ๆ ของชุมชน 
     เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแก้ไขปัญหาร่วมกันในทกุภาคเรียน 

     

 
                                                               ลงช่ือ .................................................. ผูป้ระเมิน 
                                                                        (นางสาวจรีวรรณ์  เข็มกลัด) 
                                                                     ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะช านาญการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
 
ชื่อ-สกุล    นางสาวจีรวรรณ์  เข็มกลัด โรงเรียน  นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม. เขต 1 
ผู้ประเมิน   ตนเอง   

 เพื่อนครผูู้สอน   
 ผู้บริหารสถานศึกษา 

ค าชี้แจง 
1. แบบประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานฉบบันี้ส าหรบัใหค้รูผูส้อนท าการประเมินสภาพการ

ปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อนครผูู้สอน และผูบ้รหิารสถานศึกษา ร่วมประเมินตามสภาพความเป็นจรงิ เพื่อเป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการพฒันาคุณภาพการปฏิบัตงิานของครผููส้อนในแต่ละคน โดยจะมผีู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้
รับรองผลการประเมินอกีครั้งหนึ่ง 

2. แบบประเมินสมรรถนะฉบับนี้ แบง่ออกเป็น 2 ตอน 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลเกี่ยวกับครผููส้อน 
 ตอนท่ี 2 การประเมินสมรรถนะของครูผูส้อน ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ  
และสมรรถนะประจ าสายงาน 6 สมรรถนะ 

3. ให้ผู้ประเมินอ่านรายการค าถามในแต่ละสมรรถนะให้ดีกอ่นที่จะท าการประเมินสมรรถนะ 
การปฏิบัตงิาน 

4. วิธีการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ใหท้่านท าเครือ่งหมาย ลงในช่องสภาพการปฏิบัติงาน
ในแต่ละรายการค าถามของแต่ละสมรรถนะตามสภาพความเป็นจริง 
 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รบัการประเมิน 
 

1. เพศ   ชาย   หญิง 
2. ต าแหน่งปัจจุบันของผูร้ับการประเมิน 

   ครูผู้ช่วย   ครู คศ. 1    ครู คศ. 2   
   ครู คศ. 3    ครู คศ. 4    ครู คศ. 5 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด 
   ต่ ากว่าปริญญาตร ี   ปริญญาตร ี    ปริญญาโท    ปริญญาเอก 

4. อายุราชการ            ปี      เดือน (นับถึง 16 พฤษภาคม 2562) 
5. กลุ่มสาระการเรียนรูท้ี่ถนัดหรือเช่ียวชาญ  คือ   ภาษาไทย               

 
 
 
ตอนท่ี 2 การประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครผูู้สอน (ผู้รบัการประเมิน) 

ให้ท่านพิจารณาสภาพการด าเนินงานในแต่ละประเด็นย่อยในแต่ละสมรรถนะของผู้รบัการประเมินแล้ว
ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องสภาพการปฏิบัติงานของครูผูส้อนในประเด็นย่อยของแตล่ะสมรรถนะตามสภาพ
ความเป็นจริง 

 
1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) 

แบบประเมินสมรรถนะครูผู้สอน 
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

 



รายการสมรรถนะและพฤติกรรม 
ระดับการปฏิบัติ 

น้อย
ท่ีสุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

1. สมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน      
1.1 วิเคราะห์ภารกจิงานเพื่อวางแผนการแกป้ัญหาอย่างเปน็ระบบ      
1.2 ก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัตงิานทุกภาคเรียน      
1.3 ก าหนดแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นข้ันตอน      
1.4 ใฝ่เรียนรู้เกี่ยวกบัการจัดการเรียนรู ้      
1.5 ริเริ่มสร้างสรรค์ในการพฒันาการจัดการเรียนรู้      
1.6 แสวงหาความรู้ทีเ่กี่ยวกับวิชาชีพใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนาตนเอง      
1.7 ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง      
1.8 ใช้ผลการประเมินในการปฏิบัตงิานมาใช้ปรบัปรุง/พัฒนา 
     การท างานให้ดีย่ิงข้ึน 

     

1.9 พัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผูเ้รียน  
     ผู้ปกครอง และชุมชน 

     

2. สมรรถนะการบริการท่ีด ี      
2.1 ให้บริการด้วยความยิ้มแย้มใจใส่ เห็นอกเห็นใจผู้มารบับริการ      
2.2 ให้บริการอย่างรวดเร็ว ทันใจ ไมล่่าช้า      
2.3 ให้บริการอย่างมีความเคารพยกย่อง อ่อนน้อมใหเ้กียรต ิ
     ผู้รับบริการ 

     

2.4 ให้บริการด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจและเต็มอกเต็มใจ      
2.5 แก้ปัญหาใหก้ับนักเรียน และผูป้กครองหรือผู้มาขอรับบริการ      
2.6 ให้บริการโดยยึดความต้องการของผู้รบับริการเป็นหลัก      
2.7 ให้บริการเกินความคาดหวัง แม้ต้องใช้เวลา หรือ 
     ความพยามยามอย่างมาก 
 
 
 

     

รายการสมรรถนะและพฤติกรรม 
ระดับการปฏิบัติ 

น้อย
ท่ีสุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

3. สมรรถนะการพัฒนาตนเอง      
3.1 ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ มุ่งมั่นและแสวงหาโอกาสพฒันา  
     ตนเองด้วยวิธีที่หลากหลาย 

     

3.2 วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ 
     ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

     

3.3 ศึกษา ค้นคว้าหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ทางวิชาการเพื่อพัฒนา 
     ตนเองและวิชาชีพ 

     

3.4 แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ับผู้อื่นเพื่อการพัฒนาตนเองทุกครัง้ 
     ที่มีโอกาส 

     



3.5 เข้ารับการอบรมเพื่อพฒันาตนเองจากหน่วยงานต่างๆ  
     อย่างต่อเนื่อง 

     

3.6 ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ และถ่ายทอดความรู้  
     ประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่ผู้อื่น 

     

3.7 มีการสร้างเครือข่ายการเรียนรูเ้พื่อการพฒันาตนเองทั้งใน 
     และนอกสถานศึกษา 

     

4. สมรรถนะการท างานเป็นทีม      
4.1 สร้างสัมพันธภาพที่ดีในการท างานร่วมกับผู้อื่น      
4.2 ท างานร่วมกับผู้อื่นตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมาย      
4.3 ช่วยเหลือเพือ่นร่วมงานเพื่อสู่เป้าหมายความส าเร็จร่วมกัน      
4.4 ให้เกียรติ ยกย่องชมเชย ให้ก าลังใจแก่เพื่อนร่วมงานในโอกาส 
     ที่เหมาะสม 

     

4.5 มีทักษะในการท างานร่วมกับบุคคล/กลุ่มบุคคลได้อย่างมี  
     ประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
     และในทุกสถานการณ์ 

     

4.6 แสดงบทบาทผู้น าหรือผู้ตามในการท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
     เหมาะสมในทุกโอกาส 

     

4.7 แลกเปลี่ยน/รบัฟังความคิดเห็นและประสบการณ์ภายใน 
     ทีมงาน 

     

4.8 ร่วมกับเพื่อนร่วมงานในการสร้างวัฒนธรรมการท างานเป็นทีม 
     ให้เกิดข้ึนในสถานศึกษา 
 

     

รายการสมรรถนะและพฤติกรรม 
ระดับการปฏิบัติ 

น้อย
ท่ีสุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

5. สมรรถนะจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู      
5.1 ยึดมั่นในอุดมการณ์ของวิชาชีพ ปกป้องเกียรติและศักดิศ์รี 
     ของวิชาชีพ 

     

5.2 เสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ด ี
     ขององค์กรวิชาชีพ 

     

5.3 ยกย่อง ช่ืนชมบุคคลที่ประสบความส าเรจ็ในวิชาชีพ      
5.4 ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ตรงต่อเวลา วางแผนการใช้จ่าย 
     และใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 

     

5.5 ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และขนบธรรมเนียม 
     ประเพณี 

     

5.6 ปฏิบัติตนและด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ 
     พอเพียงได้เหมาะสมกับสถานะของตน 

     

5.7 รักษาสิทธิประโยชน์ของตนเอง และไม่ละเมิดสิทธิของผูอ้ื่น      
5.8 เอื้อเฟื้อเผือ่แผ่ ช่วยเหลือ และไมเ่บียดเบียนผู้อื่น      
5.9 มีความเป็นกัลยาณมิตรต่อผู้เรียนเพือ่นร่วมงาน      



     และผู้รับบรกิาร 
5.10 ปฏิบัติตนตามหลกัการครองตน ครองคน ครองงาน 
       เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลผุลส าเรจ็ 

     

2. สมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) 
 

รายการสมรรถนะและพฤติกรรม 
ระดับการปฏิบัติ 

น้อย
ท่ีสุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

1. สมรรถนะการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรยีนรู้      
1.1 ออกแบบกจิกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายสอดคล้อง 
     กับวัย ความต้องการของผูเ้รียน ชุมชน 

     

1.2 เปิดโอกาสใหผู้้เรียนมสี่วนร่วมในการก าหนดกจิกรรมและ 
     การประเมินผลการเรียนรู ้

     

1.3 ใช้รูปแบบ/เทคนิควิธีการสอนอย่างหลากหลายเพื่อให้ผูเ้รียน 
      พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

     

1.4 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทีป่ลกูฝงั/สง่เสริมคุณลักษณะ 
      อันพึงประสงค์และสมรรถนะของผูเ้รียน 

     

1.5 ใช้หลักจิตวิทยาในการจัดการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนเรียนรู้อย่างมี 
      ความสุขและพัฒนาเต็มศักยภาพ 

     

1.6 ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปญัญาทอ้งถ่ินในชุมชนใน 
     การจัดการเรียนรู ้

     

1.7 ใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีหลากหลายและเหมาะสมกบั 
      เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู ้

     

1.8 ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการผลิตสือ่/นวัตกรรมที่ใช้ 
     ในการเรียนรู ้

     

1.9 ออกแบบวิธีการวัดและประเมินผลหลากหลายเหมาะสมกับ 
     เนื้อหาและกจิกรรมการเรียนรู ้

     

1.10 สร้างและน าเครือ่งมือวัดและประเมินผลไปใช้อย่างถูกต้อง 
       เหมาะสม 

     

1.11 วัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจรงิ      
1.12 น าผลการประเมินการเรียนรู้มาใช้ในการพฒันา 
       การจัดการเรียนรู ้
 
 
 
 

     

 
 
 
 



2. สมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) (ต่อ) 

รายการสมรรถนะและพฤติกรรม 
ระดับการปฏิบัติ 

น้อย
ท่ีสุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

2. สมรรถนะการพัฒนาผู้เรียน      
2.1 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมแกผู่้เรียนในการจัดการเรยีนรู้ 
     ในช้ันเรียน 

     

2.2 จัดกิจกรรมสง่เสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แกผู่เ้รียนโดยให้ 
     ผู้เรียนมสี่วนร่วมในการวางแผนกจิกรรม 

     

2.3 จัดท าโครงการ/กจิกรรมที่สง่เสรมิคุณธรรมจริยธรรม 
      ให้แก่ผู้เรียน 

     

2.4 จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านการดูแลตนเอง มีทักษะใน 
      การเรียนรู้ การท างาน การอยูร่่วมกันในสังคม และรูเ้ทา่ทัน 
      การเปลี่ยนแปลง 

     

2.5 สอดแทรกความเป็นประชาธิปไตย ความภูมิใจในความเป็น 
     ไทยให้แก่ผู้เรียนในการจัดการเรียนรู ้

     

2.6 จัดท าโครงการ/กจิกรรมที่สง่เสรมิความเป็นประชาธิปไตย 
     ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

     

2.7 ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
     รายบุคคล 

     

2.8 น าข้อมูลนักเรียนไปใช้ช่วยเหลอื/พัฒนาผู้เรียนทัง้ด้าน 
     การเรียนรู้และปรับพฤติกรรมเป็นรายบุคคล 

     

2.9 จัดกิจกรรมเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาและส่งเสริมพัฒนาผูเ้รียน 
      ให้แก่นักเรียนอย่างทั่วถึง 

     

2.10 ส่งเสริมให้ผูเ้รียนปฏิบัติตนให้ถูกตอ้งเหมาะสมกับค่านิยม 
       ที่ดีงาม 

     

2.11 ดูแลนักเรียนทกุคนอย่างทั่วถึง ทันเหตุการณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

รายการสมรรถนะและพฤติกรรม 
ระดับการปฏิบัติ 

น้อย
ท่ีสุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

3. สมรรถนะการบริหารจัดการชั้นเรียน      
3.1 จัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่เอื้อตอ่      



      การเรียนรู ้
3.2 ส่งเสรมิการมีปฏิสมัพันธ์ที่ดีระหว่างครกูับผู้เรียนและผูเ้รียน 
     กับผู้เรียน 

     

3.3 ตรวจสอบสิง่อ านวยความสะดวกในห้องเรียนให้พร้อมใช้ 
     และปลอดภัย 

     

3.4 จัดท าข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคลและ 
      เอกสารประจ าช้ันเรียนครบถ้วน เป็นปจัจบุัน 

     

3.5 น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการพฒันาผูเ้รียนได้อย่าง 
     เต็มศักยภาพ 

     

3.6 ให้ผู้เรียนมสี่วนร่วมในการก าหนดกฎ กติกา ข้อตกลง 
     ในช้ันเรียน 

     

3.7 แก้ปัญหา/พฒันานักเรียนด้านระเบียบวินัยโดยการสร้างวินัย   
     เชิงบวกในช้ันเรียน 

     

3.8 ประเมิน การก ากบัดูแลช้ันเรียน และน าผลการประเมินไปใช้   
     ในการปรับปรงุและพฒันา 

     

4. สมรรถนะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพ่ือพัฒนา 
    ผู้เรียน 

     

4.1 ส ารวจปญัหาเกี่ยวกับนกัเรียนที่เกิดข้ึนในช้ันเรียนเพื่อ 
     วางแผนการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

     

4.2 วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเกี่ยวกับนักเรียนที่เกิดข้ึนใน 
     ช้ันเรียนเพื่อก าหนดทางเลือกในการแก้ไขปญัหาระบุ 
     สภาพปัจจุบัน 

     

4.3 รวบรวม จ าแนกและจัดกลุ่มของสภาพปัญหา แนวคิดทฤษฏี 
      และวิธีการแก้ปัญหาเพื่อสะดวกต่อการน าไปใช้ 

     

4.4 มีการประมวลผลหรือสรปุข้อมลูสารสนเทศทีเ่ป็นประโยชน์  
     ต่อการแก้ไขปัญหาในช้ันเรยีนโดยใช้ข้อมูลรอบด้าน 

     

4.5 มีการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย อุปสรรคและโอกาส 
     ความส าเรจ็ของการวิจัยเพื่อแกป้ัญหาที่เกิดข้ึนในช้ันเรียน 
 

     

รายการสมรรถนะและพฤติกรรม 
ระดับการปฏิบัติ 

น้อย
ท่ีสุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

4.6 จัดท าแผนการวิจัยและด าเนินกระบวนการวิจัยอย่างเปน็ 
     ระบบตามแผนด าเนินการวิจัยที่ก าหนดไว้ 

     

4.7 ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเช่ือถือของผลการวิจัย 
     อย่างเป็นระบบ 

     

4.8 มีการน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในกรณีศึกษาอื่นๆ ทีม่ี 
     บริบทของปัญหาที่คล้ายคลึงกัน 

     

4.9 น าข้อมูลนักเรียนไปใช้ช่วยเหลอื/พัฒนาผู้เรียนทัง้ด้าน 
     การเรียนรู้และปรับพฤติกรรมเป็นรายบุคคล 

     



4.10 จัดกิจกรรเพื่อปอ้งกันแก้ไขปญัหาและส่งเสริมพฒันาผูเ้รียน 
      ให้แก่นักเรียนอย่างทั่วถึง 

     

5. สมรรถนะภาวะผู้น าครู      
5.1 เห็นคุณค่าให้ความส าคัญในความคิดเห็นหรือผลงานและ 
     ให้เกียรติผู้อื่น 

     

5.2 กระตุ้นจูงใจ ปรบัเปลี่ยนความคิดและการกระท าของผูอ้ื่น 
     ให้มีความผูกพันและมุ่งมั่นตอ่เป้าหมายในการท างานร่วมกัน 

     

5.3 มีปฏิสัมพันธ์ในการสนทนาอย่างสร้างสรรค์กบัผู้อื่นโดยมุ่งเน้น 
     ไปการเรียนรู้ และการพัฒนาวิชาชีพ 

     

5.4 มีทักษะการฟงั การพูด และการตัง้ค าถามเปิดใจกว้าง   
     ยืดหยุ่น ยอมรับทัศนะทีห่ลากหลายของผู้อื่นเพื่อเป็นแนวทาง  
     ใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงาน 

     

5.5 ให้ความสนใจต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นปจัจบุันโดยมกีาร  
     วางแผนอย่างมีวิสัยทัศน์ซึง่เช่ือมโยงกบัวิสัยทัศน์ เป้าหมาย  
     และพันธกิจของโรงเรียน 

     

5.6 ริเริ่มการปฏิบัติที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงและพฒันา 
     นวัตกรรม 

     

5.7 กระตุ้นผู้อื่นให้มีการเรียนรู้และความร่วมมือกันในวงกว้าง 
     เพื่อพัฒนาผูเ้รียน สถานศึกษา และวิชาชีพ 

     

5.8 ปฏิบัติงานร่วมกบัผูอ้ื่นภายใต้ระบบ/ข้ันตอนที่เปลี่ยนแปลง 
     ไปจากเดิมได้ 
 
 

     

รายการสมรรถนะและพฤติกรรม 
ระดับการปฏิบัติ 

น้อย
ท่ีสุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

5.9 สนับสนุนความคิดรเิริม่ซึ่งเกิดจากการพิจารณาไตร่ตรองของ 
     เพื่อนร่วมงาน และมสี่วนร่วมในการพฒันานวัตกรรมต่าง ๆ  

     

5.10 ใช้เทคนิควิธีการหลากหลายในการตรวจสอบประเมิน 
      การปฏิบัติงานของตนเองและผลการด าเนินงานสถานศึกษา 

     

5.11 ก าหนดเป้าหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ที่ท้าทาย   
      ความสามารถของตนเองตามสภาพจริงและปฏิบัติให้ 
      บรรลุผลส าเร็จได ้

     
 

5.12 ยอมรับข้อมลูปอ้นกลบัเกี่ยวกับความคาดหวังด้านการเรียนรู้  
      ของผู้เรียนจากผู้ปกครอง 

     

6. สมรรถนะการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน  
    เพ่ือการจัดการเรียนรู้ 

     

6.1 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกบัผูป้กครองและชุมชนในการติดต่อสื่อสาร  
     เพื่อการจัดการเรียนรู ้

     

6.2 ประสานงานกับผู้ปกครองและชุมชนใหเ้ข้ามามสี่วนร่วม      



     ในการจัดการเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่องตลอดปกีารศึกษา 
6.3 เปิดโอกาสใหผู้้มสี่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมวางแผนการจัดกจิกรรม  
     การเรียนรู้ในระดับช้ันเรียน 

     

6.4 เปิดโอกาสใหผู้้ปกครองและชุมชนเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
     เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

     

6.5 สร้างเครือข่ายความร่วมมอืระหว่างครู ผูป้กครอง ชุมชนและ  
     องค์กรอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
     สารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู ้

     

6.6 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ปราชญ์ชาวบ้านหรอืภูมิปัญญา 
     ในท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วม 

     

6.7 มีการเปิดโอกาสใหผู้้มสี่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษาเข้ามา 
     มีส่วนร่วมในการประเมินผลการจัดการศึกษา 

     

6.8 มีการเสนอผลการจัดการเรียนรู้ต่อฝ่ายต่าง ๆ ของชุมชน 
     เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแก้ไขปัญหาร่วมกันในทกุภาคเรียน 

     

                                                                  
ลงช่ือ .................................................. ผู้ประเมิน 

                                                                                  (..............................................) 
     ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ …………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ชื่อ-สกุล    นางสาวจีรวรรณ์  เข็มกลัด   โรงเรียน  นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม. เขต 1 
ผู้ประเมิน   ตนเอง   

 เพื่อนครผูู้สอน   
 ผู้บริหารสถานศึกษา 

ค าชี้แจง 
1. แบบประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานฉบบันี้ส าหรบัใหค้รูผูส้อนท าการประเมินสภาพการ

ปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อนครผูู้สอน และผูบ้รหิารสถานศึกษา ร่วมประเมินตามสภาพความเป็นจรงิ เพื่อเป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการพฒันาคุณภาพการปฏิบัตงิานของครผููส้อนในแต่ละคน โดยจะมผีู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้
รับรองผลการประเมินอกีครั้งหนึ่ง 

2. แบบประเมินสมรรถนะฉบับนี้ แบง่ออกเป็น 2 ตอน 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลเกี่ยวกับครผููส้อน 
 ตอนท่ี 2 การประเมินสมรรถนะของครูผูส้อน ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ  
และสมรรถนะประจ าสายงาน 6 สมรรถนะ 

3. ให้ผู้ประเมินอ่านรายการค าถามในแต่ละสมรรถนะให้ดีกอ่นที่จะท าการประเมินสมรรถนะ 
การปฏิบัตงิาน 

4. วิธีการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ใหท้่านท าเครือ่งหมาย ลงในช่องสภาพการปฏิบัติงาน
ในแต่ละรายการค าถามของแต่ละสมรรถนะตามสภาพความเป็นจริง 
 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รบัการประเมิน 

1. เพศ   ชาย   หญิง 
2. ต าแหน่งปัจจุบันของผูร้ับการประเมิน 

   ครูผู้ช่วย   ครู คศ. 1    ครู คศ. 2   
   ครู คศ. 3    ครู คศ. 4    ครู คศ. 5 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด 
   ต่ ากว่าปริญญาตร ี   ปริญญาตร ี    ปริญญาโท    ปริญญาเอก 

4. อายุราชการ         ป ี      เดือน (นับถึง 16 พฤษภาคม 2562) 
5. กลุ่มสาระการเรียนรูท้ี่ถนัดหรือเช่ียวชาญ  คือ                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินสมรรถนะครูผู้สอน 
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

 



ตอนท่ี 2 การประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครผูู้สอน (ผู้รบัการประเมิน) 
ให้ท่านพิจารณาสภาพการด าเนินงานในแต่ละประเด็นย่อยในแต่ละสมรรถนะของผู้รบัการประเมินแล้ว

ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องสภาพการปฏิบัติงานของครูผูส้อนในประเด็นย่อยของแตล่ะสมรรถนะตามสภาพ
ความเป็นจริง 
1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) 

รายการสมรรถนะและพฤติกรรม 
ระดับการปฏิบัติ 

น้อย
ท่ีสุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

1. สมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน      
1.1 วิเคราะห์ภารกจิงานเพื่อวางแผนการแกป้ัญหาอย่างเปน็ระบบ      
1.2 ก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัตงิานทุกภาคเรียน      
1.3 ก าหนดแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นข้ันตอน      
1.4 ใฝ่เรียนรู้เกี่ยวกบัการจัดการเรียนรู ้      
1.5 ริเริ่มสร้างสรรค์ในการพฒันาการจัดการเรียนรู้      
1.6 แสวงหาความรู้ทีเ่กี่ยวกับวิชาชีพใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนาตนเอง      
1.7 ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง      
1.8 ใช้ผลการประเมินในการปฏิบัตงิานมาใช้ปรบัปรุง/พัฒนา 
     การท างานให้ดีย่ิงข้ึน 

     

1.9 พัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผูเ้รียน  
     ผู้ปกครอง และชุมชน 

     

2. สมรรถนะการบริการท่ีด ี      
2.1 ให้บริการด้วยความยิ้มแย้มใจใส่ เห็นอกเห็นใจผู้มารบับริการ      
2.2 ให้บริการอย่างรวดเร็ว ทันใจ ไมล่่าช้า      
2.3 ให้บริการอย่างมีความเคารพยกย่อง อ่อนน้อมใหเ้กียรต ิ
     ผู้รับบริการ 

     

2.4 ให้บริการด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจและเต็มอกเต็มใจ      
2.5 แก้ปัญหาใหก้ับนักเรียน และผูป้กครองหรือผู้มาขอรับบริการ      
2.6 ให้บริการโดยยึดความต้องการของผู้รบับริการเป็นหลัก      
2.7 ให้บริการเกินความคาดหวัง แม้ต้องใช้เวลา หรือ 
     ความพยามยามอย่างมาก 
 
 
 
 
 

     

รายการสมรรถนะและพฤติกรรม 
ระดับการปฏิบัติ 

น้อย
ท่ีสุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

3. สมรรถนะการพัฒนาตนเอง      



3.1 ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ มุ่งมั่นและแสวงหาโอกาสพฒันา  
     ตนเองด้วยวิธีที่หลากหลาย 

     

3.2 วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ 
     ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

     

3.3 ศึกษา ค้นคว้าหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ทางวิชาการเพื่อพัฒนา 
     ตนเองและวิชาชีพ 

     

3.4 แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ับผู้อื่นเพื่อการพัฒนาตนเองทุกครัง้ 
     ที่มีโอกาส 

     

3.5 เข้ารับการอบรมเพื่อพฒันาตนเองจากหน่วยงานต่างๆ  
     อย่างต่อเนื่อง 

     

3.6 ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ และถ่ายทอดความรู้  
     ประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่ผู้อื่น 

     

3.7 มีการสร้างเครือข่ายการเรียนรูเ้พื่อการพฒันาตนเองทั้งใน 
     และนอกสถานศึกษา 

     

4. สมรรถนะการท างานเป็นทีม      
4.1 สร้างสัมพันธภาพที่ดีในการท างานร่วมกับผู้อื่น      
4.2 ท างานร่วมกับผู้อื่นตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมาย      
4.3 ช่วยเหลือเพือ่นร่วมงานเพื่อสู่เป้าหมายความส าเร็จร่วมกัน      
4.4 ให้เกียรติ ยกย่องชมเชย ให้ก าลังใจแก่เพื่อนร่วมงานในโอกาส 
     ที่เหมาะสม 

     

4.5 มีทักษะในการท างานร่วมกับบุคคล/กลุ่มบุคคลได้อย่างมี  
     ประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
     และในทุกสถานการณ์ 

     

4.6 แสดงบทบาทผู้น าหรือผู้ตามในการท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
     เหมาะสมในทุกโอกาส 

     

4.7 แลกเปลี่ยน/รบัฟังความคิดเห็นและประสบการณ์ภายใน 
     ทีมงาน 

     

4.8 ร่วมกับเพื่อนร่วมงานในการสร้างวัฒนธรรมการท างานเป็นทีม 
     ให้เกิดข้ึนในสถานศึกษา 
 

     

รายการสมรรถนะและพฤติกรรม 
ระดับการปฏิบัติ 

น้อย
ท่ีสุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

5. สมรรถนะจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู      
5.1 ยึดมั่นในอุดมการณ์ของวิชาชีพ ปกป้องเกียรติและศักดิศ์รี 
     ของวิชาชีพ 

     

5.2 เสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ด ี
     ขององค์กรวิชาชีพ 

     

5.3 ยกย่อง ช่ืนชมบุคคลที่ประสบความส าเรจ็ในวิชาชีพ      
5.4 ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ตรงต่อเวลา วางแผนการใช้จ่าย      



     และใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 
5.5 ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และขนบธรรมเนียม 
     ประเพณี 

     

5.6 ปฏิบัติตนและด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ 
     พอเพียงได้เหมาะสมกับสถานะของตน 

     

5.7 รักษาสิทธิประโยชน์ของตนเอง และไม่ละเมิดสิทธิของผูอ้ื่น      
5.8 เอื้อเฟื้อเผือ่แผ่ ช่วยเหลือ และไมเ่บียดเบียนผู้อื่น      
5.9 มีความเป็นกัลยาณมิตรต่อผู้เรียนเพือ่นร่วมงาน 
     และผู้รับบรกิาร 

     

5.10 ปฏิบัติตนตามหลกัการครองตน ครองคน ครองงาน 
       เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลผุลส าเรจ็ 

     

2. สมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) 
 

รายการสมรรถนะและพฤติกรรม 
ระดับการปฏิบัติ 

น้อย
ท่ีสุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

1. สมรรถนะการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรยีนรู้      
1.1 ออกแบบกจิกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายสอดคล้อง 
     กับวัย ความต้องการของผูเ้รียน ชุมชน 

     

1.2 เปิดโอกาสใหผู้้เรียนมสี่วนร่วมในการก าหนดกจิกรรมและ 
     การประเมินผลการเรียนรู ้

     

1.3 ใช้รูปแบบ/เทคนิควิธีการสอนอย่างหลากหลายเพื่อให้ผูเ้รียน 
      พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

     

1.4 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทีป่ลกูฝงั/สง่เสริมคุณลักษณะ 
      อันพึงประสงค์และสมรรถนะของผูเ้รียน 

     

1.5 ใช้หลักจิตวิทยาในการจัดการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนเรียนรู้อย่างมี 
      ความสุขและพัฒนาเต็มศักยภาพ 

     

1.6 ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปญัญาทอ้งถ่ินในชุมชนใน 
     การจัดการเรียนรู ้

     

1.7 ใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีหลากหลายและเหมาะสมกบั 
      เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู ้

     

1.8 ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการผลิตสือ่/นวัตกรรมที่ใช้ 
     ในการเรียนรู ้

     

1.9 ออกแบบวิธีการวัดและประเมินผลหลากหลายเหมาะสมกับ 
     เนื้อหาและกจิกรรมการเรียนรู ้

     

1.10 สร้างและน าเครือ่งมือวัดและประเมินผลไปใช้อย่างถูกต้อง 
       เหมาะสม 

     

1.11 วัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจรงิ      
1.12 น าผลการประเมินการเรียนรู้มาใช้ในการพฒันา 
       การจัดการเรียนรู ้

     



 
 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) (ต่อ) 
 

รายการสมรรถนะและพฤติกรรม 
ระดับการปฏิบัติ 

น้อย
ท่ีสุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

2. สมรรถนะการพัฒนาผู้เรียน      
2.1 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมแกผู่้เรียนในการจัดการเรยีนรู้ 
     ในช้ันเรียน 

     

2.2 จัดกิจกรรมสง่เสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แกผู่เ้รียนโดยให้ 
     ผู้เรียนมสี่วนร่วมในการวางแผนกจิกรรม 

     

2.3 จัดท าโครงการ/กจิกรรมที่สง่เสรมิคุณธรรมจริยธรรม 
      ให้แก่ผู้เรียน 

     

2.4 จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านการดูแลตนเอง มีทักษะใน 
      การเรียนรู้ การท างาน การอยูร่่วมกันในสังคม และรูเ้ทา่ทัน 
      การเปลี่ยนแปลง 

     

2.5 สอดแทรกความเป็นประชาธิปไตย ความภูมิใจในความเป็น 
     ไทยให้แก่ผู้เรียนในการจัดการเรียนรู ้

     

2.6 จัดท าโครงการ/กจิกรรมที่สง่เสรมิความเป็นประชาธิปไตย 
     ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

     

2.7 ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
     รายบุคคล 

     

2.8 น าข้อมูลนักเรียนไปใช้ช่วยเหลอื/พัฒนาผู้เรียนทัง้ด้าน 
     การเรียนรู้และปรับพฤติกรรมเป็นรายบุคคล 

     

2.9 จัดกิจกรรมเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาและส่งเสริมพัฒนาผูเ้รียน 
      ให้แก่นักเรียนอย่างทั่วถึง 

     

2.10 ส่งเสริมให้ผูเ้รียนปฏิบัติตนให้ถูกตอ้งเหมาะสมกับค่านิยม 
       ที่ดีงาม 

     

2.11 ดูแลนักเรียนทกุคนอย่างทั่วถึง ทันเหตุการณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



รายการสมรรถนะและพฤติกรรม 
ระดับการปฏิบัติ 

น้อย
ท่ีสุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

3. สมรรถนะการบริหารจัดการชั้นเรียน      
3.1 จัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่เอื้อตอ่ 
      การเรียนรู ้

     

3.2 ส่งเสรมิการมีปฏิสมัพันธ์ที่ดีระหว่างครกูับผู้เรียนและผูเ้รียน 
     กับผู้เรียน 

     

3.3 ตรวจสอบสิง่อ านวยความสะดวกในห้องเรียนให้พร้อมใช้ 
     และปลอดภัย 

     

3.4 จัดท าข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคลและ 
      เอกสารประจ าช้ันเรียนครบถ้วน เป็นปจัจบุัน 

     

3.5 น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการพฒันาผูเ้รียนได้อย่าง 
     เต็มศักยภาพ 

     

3.6 ให้ผู้เรียนมสี่วนร่วมในการก าหนดกฎ กติกา ข้อตกลง 
     ในช้ันเรียน 

     

3.7 แก้ปัญหา/พฒันานักเรียนด้านระเบียบวินัยโดยการสร้างวินัย   
     เชิงบวกในช้ันเรียน 

     

3.8 ประเมิน การก ากบัดูแลช้ันเรียน และน าผลการประเมินไปใช้   
     ในการปรับปรงุและพฒันา 

     

4. สมรรถนะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพ่ือพัฒนา 
    ผู้เรียน 

     

4.1 ส ารวจปญัหาเกี่ยวกับนกัเรียนที่เกิดข้ึนในช้ันเรียนเพื่อ 
     วางแผนการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

     

4.2 วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเกี่ยวกับนักเรียนที่เกิดข้ึนใน 
     ช้ันเรียนเพื่อก าหนดทางเลือกในการแก้ไขปญัหาระบุ 
     สภาพปัจจุบัน 

     

4.3 รวบรวม จ าแนกและจัดกลุ่มของสภาพปัญหา แนวคิดทฤษฏี 
      และวิธีการแก้ปัญหาเพื่อสะดวกต่อการน าไปใช้ 

     

4.4 มีการประมวลผลหรือสรปุข้อมลูสารสนเทศทีเ่ป็นประโยชน์  
     ต่อการแก้ไขปัญหาในช้ันเรยีนโดยใช้ข้อมูลรอบด้าน 

     

4.5 มีการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย อุปสรรคและโอกาส 
     ความส าเรจ็ของการวิจัยเพื่อแกป้ัญหาที่เกิดข้ึนในช้ันเรียน 
 

     

รายการสมรรถนะและพฤติกรรม 
ระดับการปฏิบัติ 

น้อย
ท่ีสุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

4.6 จัดท าแผนการวิจัยและด าเนินกระบวนการวิจัยอย่างเปน็ 
     ระบบตามแผนด าเนินการวิจัยที่ก าหนดไว้ 

     

4.7 ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเช่ือถือของผลการวิจัย      



     อย่างเป็นระบบ 
4.8 มีการน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในกรณีศึกษาอื่นๆ ทีม่ี 
     บริบทของปัญหาที่คล้ายคลึงกัน 

     

4.9 น าข้อมูลนักเรียนไปใช้ช่วยเหลอื/พัฒนาผู้เรียนทัง้ด้าน 
     การเรียนรู้และปรับพฤติกรรมเป็นรายบุคคล 

     

4.10 จัดกิจกรรเพื่อปอ้งกันแก้ไขปญัหาและส่งเสริมพฒันาผูเ้รียน 
      ให้แก่นักเรียนอย่างทั่วถึง 

     

5. สมรรถนะภาวะผู้น าครู      
5.1 เห็นคุณค่าให้ความส าคัญในความคิดเห็นหรือผลงานและ 
     ให้เกียรติผู้อื่น 

     

5.2 กระตุ้นจูงใจ ปรบัเปลี่ยนความคิดและการกระท าของผูอ้ื่น 
     ให้มีความผูกพันและมุ่งมั่นตอ่เป้าหมายในการท างานร่วมกัน 

     

5.3 มีปฏิสัมพันธ์ในการสนทนาอย่างสร้างสรรค์กบัผู้อื่นโดยมุ่งเน้น 
     ไปการเรียนรู้ และการพัฒนาวิชาชีพ 

     

5.4 มีทักษะการฟงั การพูด และการตัง้ค าถามเปิดใจกว้าง   
     ยืดหยุ่น ยอมรับทัศนะทีห่ลากหลายของผู้อื่นเพื่อเป็นแนวทาง  
     ใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงาน 

     

5.5 ให้ความสนใจต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นปจัจบุันโดยมกีาร  
     วางแผนอย่างมีวิสัยทัศน์ซึง่เช่ือมโยงกบัวิสัยทัศน์ เป้าหมาย  
     และพันธกิจของโรงเรียน 

     

5.6 ริเริ่มการปฏิบัติที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงและพฒันา 
     นวัตกรรม 

     

5.7 กระตุ้นผู้อื่นให้มีการเรียนรู้และความร่วมมือกันในวงกว้าง 
     เพื่อพัฒนาผูเ้รียน สถานศึกษา และวิชาชีพ 

     

5.8 ปฏิบัติงานร่วมกบัผูอ้ื่นภายใต้ระบบ/ข้ันตอนที่เปลี่ยนแปลง 
     ไปจากเดิมได้ 
 
 

     

รายการสมรรถนะและพฤติกรรม 
ระดับการปฏิบัติ 

น้อย
ท่ีสุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

5.9 สนับสนุนความคิดรเิริม่ซึ่งเกิดจากการพิจารณาไตร่ตรองของ 
     เพื่อนร่วมงาน และมสี่วนร่วมในการพฒันานวัตกรรมต่าง ๆ  

     

5.10 ใช้เทคนิควิธีการหลากหลายในการตรวจสอบประเมิน 
      การปฏิบัติงานของตนเองและผลการด าเนินงานสถานศึกษา 

     

5.11 ก าหนดเป้าหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ที่ท้าทาย   
      ความสามารถของตนเองตามสภาพจริงและปฏิบัติให้ 
      บรรลุผลส าเร็จได ้

     
 

5.12 ยอมรับข้อมลูปอ้นกลบัเกี่ยวกับความคาดหวังด้านการเรียนรู้  
      ของผู้เรียนจากผู้ปกครอง 

     



6. สมรรถนะการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน  
    เพ่ือการจัดการเรียนรู้ 

     

6.1 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกบัผูป้กครองและชุมชนในการติดต่อสื่อสาร  
     เพื่อการจัดการเรียนรู ้

     

6.2 ประสานงานกับผู้ปกครองและชุมชนใหเ้ข้ามามสี่วนร่วม 
     ในการจัดการเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่องตลอดปกีารศึกษา 

     

6.3 เปิดโอกาสใหผู้้มสี่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมวางแผนการจัดกจิกรรม  
     การเรียนรู้ในระดับช้ันเรียน 

     

6.4 เปิดโอกาสใหผู้้ปกครองและชุมชนเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
     เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

     

6.5 สร้างเครือข่ายความร่วมมอืระหว่างครู ผูป้กครอง ชุมชนและ  
     องค์กรอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
     สารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู ้

     

6.6 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ปราชญ์ชาวบ้านหรอืภูมิปัญญา 
     ในท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วม 

     

6.7 มีการเปิดโอกาสใหผู้้มสี่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษาเข้ามา 
     มีส่วนร่วมในการประเมินผลการจัดการศึกษา 

     

6.8 มีการเสนอผลการจัดการเรียนรู้ต่อฝ่ายต่าง ๆ ของชุมชน 
     เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแก้ไขปัญหาร่วมกันในทกุภาคเรียน 

     

                                                    
                ลงช่ือ .................................................. ผูป้ระเมิน 
                                                                       (นายธนะกุลช้อนแก้ว) 
          ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการประเมินการให้คะแนนและการแปลผลการประเมินสมรรถนะครู 
 
1. การประเมินตามแนวทางนี้ใช้แบบประเมินสมรรถนะส าหรับครูผู้สอนท าการประเมินสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงานตามสภาพจริง เพื่อจะได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะของครูผู้สอน และน าผลการประเมินไปใช้ใน
การก าหนดกรอบการพัฒนาสมรรถนะครูให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาผู้เรียน 
สถานศึกษาและวิชาชีพ ผู้ใช้แบบประเมินสมรรถนะครู  ดังนี้ 

1. ครูผู้สอน : ประเมินตนเอง 
2. เพื่อนครผูู้สอนในสถานศึกษาเดียวกัน : ประเมินครผููส้อน 
3. ผู้บรหิารสถานศึกษา : ประเมินครผูู้สอน 

2. การให้คะแนนการประเมินสมรรถนะคร ู
2.1 การให้คะแนนในแต่ละข้อรายการจะมีระดับคุณภาพของสภาพการปฏิบัติงาน 5 ระดับ  

ได้แก่ ปฏิบัติน้อยที่สุด ปฏิบัติน้อย ปฏิบัติปานกลาง ปฏิบัติมาก และปฏิบัติมากที่สุด โดยก าหนดค่าคะแนน 
เป็น 1, 2, 3, 4 และ 5 ตามล าดับ 

2.2 การตัดสินผลในแต่ละสมรรถนะ ให้ท าการค านวณหาคะแนนเฉลี่ยรายสมรรถนะ  
และทั้งฉบับของครูเป็นรายบุคคล โดยนับจ านวนความถ่ีของระดับการปฏิบัติ แล้วน าจ านวนความถ่ีที่ได้นับได้
ทั้งหมดมาค านวณหาคะแนนรวม โดยการน าจ านวนความถ่ีในแต่ละระดับการปฏิบัติมาคูณคะแนนในแต่ละระดับ
คุณภาพการปฏิบัติงานดังนี ้คือ ปฏิบัติน้อยที่สุด คุณด้วย 1 ปฏิบัติน้อย คูณด้วย 2 ปานกลาง คูณด้วย 3  
ปฏิบัติมาก คูณด้วย 4 และปฏิบัติมากที่สุด คูณด้วย 5 แล้วน าคะแนนมารวมกัน จากนั้นน าคะแนนรวมที่ ได้
ค านวณหาคะแนนเฉลี่ย 

3. การแปลผลการประเมินสมรรถนะครู เป็นการน าคะแนนเฉลี่ยมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลผล 
ที่ก าหนดไว้ โดยก าหนดเกณฑ์จากผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (x) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของข้อมูลทีเ่กบ็
รวบรวมได้ทัง้หมดดังนี ้

ค่าคะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
มากกว่า  ค่าเฉลี่ย รวม +  S.D. รวม ดี 
ระหว่าง  ค่าเฉลี่ย รวม ±  S.D. รวม พอใช้ 
น้อยกว่า  ค่าเฉลี่ย รวม -  S.D. รวม ปรับปรงุ 

 

การให้คะแนนและแปลผลการประเมินสมรรถนะ 
ค่าคะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
4.01 – 5.00 สูง 
3.01 – 4.00 ปานกลาง 

ตั้งแต่ 3.00  ลงมา ควรปรับปรุง 
 
 
 
4. การน าเสนอผลการประเมินสมรรถนะคร ู
การน าเสนอผลการประเมินให้น าคะแนนเฉลี่ย และระดบัคุณภาพในแต่ละสมรรถนะมากรอกลงในแบบ

สรปุผลการประเมินสมรรถนะของครผููส้อนในตอนท้ายของแบบประเมิน แล้วจงึรายงานผลการประเมิน 
ให้ผู้บรหิารหรือหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะครูต่อไป 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


